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1 Inleiding  

1. Met het oog op de zorgvuldige besluitvorming voor het vaststellen van het methodebesluit van 

GTS heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) belanghebbenden de gelegenheid 

geboden tot het indienen van zienswijzen. De terinzagelegging van het ontwerpbesluit is 

onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). In deze bijlage behandelt de ACM de zienswijzen die 

zijn ingediend door belanghebbenden op het ontwerpmethodebesluit GTS 2022-2026 van 

31 augustus 2020 (hierna: het ontwerpbesluit). 

2. Deze bijlage maakt deel uit van het methodebesluit GTS 2022-2026 met kenmerk 

ACM/UIT/542662 

3. De ACM heeft schriftelijke zienswijzen ontvangen van: 

 European Federation of Energy Traders (hierna: EFET); 

 Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS); 

 Vereniging Gasopslag Nederland, Nederlandse Olie en Gas Exploratie en 
Productie Associatie, Verenging Energie-Nederland (hierna: VGN/NOGEPA/E-
NL); 

 Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW); 

 Vereniging LNG-shippers (hierna: VLNG). 

4. De ACM heeft mondelinge zienswijzen ontvangen van de volgende respondenten op het 

ontwerpbesluit: 

 - VGN namens VGN/NOGEPA/E-NL;  

- GTS.  

5. In hoofdstuk 2 gaat de ACM in op de ontvankelijkheid van de respondenten. 

6. De ACM heeft geen schriftelijke reacties ontvangen op de aanvullende studies en notities van de 

ACM of andere partijen.  

7. Bij de hoofdstukindeling van de zienswijzebijlage is aangesloten bij de hoofdtekst van het 

ontwerpbesluit. Hierop is één uitzondering gemaakt en dat betreft de reactie op de zienswijzen 

over de vaststelling van de statische efficiëntieparameter (paragraaf 7.4.3 in het ontwerpbesluit). 

De zienswijze van GTS op dit onderwerp is zeer omvangrijk. De ACM heeft daarom aan het 

einde een apart hoofdstuk opgenomen.  

8. De zienswijzen en reacties zijn per onderwerp geclusterd, kort samengevat en genummerd. Bij 

elke aldus geclusterde zienswijze is in een tabel aangegeven welke respondenten een zienswijze 

op dit onderwerp hebben ingediend. Ook wordt aangegeven of de zienswijze of reactie heeft 

geleid tot wijziging
1
 ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

                                                        

1
 Onder een wijziging wordt in dit verband ook verstaan een tekstuele wijziging van het methodebesluit of een gewijzigde 

of aanvullende motivering van het methodebesluit. 
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9. Elke zienswijze is voorzien van een reactie van de ACM. Ten slotte geeft de ACM aan of een 

zienswijze heeft geleid tot een aanpassing. Indien dit het geval is, geeft de ACM kort aan wat de 

aanpassing is geweest. In de bijlage bij dit document is een overzicht hiervan gegeven.  

2 Ontvankelijkheid 

10. Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kunnen 

belanghebbenden zienswijzen op een ontwerpbesluit naar voren brengen. De ACM dient daarom 

te beoordelen of de partijen die mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren hebben 

gebracht ook daadwerkelijk belanghebbende zijn in de zin van de Awb. 

11. Artikel 1:2, eerste lid, van de Awb bepaalt dat onder een belanghebbende wordt verstaan 

“degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”. Daarbij is volgens vaste 

jurisprudentie van belang dat het gaat om een eigen, objectief bepaalbaar, actueel en persoonlijk 

belang dat rechtstreeks bij het besluit betrokken is. Naast de algemene regels uit de Awb zijn 

voor de methodebesluiten ook artikel 82 van de E-wet en artikel 61 van de Gaswet van belang, 

aangezien deze bepalingen tot gevolg hebben dat representatieve organisaties van netgebruikers 

op de gasmarkt geacht moeten worden belanghebbende te zijn bij besluiten genomen op grond 

van de E-wet en de Gaswet. 

12. Voor de ontvankelijkheid van een zienswijze is niet alleen vereist dat de indiener daarvan 

belanghebbende is bij het betreffende besluit, maar ook dat de termijn in acht is genomen, de 

indiener een procesbelang heeft en de inhoud van de zienswijze aan bepaalde eisen voldoet. Op 

grond van artikel 3:16 van de Awb bedraagt de termijn voor het naar voren brengen van een 

zienswijze zes weken en vangt deze termijn aan met ingang van de dag waarop het 

ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen op 

het ontwerpbesluit liep daarom van maandag 31 augustus 2020 tot en met 12 oktober 2020. Op 

grond van artikel 3:16, derde lid, en 6:9 van de Awb is een zienswijze op tijd ingediend indien het 

voor het einde van de termijn is ontvangen of – in geval van verzending per post – indien het 

voor het einde van de termijn ter post is bezorgd en deze niet later dan een week na afloop van 

de termijn is ontvangen. 

13. Alle ontvangen zienswijzen voldoen aan de wettelijke vereisten en zijn daarom ontvankelijk 

verklaard.  
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3 Beoordelingskader 
 

Zienswijze 1 ”LNG-shippers zouden niet moeten betalen voor de kwaliteitsconversiedienst” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VLNG  Nee 

 

Samenvatting zienswijze “LNG-shippers zouden niet moeten betalen voor de 

kwaliteitsconversiedienst” 

40. VLNG is van mening dat LNG-shippers niet moeten betalen voor de kwaliteitsconversiedienst, 

omdat zij hier geen baat bij hebben. Ten eerste omdat de kosten een niet-transparant element 

van de transmissietaak vormen als de kwaliteitsconversie geen aparte taak is. Ze moeten 

worden vergoed volgens het principe dat de veroorzaker betaalt. Ten tweede wordt hiermee een 

basis gecreëerd voor het socialiseren van investeringskosten en dat kan de deur openen voor 

het socialiseren van andere conversiediensten van GTS. Dat acht VLNG onwenselijk.  

 

Reactie zienswijze “LNG-shippers zouden niet moeten betalen voor de kwaliteitsconversiedienst” 

41. De kwaliteitsconversiedienst is bij de implementatie van de Europese netcode geharmoniseerde 

tariefstructuren voor gas
2
 gekwalificeerd als transmissiedienst.

3
 Dat betekent dat de kosten voor 

de kwaliteitsconversiedienst onderdeel zijn van het transporttarief. De kwalificatie van de 

kwaliteitsconversiedienst als transmissiedienst is dus geen onderdeel van dit methodebesluit. De 

ACM gaat daarom ook niet nader op deze zienswijze in.  

 

Conclusie zienswijze “LNG-shippers zouden niet moeten betalen voor de kwaliteitsconversiedienst” 

42. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 2 ”Versneld afschrijven is in strijd met de Europese randvoorwaarden voor 

tariefregulering” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Versneld afschrijven is in strijd met de Europese randvoorwaarden voor 

tariefregulering” 

43. Volgens VGN/NOGEPA/E-NL legt de ACM met de voorgestelde kostenverschuiving de kosten 

van stranded assets volledig bij de gebruikers. VGN/NOGEPA/E-NL betoogt dat de ACM haar 

                                                        

2
 Verordening (EU) 2017/460 (NC TAR). 

3
 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 10 december 2018, kenmerk ACM/UIT/503577 tot wijziging van de 

tariefstructuren en voorwaarden, randnummer 29 t/m 30 van de toelichting. Vertaald in de artikelen 3.1.1 t/m 3.1.4 van de 

Tarievencode gas.  
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methodebesluit terecht heeft gebaseerd op artikel 82, tweede lid, van de Gaswet en artikel 13, 

eerste lid, van de Gasverordening. Daaruit volgt volgens haar echter ook dat de gekozen 

tariefregulering non-discriminatoir moet zijn en er geen sprake mag zijn van ongepaste 

kruissubsidiëring. Zij verwijst hierbij tevens naar rechtsoverweging 5.1 van de uitspraak van het 

CBb van 12 juni 2018.
4
 

44. De door de ACM gekozen verdeling waarbij de kapitaalkosten van GTS naar voren worden 

gehaald is volgens VGN/NOGEPA/E-NL een vorm van socialisatie van het risico voor 

desinvesteringen waarbij geen rekening wordt gehouden met kostenveroorzaking. Volgens 

VGN/NOGEPA/E-NL creëert de ACM hiermee een opwaarts effect op de tarieven van GTS waar 

zij direct nadeel van ondervindt, terwijl zij niet de oorzaak is van het teruglopende netgebruik. Dit 

is in strijd met de Europe randvoorwaarde dat de gekozen tariefregulering non-discriminatoir 

moet zijn, aldus VGN/NOGEPA/E-NL. Daarnaast betoogt VGN/NOGEPA/E-NL dat zij veel meer 

instandhoudingskosten betaalt ten gunste van toekomstige gebruikers. Hier is volgens 

VGN/NOGEPA/E-NL geen objectieve rechtvaardiging voor en dit raakt de Europese 

randvoorwaarde van ongepaste kruissubsidiëring. De ACM heeft artikel 13, eerste lid, van de 

Gasverordening niet volledig in acht genomen en daarom is het besluit in strijd met het Europese 

recht. 

 

Reactie zienswijze “Versneld afschrijven is in strijd met de Europese randvoorwaarden voor 

tariefregulering” 

45. De ACM is van oordeel dat artikel 82, tweede lid, van de Gaswet en artikel 13 van de 

Gasverordening niet in de weg staan aan het naar voren halen van kapitaalkosten. Immers, het 

naar voren halen van kapitaalkosten is het gevolg van een andere afschrijvingsmethode. De 

ACM is eerder uitgegaan van een bepaalde verdeling van kapitaalkosten over de tijd op basis 

van de aanname dat de benutting van het netwerk over de tijd gelijk blijft. Nu deze aanname niet 

meer klopt, moet een andere verdeling worden gehanteerd. In tegenstelling tot wat 

VGN/NOGEPA/E-NL betoogt is dit niet in strijd met het beginsel van non-discriminatie omdat alle 

netgebruikers gelijkelijk worden belast. Het tweede betoog, dat er sprake is van 

kruissubsidiëring, leidt ook niet tot een ander standpunt. De ACM hanteerde de aanname dat het 

netgebruik constant blijft in de tijd. Met een lineair afschrijvingspatroon resulteerde dit in een 

verdeling van kapitaalkosten die in lijn is met kostenveroorzaking. Omdat de benutting van het 

gastransportnet in de toekomst afneemt kan de ACM niet langer uitgaan van deze aanname. Een 

flink deel van de afnemers verlaat immers het net en daarmee worden de resterende 

kapitaalkosten niet door iedereen, maar alleen nog door de steeds kleiner wordende groep 

achterblijvers betaald. De kosten zijn oorspronkelijk gemaakt ten dienste van de hele groep 

afnemers, zowel de verlaters als de achterblijvers. Via versneld afschrijven betalen zowel de 

verlaters als de achterblijvers het deel van de kosten die voor hen, terecht, zijn gemaakt. Van 

kruissubsidiëring is dus geen sprake. 

                                                        

4
 Uitspraak van het CBb van 12 juni 2018, ECLI:NL:CBB:2018:283, r.o 5.1.  
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46. De door VGN/NOGEPA/E-NL aangehaalde overweging uit de uitspraak van het CBb bevat 

alleen een parafrasering van artikel 13 van de Gasverordening. Uit deze uitspraak volgt alleen 

dat dit artikel niet zodanig duidelijk is, dat daaruit kan worden afgeleid dat dit artikel tot het 

kostenveroorzakingsbeginsel verplicht. Hier volgt niet uit dat versneld afschrijven in strijd is met 

de Europese randvoorwaarden voor tariefregulering  

 

Conclusie zienswijze “Versneld afschrijven is in strijd met de Europese randvoorwaarden voor 

tariefregulering” 

47. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 3 ”Versneld afschrijven zoals opgenomen in het ontwerpbesluit is in strijd met 

meerdere algemene beginselen van behoorlijk bestuur” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee 

EFET Nee 

VLNG Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Versneld afschrijven zoals opgenomen in het ontwerpbesluit is in strijd met 

meerdere algemene beginselen van behoorlijk bestuur” 

48. VGN/NOGEPA/E-NL betoogt dat de ACM bij de vaststelling van de methode weliswaar ruimte 

heeft om in te vullen wat zij onder efficiënte kosten verstaat, maar de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur begrenzen deze ruimte.  

49. Door in het ontwerpbesluit de nadruk te leggen op de politieke keuzes die zijn gemaakt in het 

kader van de energietransitie, heeft de ACM disproportioneel veel aandacht gehad voor het 

politieke sentiment over de wenselijkheid van gaswinning uit Groningen. Door te focussen op het 

socialiseren van afschrijvingskosten heeft de ACM het belang van VGN/NOGEPA/E-NL bij non-

discriminatie en vermijding van kruissubsidiering onvoldoende meegewogen. VGN/NOGEPA/E-

NL betwijfelt of de ACM haar belangen in voldoende en kenbare mate conform het 

zorgvuldigheidsbeginsel, neergelegd in artikel 3:2 van de Awb, heeft betrokken.  

50. De ACM heeft, volgens VGN/NOGEPA/E-NL, niet deugdelijk zoals bedoeld in artikel 3:46 van de 

Awb gemotiveerd waarom het doorschuiven van de kapitaalkosten niet leidt tot discriminatie en 

kruissubsidiëring. Een bestuursorgaan moet haar argumenten expliciet motiveren, wat leidt tot 

een transparant proces. Volgens VGN/NOGEPA/E-NL doet de ACM dit niet voldoende.  

51. De door de ACM voorgestelde verdeling in kapitaalkosten is volgens VGN/NOGEPA/E-NL 

onredelijk. De huidige gebruikers van het net worden door deze wijze van kostenverdeling 

benadeeld, ten gunste van de toekomstige gebruikers. Dit vindt VGN/NOGEPA/E-NL onredelijk 

omdat zij geen invloed heeft op de teruglopende vraag. Dat zijn politieke keuzes genomen in het 

kader van de energietransitie en de afbouw van het Groningenveld, aldus VGN/NOGEPA/E-NL.  
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52. De ACM had volgens VGN/NOGEPA/E-NL moeten onderzoeken of terecht kan worden 

aangenomen dat deze nagestreefde doelstellingen zwaarder wegen dan de belangen van 

VGN/NOGEPA/E-NL die door versneld afschrijven en door het in rekening brengen van 

desinvesteringen bij de gebruikers, worden aangetast. De ACM heeft de rol van GTS en haar 

verantwoordelijkheid niet meegenomen.  

53. De ACM heeft niet gekeken naar de proportionaliteit van versneld afschrijven, maar de effecten 

hiervan afgestreept tegen het effect van de benchmark, of de lagere WACC, aldus 

VGN/NOGEPA/E-NL. Dit is een te vereenvoudigde opvatting van de evenredigheidstoets van 

artikel 3:4, tweede lid, van de Awb.  

54. VGN/NOGEPA/E-NL haalt aan dat bestuursorganen zich bij het nemen van een besluit moeten 

baseren op de feiten en omstandigheden ten tijde van dat besluit. Zij verwijst hierbij naar de 

uitspraak van het CBb van 8 december 2016.
5
 Zij vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de 

sterke focus op de toekomstige gebruikers.  

55. VGN/NOGEPA/E-NL haalt aan dat het besluit moet voldoen aan het rechtszekerheidsbeginsel en 

dus moet passen bij de redelijke en voorzienbare verwachting van burgers. Zij had geen 

discriminatie of kruissubsidie hoeven te verwachten. Deze volgens VGN/NOGEPA/E-NL 

onevenredige keuzes raken haar rechtszekerheid. Uit NC-TAR volgt volgens VGN/NOGEPA/E-

NL ook dat het volumerisico niet mag worden afgewenteld op eindafnemers. Daarom had de 

ACM hier niet voor mogen kiezen in het besluit.  

56. De ACM heeft, ook in verband met het versneld afschrijven, ook voorgesteld om 

desinvesteringen uit de GAW te halen en in een keer in rekening te brengen bij gebruikers. 

VGN/NOGEPA/E-NL onderschrijft dat de desinvesteringen uit de GAW moeten worden gehaald. 

Dat moet echter ten laste komen van GTS. Het is immers te wijten aan GTS en politieke 

besluiten door de overheid dat versneld afschrijven en de desinvesteringen nodig zijn. 

57. Ook EFET stelt dat het besluit niet omschrijft wat de onredelijk hoge kosten voor toekomstige 

gasgebruikers inhouden. Daarnaast wordt door de ACM verwezen naar de principes van 

betaalbaarheid en redelijkheid, maar die staan volgens EFET niet in artikel 82 van de Gaswet, 

noch in artikel 13 van de Gasverordening. Als een toezichthouder inderdaad een balans moet 

vinden tussen efficiënte kosten en systeemintegriteit dan is de ACM daar niet in geslaagd.  

58. VLNG stelt dat in het ontwerpbesluit niet staat waarom versneld afschrijven wenselijk en 

noodzakelijk zou zijn als enige maatregel om om te gaan met minder vraag en om eerlijke 

tariefregulering te bewerkstelligen.  

 
  

                                                        

5
 Uitspraak van het CBb van 8 december 2016, ECLI:NL:CBB:2016:374, r.o. 1.4.2. 
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Reactie zienswijze “Versneld afschrijven zoals opgenomen in het ontwerpbesluit is in strijd met 

meerdere algemene beginselen van behoorlijk bestuur” 

59. Voor zover VGN/NOGEPA/E-NL betwijfelt of de ACM haar belangen in voldoende en kenbare 

mate conform het zorgvuldigheidsbeginsel, neergelegd in artikel 3:2 van de Awb, heeft 

betrokken, wijst de ACM erop dat zij haar conclusies baseert op onderzoek: MORGAN en het 

vervolgonderzoek HOGAN. De ACM heeft in haar vooronderzoek MORGAN drie 

toekomstscenario’s ontwikkeld voor de afnemende benutting van het gastransportnet. De ACM 

heeft deze scenario’s ook meermaals met stakeholders besproken.
6
 Deze scenario’s zijn bedoeld 

als verkenning en niet als een precieze weergave van hoe het uiteindelijk zal gaan. Elk van deze 

scenario’s laat echter een afnemende benutting van het gastransportnet zien. De scenario’s 

samen vormen de bandbreedte voor de ontwikkeling tot 2050. Het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) en het adviesbureau CE Delft hebben de afzonderlijke scenario’s 

beoordeeld op plausibiliteit. Daarnaast hebben ze beoordeeld of de scenario’s samen de 

bandbreedte voor de daadwerkelijke ontwikkeling tot 2050 vormen. De ACM heeft vervolgens 

aan de hand van de drie scenario’s een analysemodel gemaakt dat inzichtelijk maakt wat de 

effecten zijn van voortzetting van de methode zoals bepaald voor de reguleringsperiode 2017-

2021 bij verschillende scenario's voor afnemend netgebruik.  

60. Zoals de ACM in haar reactie op zienswijze 2 heeft beschreven, hanteerde de ACM de aanname 

dat het netgebruik constant blijft in de tijd. Omdat de benutting van het gastransportnet in de 

toekomst afneemt kan de ACM niet langer uitgaan van deze aanname. Een flink deel van de 

afnemers verlaat immers het net en daarmee worden de resterende kapitaalkosten niet door 

iedereen, maar alleen nog door de steeds kleiner wordende groep achterblijvers betaald. De 

kosten zijn oorspronkelijk gemaakt ten dienste van de hele groep afnemers, zowel de verlaters 

als de achterblijvers. Via versneld afschrijven betalen zowel de verlaters als de achterblijvers het 

deel van de kosten die voor hen, terecht, zijn gemaakt. Volgens de ACM is hier dus geen sprake 

van het neerleggen van het risico op overinvestering bij de gebruikers. Bij het bepalen van de 

versnellingsfactor, de factor die bepaalt hoeveel kapitaalkosten naar voren worden gehaald, 

heeft de ACM bewust gekozen voor een conservatieve schatting. Hierdoor zorgt de ACM ervoor 

dat zij niet te veel kosten naar voren haalt. Het is het juist toewijzen van het deel van de kosten 

van investeringen aan de juiste groep afnemers. Dit is in lijn is met het 

kostenveroorzakingsbeginsel. 

61. Voor zover VGN/NOGEPA/E-NL betoogt dat de ACM niet deugdelijk zoals bedoeld in artikel 3:46 

van de Awb heeft gemotiveerd waarom het doorschuiven van de kapitaalkosten niet leidt tot 

discriminatie en kruissubsidiëring, merkt de ACM op dat in paragraaf 4.1.2 en 4.1.3 van het 

besluit is ingegaan op de bezwaren van netgebruikers. Dat de ACM daarbij niet expliciet de 

termen discriminatie en kruissubsidiëring gebruikt, doet er niet aan af dat is ingegaan op de 

bezwaren. In het ontwerpbesluit heeft de ACM naar voren gebracht dat als er niet versneld wordt 

afgeschreven, dit juist toekomstige netgebruikers onevenredig zwaar belast.  

                                                        

6
 Bijeenkomst van 30 mei 2018 en 12 maart 2019. Presentaties zijn te vinden op de website van de ACM: 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/reg2022-vooronderzoek-morgan.  
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62. VGN/NOGEPA/E-NL stelt dat de ACM niet heeft gekeken naar de proportionaliteit van versneld 

afschrijven, maar de ACM benadrukt dat er is gekozen voor een conservatieve schatting. Ook 

heeft de ACM gekeken naar de proportionaliteit van het gehele methodebesluit. De ACM heeft 

de resultaten hiervan op de klankbordgroepbijeenkomst van 25 juni 2020 geconsulteerd.  

63. VGN/NOGEPA/E-NL haalt aan dat bestuursorganen zich bij het nemen van een besluit moeten 

baseren op de feiten en omstandigheden ten tijde van dat besluit. De ACM wijst erop dat ten tijde 

van het nemen van dit besluit realistische scenario’s zijn uitgewerkt waaruit volgt dat het gebruik 

van het gasnetwerk in de toekomst zal afnemen. Deze scenario’s betrekt de ACM in haar 

besluitvorming. Dat deze scenario’s betrekking hebben op de toekomst doet daar niet aan af. 

Voor de regulering zal immers steeds een inschatting moeten worden gemaakt van toekomstige 

ontwikkelingen. 

64. VGN/NOGEPA/E-NL betoogt dat het besluit moet voldoen aan het rechtszekerheidsbeginsel en 

dus moet passen bij de redelijke en voorzienbare verwachting van burgers. Zij had geen 

discriminatie of kruissubsidie hoeven te verwachten. De ACM wijst erop dat volgens het CBb het 

rechtszekerheidsbeginsel niet inhoudt dat besluitvorming niet gebaseerd mag worden op de ten 

tijde van het besluit bekende feiten en omstandigheden en dat ongeacht de ontwikkelingen die 

zich hebben voorgedaan, voor de nieuwe reguleringsperiode vast moet worden gehouden aan 

gegevens uit het verleden.
7
 Voorts is, zoals hiervoor in randnummer 45 overwogen, geen sprake 

van discriminatie of kruissubsidiëring. 

65. VGN/NOGEPA/E-NL onderschrijft dat de desinvesteringen uit de GAW moeten worden gehaald, 

maar stelt dat dit ten laste moet komen van GTS. Het is immers te wijten aan GTS en politieke 

besluiten door de overheid dat versneld afschrijven en de desinvesteringen nodig zijn. De ACM is 

echter van mening dat het in lijn is met het kostenveroorzakingsbeginsel om de kosten te 

verdelen onder gebruikers. Echter, om een onevenredige verdeling van de kosten tussen de 

huidige en de toekomstige – in omvang beperktere groep – gebruikers te voorkomen, is de ACM 

genoodzaakt om de afschrijving te versnellen. De ACM blijft daarmee binnen de 

beoordelingsruimte die haar op grond van artikel 82 van de Gaswet toekomt. 

66. Voor zover EFET stelt dat het besluit niet omschrijft wat de onredelijk hoge kosten voor 

toekomstige gasgebruikers inhouden, wijst de ACM erop dat in verschillende scenario’s uiteen is 

gezet dat het aantal gasgebruikers afneemt en dat daardoor kosten komen te liggen bij 

overgebleven afnemers, terwijl de kosten zijn gemaakt voor alle gebruikers. De ACM wil daarom 

kosten eerder in de tijd tot vergoeding laten komen. De ACM heeft hiervoor eerst gekeken naar 

welk gedeelte van de benutting tussen nu en 2050 in de komende reguleringsperiode plaatsvindt. 

Dat is bepalend voor hoeveel procent van de GAW moet zijn afgeschreven in 2026. Hier past 

een versnellingsfactor van 1,3 het beste bij.
8
 De stelling dat de ACM een balans moet vinden 

tussen efficiënte kosten en systeemintegriteit leidt evenmin tot een wijziging van het besluit, 

                                                        

7
 Uitspraak van het CBb van 29 juni 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BM9474. 

8
 Zie paragraaf 7.2.1 van het methodebesluit en de reactie op zienswijze 2 voor nadere toelichting. 
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omdat de ACM van oordeel is dat zij dit juist heeft gedaan door de maatregelen die zij heeft 

getroffen ten aanzien van het afnemend gasnetgebruik. 

67. VLNG stelt dat in het ontwerpbesluit niet staat waarom versneld afschrijven wenselijk en 

noodzakelijk zou zijn als enige maatregel om om te gaan met minder vraag en om eerlijke 

tariefregulering te bewerkstelligen. Zoals hierboven uiteengezet verlaat een flink deel van de 

afnemers het net en daarmee worden de resterende kapitaalkosten niet door iedereen, maar 

alleen nog door de steeds kleiner wordende groep achterblijvers betaald. De kosten zijn 

oorspronkelijk gemaakt ten dienste van de hele groep afnemers, zowel de verlaters als de 

achterblijvers. Daarom acht de ACM het redelijk dat er versneld wordt afgeschreven, zodat de 

kosten verdeeld blijven over een zo groot mogelijke groep gebruikers. 

 

Conclusie zienswijze “Versneld afschrijven zoals opgenomen in het ontwerpbesluit is in strijd met 

meerdere algemene beginselen van behoorlijk bestuur”  

68. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

 

Zienswijze 4 ”De definitie van systeemintegriteit ontbreekt” 

 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

EFET Ja 

 

Samenvatting zienswijze “De definitie van systeemintegriteit ontbreekt” 

69. EFET stelt dat in het vorige ontwerpbesluit de definitie van systeemintegriteit stond opgenomen. 

In het ontwerpbesluit ontbreekt deze. EFET ziet niet waarom de definitie van systeemintegriteit 

zou zijn veranderd.  

 

Reactie zienswijze “De definitie van systeemintegriteit ontbreekt” 

70. De ACM ziet dat de definitie van systeemintegriteit is weggevallen in het ontwerpbesluit. De ACM 

voegt de definitie zoals vergelijkbaar opgenomen in het vorig methodebesluit toe.  

 

Conclusie zienswijze “De definitie van systeemintegriteit ontbreekt” 

71. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het methodebesluit GTS ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. Deze wijziging is terug te vinden in paragraaf 3.4.  
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Zienswijze 5  “Nominaal stelsel en versneld afschrijven GAW” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee 

EFET Nee 

VLNG Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Nominaal stelsel en versneld afschrijven GAW” 

72. Volgens VGN/NOGEPA/E-NL baseert de ACM haar keuze voor een nominaal stelsel en versneld 

afschrijven op het kostenveroorzakingsprincipe. Dit is volgens VGN/NOGEPA/E-NL principieel 

onjuist en in strijd met de Europese randvoorwaarden voor tariefregulering en de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur om de volgende redenen.  

73. De ACM heeft altijd het reële stelsel gebruikt en lineaire afschrijving toegepast. In tijden van 

verwachte groei is er niet naar vertraagd afschrijven gekeken. VGN/NOGEPA/E-NL stelt dat 

regulatoire consistentie belangrijk is.  

74. De ACM gebruikt verkeerde aannames, deze zijn volgens VGN/NOGEPA/E-NL niet consistent 

en evident in strijd met de werkelijkheid. Een voorbeeld daarvan is dat in de MORGAN studie 

wordt uitgegaan van een capaciteitsverkoop in 2021 van 487 miljoen kWh per uur per jaar, terwijl 

de ACM in het tariefbesluit van 2021 uitgaat van 550 miljoen kWh per uur per jaar.  

75. VGN/NOGEPA/E-NL haalt aan dat er plannen zijn om het netwerk van GTS over te dragen en te 

gebruiken als waterstofnet. Het nominale stelsel en het versneld schrijven zorgen ervoor dat het 

net een lagere GAW heeft en daarmee een lagere overdrachtswaarde. Dit komt neer op 

ongeoorloofde kruissubsidie tussen de huidige GTS-gebruikers en de toekomstige 

waterstofgebruikers, aldus VGN/NOGEPA/E-NL. Ook VLNG is van mening dat degressief 

afschrijven en nacalculeren leidt tot kruissubsidie, mogelijk ook ten gunste van 

waterstofgebruikers en dat is in strijd met artikel 7 van NC TAR. 

76. De ACM stelt baseert zich ten onrechte alleen op de afschrijvingen bij het bepalen van de 

versnellingsfactor. Hierdoor wordt ten onrechte gesteld dat een kortere afschrijvingstermijn leidt 

tot hogere jaarlijkse vermogenskosten, aldus VGN/NOGEPA/E-NL. De hoeveelheid kapitaal die 

nodig is neemt niet toe en dus zullen ook de vermogenskosten niet stijgen bij kortere 

afschrijvingstermijnen. De totale vermogenskosten over alle afschrijvingsjaren zullen ook dalen 

bij kortere afschrijvingstermijnen. Door de lagere GAW zullen toekomstige gebruikers ook minder 

vermogenskosten hoeven te betalen. Dit voordeel wordt ten onrechte niet meegenomen door de 

ACM, aldus VGN/NOGEPA/E-NL. 

77. Het kostenveroorzakingsprincipe klopt volgens VGN/NOGEPA/E-NL alleen als ervan uit wordt 

gegaan dat het vraagrisico volledig bij de gebruikers ligt. Als GTS overinvesteert of investeringen 

moet doen als het gevolg van het overheidsbeleid, is het niet terecht dat de gebruikers voor die 
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investeringen betalen. 

 

78. Volgens VGN/NOGEPA/E-NL leidt versneld afschrijven ertoe dat GTS eerder haar GAW 

vergoeding krijgt. VGN/NOGEPA/E-NL stellen dat het WACC-model uitgaat van 

vergelijkbaarheid met andere TSO’s. VGN/NOGEPA/E-NL stelt dat als het stelsel van GTS 

anders is dan bij andere TSO’s dit zal leiden tot andere risico’s en inkomstenverdeling. Het 

WACC-model zou hiervoor moeten compenseren omdat de risico’s voor GTS afnemen, aldus 

VGN/NOGEPA/E-NL. 

79. Ook VLNG richt zich tegen het systeem van degressief afschrijven. VLNG ziet een groot risico 

voor de stabiliteit van de tarieven. Met de gastransporttarieven die voortvloeien uit het 

ontwerpbesluit komt de concurrerende positie van GATE in gevaar. Nieuwe stijgingenvan het 

transporttarief van gas maken de handel minder efficiënt, minder aantrekkelijk, minder 

concurrerend en uiteindelijk zal dit de liquiditeit van de Nederlandse gasmarkt schaden. Dat zou 

in een concurrerende omgeving niet mogelijk zijn. Het is ook GTS geweest die de 

investeringsbeslissing heeft genomen, niet de markt. Daarom moet de markt niet de risico’s van 

versneld afschrijven dragen. 

 

Reactie zienswijze “Nominaal stelsel en versneld afschrijven GAW ” 

80. Zoals de ACM heeft beschreven in haar reactie op zienswijze 2 heeft de ACM in haar 

vooronderzoek MORGAN drie toekomstscenario’s ontwikkeld voor de afnemende benutting van 

het gastransportnet. Deze scenario’s zijn bedoeld als verkenning en niet als een precieze 

weergave van hoe het uiteindelijk zal gaan. Elk van deze scenario’s laat echter een afnemende 

benutting van het gastransportnet zien. De scenario’s samen vormen de bandbreedte voor de 

ontwikkeling tot 2050. De ACM heeft vervolgens aan de hand van de drie scenario’s een 

analysemodel gemaakt die inzichtelijk maakt wat de effecten zijn van voortzetting van de 

methode voor de reguleringsperiode 2017-2021 bij verschillende scenario's voor afnemend 

netgebruik. Dit analysemodel heeft dus een andere achtergrond en een ander doel dan het 

bepalen van de toegestane inkomsten voor de aankomende reguleringsperiode. De ACM heeft 

zich inderdaad alleen gebaseerd op de afschrijvingskosten. Zoals ook gepresenteerd in de 

klankbordgroepbijeenkomst van 25 juni 2020, zou zij zich liever baseren op de totale 

kapitaalkosten. Hiervoor zijn echter aannames nodig over het verloop van de WACC in de verre 

toekomst. Er is teveel onzekerheid rondom de WACC om deze aannames goed te kunnen 

maken. De ACM heeft daarom een inschatting gemaakt van de versnellingsfactor op basis van 

enkel de afschrijvingen. De ACM heeft hier geenszins mee willen impliceren dat een kortere 

afschrijvingstermijn tot hogere vermogenskosten leidt.
9
  

  

                                                        

9
 Hogere afschrijvingen leiden tot een lagere GAW. Voor de komende reguleringsperiode is echter wel het beeld dat de de 

stijging in afschrijvingen hoger is dan de daling in vermogenskosten (WACC*GAW). 
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81. De ACM hanteerde de aanname dat het netgebruik constant blijft in de tijd. Met een lineair 

afschrijvingspatroon resulteerde dit in een verdeling van kapitaalkosten die in lijn is met 

kostenveroorzaking. Omdat de benutting van het gastransportnet in de toekomst afneemt kan de 

ACM niet langer uitgaan van deze aanname. Een flink deel van de afnemers verlaat immers het 

net en daarmee worden de resterende kapitaalkosten niet door iedereen, maar alleen nog door 

de steeds kleiner wordende groep achterblijvers betaald. De kosten zijn oorspronkelijk gemaakt 

ten dienste van de hele groep afnemers, zowel de verlaters als de achterblijvers. Via versneld 

afschrijven betalen zowel de verlaters als de achterblijvers het deel van de kosten die voor hen, 

terecht, zijn gemaakt. Door het opstellen van deze realistische scenario’s heeft de ACM bewust 

gekozen voor een conservatieve schatting, een schatting die ervoor zorgt zij niet te veel kosten 

naar voren haalt. Dit is in lijn met het kostenveroorzakingsbeginsel. Voor het deel van de 

zienswijze die raakt aan het toekomstige waterstofnetwerk verwijst de ACM naar de 

beantwoording van zienswijze 7.  

82. De ACM wordt op basis van de verordening geacht de tarieven te baseren op de werkelijke 

kosten voor zover deze overeenkomen met die van een structureel vergelijkbare efficiënte 

netbeheerder. Het startpunt hiervoor zijn de wettelijke taken van GTS. De wetgever bakent af 

welke diensten GTS moet aanbieden. GTS heeft bijvoorbeeld de wettelijke taak 

kwaliteitsconversie gekregen. De wetgever heeft vervolgens bepaald dat de kosten die uit de 

wettelijke taken voortkomen via de tarieven van GTS worden verhaald op de netgebruikers. De 

methode van regulering prikkelt GTS om dit zo efficiënt mogelijk te doen. De ACM heeft geen 

mogelijkheid om te kiezen of kosten die voortkomen uit overheidsbeleid bij GTS of bij de 

overheid of aandeelhouder worden gelegd. De ACM voorkomt het risico op overinvesteringen 

wel door de reguleringsmethodiek die zij hanteert, in het bijzonder door het toepassen van een 

benchmark.  

83. Zoals de ACM heeft omschreven in hoofdstuk 3 van het methodebesluit zoekt de ACM elke 

reguleringsperiode naar een balans tussen de verschillende doelen van tariefregulering. In 

randnummer 154 van het ontwerpbesluit is toegelicht dat vanwege het afnemend gebruik van het 

gasnet het reële stelsel leidt tot een situatie waarin een afnemend aantal netgebruikers de kosten 

voor de inflatievergoeding draagt. Daarom past een nominale WACC beter bij de huidige situatie 

met afnemend gasnetgebruik.  

84. Voor het berekenen van het redelijk rendement van GTS gebruikt de ACM de WACC-methode. 

De WACC is het gewogen gemiddelde van de kostenvoet eigen vermogen en de kostenvoet 

vreemd vermogen. De kostenvoet eigen vermogen is mede afhankelijk van het systematisch 

risico van een onderneming ten opzichte van het risico van het investeren in de markt als geheel. 

Het systematisch risico van een onderneming kan worden geschat met behulp van een regressie 

van het aandelenrendement van de onderneming ten opzichte van het marktrendement. De 

equity bèta uit deze regressie geeft de omvang van het systematisch risico weer. De ACM 

gebruikt voor het vaststellen van de equity bèta een vergelijkingsgroep.  
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85. VGN/NOGEPA/E-NL stelt dat GTS vanwege het versneld afschrijven niet langer vergelijkbaar is 

met de bedrijven uit de vergelijkingsgroep. Een wijziging in de reguleringsmethode, zoals 

versneld afschrijven, is echter geen systematisch risico. Door het versneld afschrijven verandert 

het patroon van afschrijven over de jaren, dit levert regulatorisch gezien een verandering op van 

het patroon van de omzet over de jaren heen. De kasstromen komen op een ander moment in de 

tijd. De opbrengsten zullen in eerdere jaren hoger zijn en in latere jaren lager. Dit is een niet-

systematisch risico en beïnvloedt niet de bèta van GTS. Kortom, het systematisch risico van GTS 

verandert niet door versneld afschrijven. De bedrijven die zijn opgenomen in vergelijkingsgroep 

zijn dus representatief voor de bèta van GTS. Dat zij mogelijk andere afschrijvingsmethoden 

hanteren is hierbij niet van belang. De ACM ziet geen reden om het WACC-model aan te passen 

vanwege het versneld afschrijven. 

86. De ACM concludeert dat GTS wel vergelijkbaar is met de bedrijven uit de vergelijkingsgroep, 

ondanks dat de ACM bij GTS versnelde afschrijvingen zal toepassen. Hieruit volgt dat vanwege 

de wijze waarop de bèta van GTS bepaald wordt, geen reden bestaat om af te zien van de 

introductie van versneld afschrijven. 

87. Ten aanzien van de zienswijze van VLNG merkt de ACM het volgende op. De ACM begrijpt dat 

het gastransporttarief een van de factoren is die een rol spelen in de concurrentiepositie van 

GATE. De ACM is op basis van de Gasverordening en de Gaswet gehouden een methode vast 

te stellen die ertoe leidt dat de tarieven die netgebruikers betalen voor de uitvoering van de 

wettelijke taken door GTS de verwachte efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement 

weerspiegelen. Dit kan ertoe leiden dat het gastransporttarief stijgt ten opzichte van andere 

jaren. Dat deze stijging een invloed kan hebben op de concurrentiepositie van GATE maakt dit 

niet anders, omdat de Gaswet en de Gasverordening niet beogen de concurrentiepositie van een 

individuele netgebruiker te beschermen. De Gaswet en de Gasverordening beogen 

netgebruikers te beschermen tegen de monopolistische netbeheerder. Zoals hiervoor toegelicht 

is er naar mening van de ACM geen sprake van het neerleggen van een risico van 

overinvesteringen bij de markt. Versneld afschrijven zorgt ervoor dat de kosten in grotere mate 

bij de verlaters worden neergelegd dan bij lineair afschrijven.  

88. Voor zover VLNG heeft gesteld dat het nominaal stelsel en versneld afschrijven in strijd zijn met 

de Gasverordening, verwijst de ACM naar randnummer 45 hierboven. Daarin is uiteengezet dat 

hiervan geen sprake is. 

 

Conclusie zienswijze “Nominaal stelsel en versneld afschrijven GAW”  

89. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  
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4 Onderzoeken  

4.1 Onderzoek afnemend gasnetgebruik  

Zienswijze 6 ”De voor het degressief afschrijven gebruikte versnellingsfactor is onjuist” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

VEMW Nee 

 

Samenvatting zienswijze “De voor het degressief afschrijven gebruikte versnellingsfactor is onjuist” 

90. GTS is positief over de overstap van lineair afschrijven naar degressief afschrijven, omdat de 

afschrijvingskosten meer in lijn worden gebracht met het geheel. GTS is wel van oordeel dat de 

versnellingsfactor te laag is. Concreet stelt GTS dat de ACM in het definitieve methodebesluit uit 

moet gaan van een versnellingsfactor van 1,7. Hier draagt zij drie redenen voor aan.  

 

91. Ten eerste stelt GTS dat de versnellingsfactor niet aansluit bij de werkelijke verwachtingen. GTS 

ondersteunt de manier waarop de ACM de versnellingsfactor vaststelt, maar is van mening dat 

het gekozen scenario niet de beste schatter is. De ACM stelt in het ontwerpbesluit dat 22% van 

de resterende benutting optreedt in de komende reguleringsperiode. Volgens GTS ligt in 

werkelijkheid de verwachte benutting eind 2021 10% hoger dan in de scenario's die de ACM 

heeft gebruikt. GTS verwacht niet dat de benutting in 2030 of in 2050 anders is dan de scenario's 

die de ACM heeft gebruikt. Dit betekent dat GTS uitgaat van een sterkere afname in de komende 

reguleringsperiode, wat volgens GTS tot gevolg heeft dat 24% van de resterende benutting 

plaatsvindt in de komende periode. Ook vindt GTS het gekozen scenario geen goede schatter, 

vanwege de aanname die de ACM gemaakt heeft over de inflatie. De ACM doet de aanname dat 

de inflatie 2% is, terwijl de inflatie voor de komende reguleringsperiode 1,7% is. GTS is van 

mening dat de ACM deze lagere inflatie moet toepassen in de berekening.  

 

92. Vervolgens draagt GTS aan dat het evenwichtig schatten van de versnellingsfactor van groot 

belang is. De ACM heeft aangegeven conservatief te willen zijn in haar schatting. Dit betekent 

dat zij liever te weinig kapitaalkosten naar voren haalt, dan te veel. Volgens GTS is er hierdoor 

sprake van een bewuste onderschatting. Het is volgens GTS meer van belang dat de 

versnellingsfactor leidt tot een evenwichtige verdeling over netgebruikers in de tijd.  

 

93. Tot slot draagt GTS aan dat er gezien de huidige marktomstandigheden, waarbij een hogere 

versnellingsfactor niet per se leidt tot hogere tarieven, ruimte is voor een dergelijke evenwichtige 

verdeling. Gezien de verwachte tariefeffecten in de toekomst is het volgens GTS zelfs wenselijk 

om een hogere versnellingsfactor toe te passen.  

 

94. VEMW is van mening dat het introduceren van degressief afschrijven voorbij gaat aan het feit dat 

de wetgeving in de loop van de tijd kan veranderen. De grote veranderingen in de 

energietransitie kunnen leiden tot nieuwe wetgeving, waar de wetgever kan kiezen voor het 
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afwaarderen van activa. Dit zou in strijd zijn met de keuze van de ACM om degressief af te 

schrijven. Daarnaast gaat het introduceren van degressief afschrijven voorbij aan het feit dat er 

vertrouwen is gewekt in dat er louter doelmatige kosten van de netbeheerder in rekening mogen 

worden gebracht bij de netgebruikers. Tot slot gaat de keuze voor degressief afschrijven volgens 

VEMW voorbij aan het feit dat niet alle netgebruikers gemakkelijk kunnen overstappen op 

alternatieven voor aardgasverbruik.  

 

Reactie zienswijze “De voor het degressief afschrijven gebruikte versnellingsfactor is onjuist” 

95. De ACM ging in voorgaande reguleringsperiodes uit van een lineair afschrijvingspatroon. Dat 

past bij een situatie waarin het netgebruik gedurende langere tijd stabiel is. De ACM stapt vanaf 

deze reguleringsperiode over op een degressieve afschrijvingsmethode, wat inhoudt dat de 

afschrijvingen van een actief afnemen gedurende de afschrijvingstermijn van dat actief. Dat 

betekent dat er aan het begin van de afschrijvingstermijn meer wordt afgeschreven dan aan het 

einde van de afschrijvingstermijn. Volgens de ACM past deze afschrijvingsmethode bij een 

situatie waarin het netgebruik sterk afneemt, zoals bij het gasnet van GTS het geval is voor de 

periode tussen nu en 2050. De versnellingsfactor die de ACM bij de nieuwe afschrijvingsmethode 

kiest is 1,3. Deze versnellingsfactor brengt de kapitaalkosten van de activa verdeeld over de tijd, 

in lijn met de benutting van het netwerk door afnemers over de tijd. 

96. De ACM volgt de zienswijze van GTS niet. Ten aanzien van het gekozen scenario merkt de ACM 

het volgende op. De ACM baseert zich voor vaststelling van de versnellingsfactor op de 

toekomstscenario’s uit het onderzoek naar het afnemend gasnetgebruik. De ACM heeft deze 

toekomstscenario’s samengesteld op basis van literatuuronderzoek en in overleg met de 

netbeheerders gas en andere stakeholders. Zoals benoemd in de reactie op zienswijze 2 zijn 

deze scenario’s zijn beoordeeld op plausibiliteit door PBL en het adviesbureau CE Delft. De ACM 

heeft de scenario’s daarop vervolgens aangepast. De ACM is daarom van mening dat de 

toekomstscenario’s voor de vaststelling van de versnellingsfactor voldoende robuust zijn om zich 

op te baseren. GTS heeft de daadwerkelijke benutting van de jaren 2018 en 2019 in de 

scenario’s ingevuld en veronderstelt daarbij dat het benuttingsniveau van 2030 gelijk blijft aan het 

scenario. Deze aanname van GTS over het verloop is volgens de ACM niet zodanig onderbouwd 

dat er volgens de ACM voldoende reden is om te stellen dat de ACM zich op een onjuist scenario 

gebaseerd heeft. De aanname van GTS is immers, net zoals de aanname waarop de ACM zich 

baseert, gebaseerd op een voorspelling. De voorspelling van de ACM is tot stand gekomen in 

samenwerking met de netbeheerders gas en andere stakeholders en is getoetst op plausibiliteit. 

De voorspelling van de ACM is daarmee bruikbaarder dan de voorspelling van GTS.  

97. Ook het feit dat de ACM de gebruikte inflatie niet heeft aangepast, verandert dit niet. De ACM 

hanteert een inflatie van 2%, omdat dat een goede schatting is van de lange termijn inflatie tot 

2050. Dit is het streefcijfer van de Europese Centrale Bank en de lange-termijn voorspelling van 

het Centraal Plan Bureau (hierna: CPB. Het is daarmee een objectieve schatting van het 

inflatiecijfer. De ACM is van mening dat het voor het bepalen van de versnellingsfactor niet nodig 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/035346 / Documentnr. ACM/UIT/542662 
 

 

 

18/187 
 

is om het meest actuele inflatiecijfer in de scenario’s in te passen, omdat deze voor de lange 

termijn geen goede schatting geeft.  

98. Vervolgens stelt GTS dat de ACM niet conservatief schat, maar een bewuste onderschatting 

maakt. Het feit dat de ACM zich baseert op een voorspelling leidt er juist toe dat zij conservatief 

is in haar schatting. Een voorspelling gaat immers gepaard met een bepaalde mate van 

onzekerheid. Van een bewuste onderschatting kan vanwege de onzekerheid dan ook geen 

sprake zijn. De ACM haalt daarom alleen de kapitaalkosten naar voren waarvan zij redelijkerwijs 

vermoedt dat dit resulteert tot een verdeling van kapitaalkosten over de tijd die evenredig is aan 

het gasnetgebruik van het aantal afnemers over de tijd. Indien de ACM zou uitgaan van een 

hogere versnellingsfactor, zonder dat daar voldoende aanleiding voor bestaat, dan zouden er 

onterecht meer kosten in rekening worden gebracht bij de afnemers op het gasnet dan de mate 

waarin zij gebruikmaken van het gasnet. Hier komt bij dat wanneer de transitie sneller gaat dan 

verwacht de ACM in een volgende periode een hogere versnellingsfactor kan toepassen. De 

ACM kan teveel naar voren gehaalde kosten echter niet herstellen.  

99. Tot slot draagt GTS nog aan dat de huidige marktomstandigheden juist gelegenheid geven om 

een hogere versnellingsfactor toe te passen. De ACM begrijpt dat GTS doelt op de lage WACC. 

De lage WACC brengt de inkomsten van GTS namelijk omlaag. Dit effect kan compenseren voor 

de hogere inkomsten als gevolg van de het versneld afschrijven. De ACM weegt dergelijke 

effecten pas in tweede instantie mee. Als slotstuk van het opstellen van het methodebesluit 

beoordeelt de ACM of het methodebesluit buitenproportionele effecten tot gevolg heeft. In eerste 

instantie besluit de ACM op meer principiële gronden. Deze overwegingen volgen uit de 

voorgaande randnummers en het ontwerpbesluit. 

100. De ACM is op grond van het voorgaande van mening dat een versnellingsfactor van 1,3 leidt tot 

een evenwichtige verdeling van de kapitaalkosten over netgebruikers in de tijd, waarbij aan 

netgebruikers niet meer dan de doelmatige kosten in rekening worden gebracht. 

101. Nu de ACM ervan uitgaat dat een versnellingsfactor van 1,3 evenwichtig en conservatief is, en 

die is gebaseerd op gedegen onderzochte toekomstscenario’s, is zij het niet eens met de 

zienswijze van VEMW. Allereerst is het uitgangspunt van de ACM dat zij zich in haar 

methodebesluiten baseert op de vigerende wetgeving. De ACM ziet geen reden om van dit 

uitgangspunt af te wijken bij het bepalen van de afschrijvingsmethode. Ten tweede leidt de 

versnellingsfactor, zoals hierboven toegelicht, ertoe dat de efficiënte kosten van het gasnet 

evenredig worden verdeeld over het aantal netgebruikers in de tijd. Dit betekent niet dat er 

ondoelmatige kosten in rekening worden gebracht bij de netgebruikers. Het betekent enkel dat 

efficiënte kosten naar voren worden gehaald in de tijd en daarmee op evenredige wijze in 

rekening worden gebracht bij de gebruikers van het gasnet. Ten derde is de vraag of het al dan 

niet gemakkelijk is voor netgebruikers om over te gaan op een alternatief voor aardgasverbruik 

geen specifiek belang waar de ACM in het kader van haar methodebesluiten rekening mee dient 

te houden.  
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102. De ACM past het methodebesluit niet aan en houdt vast aan een versnellingsfactor van 1,3. 

 

Conclusie zienswijze “De voor het degressief afschrijven gebruikte versnellingsfactor is onjuist" 

103. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 7 ”De methode moet rekening houden met de overdracht van activa ten behoeve 

van het waterstofnetwerk” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW Ja 

VGN/NOGEPA/E-NL Ja 

 

Samenvatting zienswijze “De methode moet rekening houden met de overdracht van activa ten 

behoeve van het waterstofnetwerk” 

104. VEMW haalt in haar zienswijze aan dat het netwerkbedrijf Gasunie een studie is begonnen naar 

de ontwikkeling van een waterstofbackbone: HyWay27. In het investeringsplan van GTS wordt 

genoemd dat de meeste onderdelen van het netwerk van GTS geschikt zijn voor transport van 

waterstof. Dit betekent dat het in de rede ligt dat Gasunie de activa overneemt van GTS. VEMW 

vraagt de ACM hierop in het methodebesluit te anticiperen. Het is daarnaast helemaal niet zeker 

dat deze activa minder benut zullen worden in de komende periode, gelet op de plannen om een 

deel van de bestaande aardgasinfrastructuur om te vormen tot waterstofinfrastructuur. VEMW 

vindt het daarom prematuur om nu al versneld af te schrijven.  

  

105. Ook VGN/NOGEPA/E-NL wijzen op de plannen om een gedeelte van de activa over te dragen 

ten behoeve van een nieuw waterstofnetwerk. Wanneer de ACM deze activa versneld afschrijft, 

betalen de huidige GTS gebruikers voor de kosten van de toekomstige waterstofgebruikers.  

 

Reactie zienswijze “De methode moet rekening houden met de overdracht van activa ten behoeve van 

het waterstofnetwerk” 

106. De ACM heeft sinds de start van de regulering van GTS gebruik gemaakt van een lineair 

afschrijvingspatroon. Dit houdt in dat de nominale afschrijvingen gedurende de 

afschrijvingstermijn van het actief gelijk zijn. Deze afschrijvingsmethode past bij een situatie 

waarin het netgebruik min of meer stabiel is. Uit het onderzoek van de ACM naar afnemend 

gasnetgebruik volgt echter dat het netgebruik tussen nu en 2050 in sterke mate zal dalen. Dit 

leidt ertoe dat een afnemend aantal netgebruikers de jaarlijkse afschrijvingen moet dragen. Dit 

betekent dus dat het afschrijvingspatroon niet langer in lijn is met het afnemend netgebruik. De 

ACM heeft daarom besloten tot een degressief afschrijvingspatroon, wat beter past bij het 

patroon van afnemend netgebruik.  
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107. De ACM past het afschrijvingspatroon aan, om te voorkomen dat netgebruikers in de toekomst 

met hoge tarieven worden geconfronteerd. VEMW en VGN/NOGEPA/E-NL geven in hun 

zienswijzen aan dat deze veronderstelling niet op gaat voor de activa die GTS overdraagt ten 

behoeve van het te introduceren waterstofnetwerk. De ACM is het eens met deze stelling. Deze 

activa zullen in de toekomst nog door andere gebruikers gebruikt worden. Als de ACM deze 

activa versneld afschrijft dan betalen de aardgasnetgebruikers voor kosten van activa de waar de 

toekomstige waterstofnetgebruikers gebruik van zullen maken. De ACM past het methodebesluit 

daarom als volgt aan. De ACM heeft bij GTS opgevraagd welke activa zij in de komende jaren 

zal overdragen ten behoeve van het te introduceren waterstofnetwerk. GTS heeft aangegeven 

nog niet precies te kunnen zeggen om welke activa het gaat. De ACM heeft GTS vervolgens 

gevraagd een schatting te maken van welk gedeelte van elke activacategorie GTS verwacht over 

te dragen ten behoeve van het te introduceren waterstofnetwerk. GTS schat dat 2,7 tot 7,5% van 

de activa wordt overgedragen. Het gemiddelde van die schatting is 5%. GTS heeft dit percentage 

als schatting opgegeven aan de ACM. De ACM vindt deze schatting te laag en overweegt daarbij 

het volgende. Een van de uitgangspunten bij het bepalen van de versnellingsfactor is dat de 

ACM niet te veel kosten naar voren wil halen. De ACM kijkt daarom naar het uiterste percentage 

van de door GTS genoemde range. De ACM heeft GTS meermaals vragen over haar schatting 

gesteld. Uit de beantwoording van deze vragen is naar voren gekomen dat GTS bij haar 

schatting nog geen rekening heeft gehouden met import en export van waterstof. Uit eerder 

gepresenteerde stukken blijkt echter dat het faciliteren van import en export wel onderdeel is van 

het plan van Gasunie.
 
Als het waterstofnetwerk dit moet gaan faciliteren, dan is daarvoor meer 

capaciteit nodig dan in de schatting is meegenomen.
10

 Dit overwegende hoogt de ACM het te 

verwachten percentage van activa dat wordt overgedragen ten behoeve van het te introduceren 

waterstofnetwerk daarom op tot 10%.  

  

108. De ACM verwerkt deze schatting als volgt. De ACM past een degressief afschrijvingspatroon toe 

op alle activa. Dit leidt tot hogere afschrijvingen dan bij het toepassen van een lineair 

afschrijvingspatroon. De ACM corrigeert vervolgens deze extra afschrijvingen door de 

afschrijvingen met 10% te verminderen. Er zijn dan minder hoge extra afschrijvingen. Op deze 

manier houdt de ACM rekening met het feit dat een gedeelte van de activa niet versneld dient te 

worden afgeschreven, omdat deze in de toekomst nog worden gebruikt door 

waterstofnetgebruikers. 

 

Conclusie zienswijze “De methode moet rekening houden met de overdracht van activa ten behoeve 

van het waterstofnetwerk" 

109. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. Deze wijziging is terug te vinden in paragraaf 7.2.1 van het methodebesluit.  

  

                                                        

10
 Pagina 12 van het rapport : “The Northern Netherlands Hydrogen investment plan 2020”, gepubliceerd op de website 

van Gasunie. 
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4.2 Onderzoek wijziging schattingsmethode kapitaalkosten 

 

Zienswijze 8  “De methode op basis van het ideaalcomplex hoeft nog niet te worden 

losgelaten” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee 

  

Samenvatting zienswijze “De methode op basis van het ideaalcomplex hoeft nog niet te worden 

losgelaten” 

110. GTS acht het loslaten van de methode op basis van het ideaalcomplex nu niet noodzakelijk 

omdat er momenteel onvoldoende aanleiding toe bestaat. GTS geeft daarbij wel aan dat zij er 

begrip voor heeft dat het loslaten van de methode op basis van het ideaalcomplex voor de ACM 

een randvoorwaarde is voor het doorvoeren van de maatregelen waarbij wordt overgestapt naar 

degressief afschrijven en het nominaal stelsel. 

111. VGN/NOGEPA/E-NL ondersteunen de nieuwe methode op basis van ‘doorrollen en bijschatten’ 

ter vervanging van de methode op basis van het ideaalcomplex. De methode op basis van 

doorrollen en bijschatten is volgens hen beter geschikt voor een sterk dalende markt waarbij 

historische data, gebaseerd op een stabiele markt, geen goede schatter vormen.  

 

Reactie zienswijze “De methode op basis van het ideaalcomplex hoeft nog niet te worden losgelaten” 

112. De ACM hanteerde afgelopen reguleringsperiodes een methode op basis van het ideaalcomplex, 

waarbij impliciet wordt aangenomen dat investeringen gelijk zijn aan afschrijvingen. De aanname 

bij het ideaalcomplex is dat de kapitaalkosten gedurende de reguleringsperiode in beginsel gelijk 

blijven, behalve als gevolg van inflatie- en efficiëntieontwikkelingen en uitbreidingsinvesteringen. 

De ACM heeft in haar onderzoek naar een andere schattingsmethode voor de efficiënte 

kapitaalkosten van GTS geconcludeerd dat het ideaalcomplex geen realistische aannames 

hanteert over de krimp (en groei) van de kosten van het net. De aanname dat de kosten over de 

tijd gelijk blijven gaat bij verminderd gebruik van het gasnetwerk dan ook niet langer op. Het feit 

dat het netwerk van GTS naar verwachting gaat krimpen is voor de ACM voldoende aanleiding 

om nu over te stappen naar de methode op basis van doorrollen en bijschatten. De ACM is het 

met VGN/NOGEPA/E-NL eens dat de methode op basis van doorrollen en bijschatten beter 

geschikt is voor een sterk dalende markt waarbij de aanname dat investeringen gelijk zijn aan 

afschrijvingen, geen goede schatter oplevert.  

113. Daarnaast is de ACM tot de conclusie gekomen dat een methode op basis van doorrollen en 

bijschatten noodzakelijk is om maatregelen waarbij wordt overgestapt op degressief afschrijven 

en het nominaal stelsel door te voeren. Deze maatregelen verhouden zich niet goed tot de 

methode op basis van het ideaalcomplex.
11

 De ACM is het dus eens met GTS dat het loslaten 

                                                        

11
 Zie paragraaf 4.1 en hoofdstuk 5 van bijlage 4 bij het Methodebesluit GTS 2022-2026 voor een nadere toelichting. 
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van de methode op basis van het ideaalcomplex een randvoorwaarde is voor het doorvoeren van 

de hiervoor genoemde maatregelen.  

114. De ACM past het methodebesluit niet aan, omdat zij van mening is dat er voldoende aanleiding 

bestaat om nu over te stappen naar de methode op basis van doorrollen en bijschatten ter 

vervanging van de methode op basis van het ideaalcomplex.  

 

Conclusie zienswijze “De methode op basis van het ideaalcomplex hoeft nog niet te worden 

losgelaten” 

115. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 9  “De financiële gevolgen als gevolg van het loslaten van de methode op basis van het 

ideaalcomplex dienen gefaseerd te worden doorgevoerd” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “De financiële gevolgen als gevolg van het loslaten van de methode op basis 

van het ideaalcomplex dienen gefaseerd te worden doorgevoerd” 

116. GTS is van mening dat het loslaten van de methode op basis van het ideaalcomplex en de 

overstap naar de methode op basis van doorrollen en bijschatten gefaseerd dient te worden. 

GTS geeft aan dat de financiële impact van deze methodische wijziging zeer groot is. GTS 

verwacht dat zij door de wijziging in de komende reguleringsperiode EUR 250-300 miljoen 

toegestane inkomsten zal mislopen.  

117. GTS stelt dat het een vast onderdeel van de regulering in het kader van de methodebesluiten is 

dat er rekening wordt gehouden met de effecten van de keuzes die worden gemaakt en de 

proportionaliteit daarvan. Ook bij de wijziging naar de methode op basis van doorrollen en 

bijschatten dient rekening te worden gehouden met de (financiële) effecten en proportionaliteit 

van deze wijziging. De financiële gevolgen dienen daarom gefaseerd te worden toegepast, met 

het oog op een evenwichtige en proportionele methode.  

118. GTS stelt voor dat de ACM de negatieve tariefeffecten als gevolg van een overstap naar de 

methode op basis van doorrollen en bijschatten zo dempt dat de (grote) financiële gevolgen 

gefaseerd worden toegepast, bijvoorbeeld via een ingroeiperiode voor de thèta of door hier in 

voldoende mate rekening mee te houden in de bijschatter.  
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Reactie zienswijze “De financiële gevolgen als gevolg van het loslaten van de methode op basis van 

het ideaalcomplex dienen gefaseerd te worden doorgevoerd” 

119. De ACM legt in het methodebesluit vast hoe zij de verwachte efficiënte kosten, inclusief een 

redelijk rendement, vaststelt. Zoals aangegeven in de reactie op zienswijze 8 is er voor de ACM 

voldoende aanleiding om komende reguleringsperiode af te stappen van een methode op basis 

van het ideaalcomplex en over te gaan op een methode op basis van doorrollen en bijschatten. 

De ACM is van mening dat deze methode tot een betere schatter van de verwachte efficiënte 

kosten van GTS leidt. Dat deze verandering een effect heeft op de toegestane inkomsten van 

GTS, dient daarom volgens de ACM niet noodzakelijk gecompenseerd te worden. Immers, de 

enige reden voor een dergelijke compensatie zou in zo’n geval zijn dat GTS bij een methode op 

basis van het ideaalcomplex onterecht meer toegestane inkomsten zou mogen ontvangen. Dat is 

voor de ACM geen reden om compensatie te bieden in bijvoorbeeld de vorm van een ingroeipad 

bij de overstap op een methode op basis van doorrollen en bijschatten. De methode op basis van 

doorrollen en bijschatten beoogt juist om de verwachte efficiënte kosten, inclusief een redelijk 

rendement, zo goed mogelijk te schatten en sluit daarmee aan bij de doelen van de regulering. 

120. De ACM past het methodebesluit niet aan en acht het niet nodig om maatregelen te nemen om 

de financiële gevolgen van het loslaten van de methode op basis van het ideaalcomplex voor 

GTS te compenseren.  

 

Conclusie zienswijze “De financiële gevolgen als gevolg van het loslaten van de methode op basis van 

het ideaalcomplex dienen gefaseerd te worden doorgevoerd” 

121. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

5 Uitgangspunten van de regulering 

5.1 Toepassing x-factor  

Zienswijze 10 ”Het bepalen van 1 x-factor is redelijk” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/Energie-Nederland nee 

 

Samenvatting zienswijze “Het bepalen van 1 x-factor is redelijk” 

122. VGN/NOGEPA/E-NL vinden het redelijk dat er in de berekeningsmethodiek gebruik wordt 

gemaakt van 1 x-factor.  

 

Reactie zienswijze “Het bepalen van 1 x-factor is redelijk” 

123. De ACM verwelkomt de opmerking van VGN/NOGEPA/E-NL.  
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Conclusie zienswijze “Het bepalen van 1 x-factor is redelijk” 

124. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

5.2 Duur van de reguleringsperiode 

Zienswijze 11 ”Een kortere reguleringsperiode past beter bij het gebruik van historische 

schatters” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Een kortere reguleringsperiode past beter bij het gebruik van historische 

schatters” 

125. VGN/NOGEPA/E-NL geven aan dat de gasmarkt in transitie is. De ontwikkelingen kunnen snel 

gaan en tot grote veranderingen leiden. Op een aantal vlakken (risk free rate, opex en de bij te 

schatten kapitaalkosten) gaat het ontwerpbesluit uit van historische schatters. Volgens 

VGN/NOGEPA/E-NL past een korte reguleringsperiode beter bij het gebruik van historische 

schatters. In haar zienswijze op dit besluit hebben VGN/NOGEPA/E-NL verschillende voorstellen 

gedaan voor andere schatters of voor nacalculatie. Als de ACM deze voorstellen overneemt kan 

VGN/NOGEPA/E-NL leven met een langere reguleringsperiode. 

 

Reactie zienswijze “Een kortere reguleringsperiode past beter bij het gebruik van historische schatters” 

126. De ACM is het met VGN/NOGEPA/E-NL eens dat de gasmarkt in transitie is. Daarom heeft de 

ACM op verschillende aspecten de methode van regulering aangepast. De ACM is bij het 

vaststellen van de inkomsten voor GTS altijd op zoek naar de beste schatter. Vaak is de beste 

schatter gebaseerd op historische gegevens, deze gegevens zijn immers altijd objectief. Waar 

mogelijk maakt de ACM gebruik van prognoses. Het simpele feit dat schatters gebaseerd zijn op 

historische gegevens maakt daarom volgens de ACM niet per definitie dat de schatting niet goed 

is. Het is daarom niet nodig om de lengte van de reguleringsperiode te verkorten. Waar de ACM 

van mening is dat ze onvoldoende goed kan schatten, maakt ze gebruik van haar 

nacalculatiebevoegdheid. Dit uitgangspunt heeft er dan ook toe geleid dat de ACM voor de 

risicovrije rente en voor de bij te schatten kapitaalkosten aanpassingen heeft gedaan naar 

aanleiding van de zienswijze van VGN/NOGEPA/E-NL (zienswijze 17).  

 

Conclusie zienswijze “Een kortere reguleringsperiode past beter bij het gebruik van historische 

schatters” 

127. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit.  
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5.3 Omzetregulering  

Zienswijze 12 ”Het vraagrisico kan niet bij gebruikers liggen” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Het vraagrisico kan niet bij gebruikers liggen 

128. VGN/NOGEPA/E-NL zijn het niet eens met het principe dat het volledige vraagrisico bij de 

netgebruikers ligt. Dit negeert het feit dat GTS een basisrol heeft als planner, investeerder en 

risiconemer. VGN/NOGEPA/E-NL vinden dat omzetregulering voorbij gaat aan het feit dat GTS 

enkel een redelijk rendement mag verdienen. Volgens VGN/NOGEPA/E-NL is het logisch dat het 

redelijk rendement afneemt, als het gebruik van het net daalt. Daarnaast dragen 

VGN/NOGEPA/E-NL aan dat netgebruikers geen invloed hebben op de investeringskeuze die 

GTS maakt. Het is daarom onredelijk dat zij wel het risico van deze keuze dragen.  

 

Reactie zienswijze “Het vraagrisico kan niet bij gebruikers liggen” 

129. De ACM begrijpt de zienswijze van VGN/NOGEPA/E-NL als volgt. VGN/NOGEPA/E-NL 

koppelen de omzetnacalculatie aan de discussie die speelt rondom HOGAN en stranded assets. 

Omdat gebruikers geen beslissingen nemen ten aanzien van de investeringen van GTS, zijn zij 

van mening dat zij dan ook niet de consequenties van investeringsbeslissingen moeten dragen. 

De ACM verwijst voor een reactie op het punt van investeringsbeslissingen en een redelijk 

rendement naar de reactie op zienswijze 3.  

130. De link tussen omzetnacalculatie tijdens de reguleringsperiode en investeringen die GTS heeft 

gedaan, ziet de ACM niet. Omzetnacalculatie tijdens de reguleringsperiode ziet immers alleen op 

volumeverschillen ten opzichte van de schatting van rekenvolumes en niet op stranded assets. 

De ACM ziet daarom in deze zienswijze van VGN/NOGEPA/E-NL geen aanleiding om af te 

stappen van omzetnacalculatie.  

 

Conclusie zienswijze “Het vraagrisico kan niet bij gebruikers liggen” 

131. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.  
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6 Methode van regulering 
 

6.1 Bepalen van de x-factor 

 

Zienswijze 13  “De aanpassing van de begininkomsten berekening en de x-factor berekening is 

redelijk” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL nee 

 

Samenvatting zienswijze “De aanpassing van de begininkomsten berekening en de x-factor 

berekening is redelijk” 

132. VGN/NOGEPA/E-NL vinden de aanpassing van de begininkomstenberekening en de x-

factorberekening, als gevolg van de nieuwe methode van doorrollen en bijschatten, redelijk.  

 

Reactie zienswijze “De aanpassing van de begininkomstenberekening en de x-factorberekening is 

redelijk” 

133. De ACM is het eens met de zienswijze van VGN/NOGEPA/E-NL en heeft geen reden om het 

methodebesluit aan te passen.  

 

Conclusie zienswijze “De aanpassing van de begininkomstenberekening en de x-factorberekening is 

redelijk” 

134. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

6.2 Definitie van kosten inclusief een redelijk rendement 

Zienswijze 14 ”Verdeelsleutel peakshaver moet worden aangepast” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Ja 

 

Samenvatting zienswijze “Verdeelsleutel peakshaver moet worden aangepast” 

135. GTS geeft in haar zienswijze aan dat zij gedurende de komende reguleringsperiode de 

peakshaverlocatie op een andere wijze in zal zetten. GTS bouwt deze locatie om tot 

mengstation, zodat de peakshaverlocatie kan worden gebruikt ten behoeve van 

kwaliteitsconversie. De piekleveringstaak zal worden ingevuld door middel van een tender.  

136. GTS vraagt de ACM de verdeelsleutel van de peakshaver daarom aan te passen van 77% voor 

de piekleveringstaak en 23% voor de transporttaak naar 0% voor de piekleveringstaak en 100% 

voor de kwaliteitsconversietaak.  

Reactie zienswijze “Verdeelsleutel peakshaver moet worden aangepast” 
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137. De ACM is van mening dat een verdeelsleutel zo goed mogelijk moet aansluiten bij de werkelijke 

situatie. Op het moment van het publiceren van het ontwerpbesluit had de ACM nog geen 

uitsluitsel gegeven over het investeringsplan 2020, waar deze ombouw onderdeel van was.
12

 De 

ACM wilde hier niet op vooruitlopen in het ontwerpbesluit. Inmiddels heeft de ACM het 

investeringsplan beoordeeld. Uit het definitieve investeringsplan komt naar voren dat de 

peakshaver zal worden ingezet voor de kwaliteitsconversietaak. De ACM past daarom in het 

methodebesluit de verdeelsleutel voor de peakshaver aan.  

 

Conclusie zienswijze “Verdeelsleutel peakshaver moet worden aangepast” 

138. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. Deze wijziging is terug te vinden in paragraaf 7.3.2. 

 

Zienswijze 15  ”De afschrijvingstermijn van groengasboosters moet gelijk zijn aan 20 jaar” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “De afschrijvingstermijn van groengasboosters moet gelijk zijn aan 20 jaar” 

139. GTS heeft in 2019 de eerste groengasbooster geactiveerd. De ACM heeft hiervoor op verzoek 

van GTS een nieuwe activaklasse aangemaakt. De ACM heeft de afschrijvingstermijn op 30 jaar 

gezet, omdat de ACM een groengasbooster vergelijkbaar acht met een compressor. Dit is naar 

mening van GTS te lang. De ACM stelt de afschrijvingstermijn gelijk aan de technische 

levensduur. De technische levensduur van een groengasbooster is 20 jaar, zoals aangegeven in 

API-618.  

140. De economische levensduur van een groengasbooster is volgens GTS korter dan 20 jaar. Een 

groengasbooster wordt alleen ingezet voor groen gasinvoeding. Bij groen gasinvoeding spelen 

marktkansen en een subsidieregeling van maximaal 12 jaar. Het is daarom, volgens GTS, 

aannemelijker dat de economische levensduur van een groen gasbooster 12 jaar is. De ACM 

heeft bij het elektriciteitsnet op zee al eerder een uitzondering gemaakt op haar uitgangspunt om 

de afschrijvingstermijn te koppelen aan de technische levensduur.  

 

Reactie zienswijze “De afschrijvingstermijn van groengasboosters moet gelijk zijn aan 20 jaar” 

141. De ACM volgt de zienswijze van GTS niet en heeft daarvoor twee redenen. Ten eerste is API-

618 is een technische standaard voor compressoren. Dit onderstreept het punt van de ACM dat 

een groengasbooster lijkt op een compressor. De API-618 geeft aan dat de technische 

levensduur van compressoren minimaal 20 jaar is. De ACM kijkt echter naar de gemiddelde 

levensduur van activa. De gemiddelde levensduur van een compressor is 30 jaar. De ACM vindt 

een afschrijvingstermijn van 30 jaar daarom passend. 

                                                        

12
 De ACM heeft uiteindelijk aangegeven dat zij zich geen mening kan vormen over de noodzaak van deze investeringen.  
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142. Ten tweede ziet de ACM geen tegenstrijdigheid met het besluit over de afschrijvingstermijn voor 

het net op zee. Het ontwikkelkader van het net op zee schrijft voor dat TenneT het net op zee 

moet ontwerpen voor een minimale levensduur van tussen de 25 en 27 jaar.
13

 Dat is de 

maximale duur waarin de aangesloten windparken operationeel zijn. Dit betekent dat TenneT 

haar net heeft moeten ontwerpen voor één ronde windparken. Of het net daarna bruikbaar is om 

een nieuwe ronde windparken aan te sluiten is onzeker. Er is voor het net op zee daarom een 

reële kans dat op een bepaald moment het windpark uit bedrijf wordt genomen, waarna de activa 

van het net op zee niet meer gebruikt worden.
14

 Het is onwenselijk als netgebruikers daarna nog 

een groot deel van de kosten van het net op zee moeten betalen omdat het net op zee nog niet 

volledig is afgeschreven. Daarom heeft de ACM in dit geval aangesloten bij de afschrijftermijn 

van de windturbines. Deze afschrijftermijn is 20 jaar.  

143. Dit gaat niet op voor groengasboosters, welke onderdeel zijn van het net van GTS. Er is geen 

reden om te verwachten dat na twaalf of twintig jaar plotseling de productie van groen gas zal 

wegvallen waardoor de groengasboosters niet meer gebruikt zullen worden. De scenario’s van 

MORGAN geven aan dat het gebruik van groen gas de komende jaren zal toenemen vanwege 

de energietransitie. De marktkansen voor groen gas zullen dus naar verwachting van de ACM 

alleen maar toenemen. Het feit dat de subsidietermijn twaalf jaar is, doet niets af aan deze 

verwachting. Tot slot, de ACM verwacht niet dat de techniek achter groengasboosters een 

ontwikkeling doormaakt, die het rechtvaardigt om af te wijken van het uitgangspunt dat de ACM 

de afschrijftermijn gelijk stelt aan de technische levensduur. Concluderend, de ACM acht de het 

reëel en aannemelijk dat de economische levensduur van groengasboosters langer is dan deze 

subsidietermijn, en vindt de ACM een afschrijvingstermijn van 30 jaar passend.  

 

Conclusie zienswijze “De afschrijvingstermijn van groengasboosters moet gelijk zijn aan 20 jaar” 

144. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

  

                                                        

13
 Het betreft een vergunnigsduur van 30 jaar minus een aantal jaar voor bouw en sloop. 

14
 Er is hier namelijk sprake van een coördinatieprobleem. stel dat het net op zee nog 10 jaar mee kan op het moment dat 

het windpark vervangen wordt, dan is het moment waarop het windpark vervangen wordt waarschijnlijk toch het beste 

moment om het net op zee te vervangen. 
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6.3 Bepalen van de verwachte efficiënte kosten inclusief een redelijk 
rendement voor elk jaar van de reguleringsperiode 

 

Zienswijze 16 ”Frontier shift moet niet worden toegepast op de inkoopkosten energie” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL  Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Frontier shift moet niet worden toegepast op de inkoopkosten energie” 

145. VGN/NOGEPA/E-NL zijn van mening dat de frontier shift niet moet worden toepast op de 

inkoopkosten energie en stikstof. Voor deze kosten is het beter om een systeem te hanteren 

waarbij de kosten worden geschat op basis van nominale volumes en marktprijzen.  

 

Reactie zienswijze “Frontier shift moet niet worden toegepast op de inkoopkosten energie” 

146. Zoals de ACM toelicht in haar reactie op zienswijze 31 is de ACM niet van mening dat het 

schatten op basis van nominale volumes en marktprijzen tot een betere schatting leidt dan het 

schatten op basis van historische gegevens. Bij het schatten op basis van historische gegevens 

is het passend om een frontier shift toe te passen. De frontier shift is namelijk een parameter die 

de dynamische efficiëntie en de prijsontwikkelingen inschat voor de reguleringsperiode 2022-

2026. Door de frontier shift toe te passen worden deze efficiëntiewinsten en prijsontwikkelingen 

gedurende de reguleringsperiode doorgegeven aan de netgebruikers.  

 

Conclusie zienswijze “Frontier shift moet niet worden toegepast op de inkoopkosten energie” 

147. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 17  “De kapitaalkosten voor het bijschatten moeten worden nagecalculeerd” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Ja 

 

Samenvatting zienswijze “De kapitaalkosten voor het bijschatten moeten worden nagecalculeerd” 

148. VGN/NOGEPA/E-NL zijn van mening dat de kapitaalkosten voor het bijschatten moeten worden 

nagecalculeerd. De historische schatters die de ACM gebruikt voor het bijschatten wijken 

namelijk te veel af van de werkelijke kosten van GTS. Mocht de ACM niet overgaan op 

nacalculatie, dan stellen VGN/NOGEPA/E-NL voor dat uit wordt gegaan van het investeringsplan 

van GTS voor de best mogelijke schatting van de toekomstige investeringen van GTS.  

 

Reactie zienswijze “De kapitaalkosten voor het bijschatten moet worden nagecalculeerd” 

149. In het ontwerpbesluit stelde de ACM voor om zich voor het bijschatten van de kapitaalkosten te 

baseren op de investeringen die GTS heeft gerealiseerd in een aantal recente jaren, de 
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peilperiode. De ACM is het echter eens met VGN/NOGEPA/E-NL dat de historische schatter, op 

basis van de peiljaren, teveel afwijkt van de verwachte investeringen van GTS. 

150. De investeringen uit het investeringsplan vormen volgens de ACM geen goede basis om 

toekomstige investeringen te schatten, onder meer omdat het investeringsplan alleen de eerste 

twee jaren bindend is, terwijl de reguleringsperiode een langere periode betreft. Hierbij kunnen 

de investeringsplannen tussentijds worden aangepast door GTS. Daarnaast worden de 

investeringen uit het investeringsplan alleen getoetst op noodzakelijkheid en worden de 

investeringsbedragen niet getoetst op efficiëntie. Verder stelt de ACM dat het overnemen van de 

bedragen uit het investeringsplan leidt tot onwenselijke prikkels voor GTS om te hoge 

investeringsbedragen op te nemen in haar investeringsplan. Tot slot sluiten de investeringen 

zoals ze worden opgegeven in het investeringsplan niet goed aan op de regulering. Zo zijn de 

investeringen niet onderverdeeld in activacategorieën en is er veel onzekerheid over het exacte 

moment van ingebruikname. Hoewel de ACM het investeringsplan dus niet bruikbaar acht voor 

het bijschatten van de kapitaalkosten, constateert de ACM op grond van het getoetste 

investeringsplan van GTS dat het initiële voorstel, om kapitaalkosten bij te schatten op basis van 

de peilperiode, dermate afwijkt van de voorspellingen op basis van het investeringsplan, dat zij 

het methodebesluit aanpast. De ACM doet dat als volgt. 

151. De ACM zal de investeringen met een afschrijftermijn van langer dan 10 jaar nacalculeren. Voor 

de schatting van de x-factor blijft zij uitgaan van de investeringen op basis van de peiljaren. 

Vervolgens berekent ze het verschil tussen de kapitaalkosten van de geschatte investeringen en 

de gerealiseerde investeringen. Voor investeringen met een kortere afschrijvingstermijn, dus 

gelijk aan 10 jaar en korter, houdt ze vast aan het initiële voorstel en blijft zij voor het bijschatten 

uitgaan van een schatting op basis van de gerealiseerde investeringen in de peiljaren zonder 

nacalculatie. De ACM kiest voor dit onderscheid omdat nacalculatie bij investeringen met een 

korte afschrijvingstermijn leidt tot het verdwijnen van efficiëntieprikkels. Dat sluit niet aan bij de 

doelen van de regulering. Bij investeringen met een afschrijvingstermijn van langer dan 10 jaar 

verwacht de ACM daarentegen dat deze worden onderworpen aan een toekomstige 

efficiëntietoets. Deze investeringen komen namelijk grotendeels pas tot vergoeding in 

toekomstige reguleringsperiodes, via doorrollen.
15

 Indien GTS inefficiënt zou investeren, dan 

bestaat de kans dat die inefficiëntie in een toekomstige reguleringsperiode doorwerkt in een 

lagere statische efficiëntieparameter. Op deze wijze worden mogelijke inefficiënte kosten van 

investeringen met een afschrijvingstermijn van langer dan 10 jaar dus slechts één 

reguleringsperiode vergoed. De ACM vindt dit een verdedigbare keuze in de afweging tussen de 

mogelijkheden voor een methode voor het bijschatten van kapitaalkosten. Zowel historische 

gegevens op basis van de peilperiode, als prognoses in het investeringsplan bieden immers 

                                                        

15
 Met de methode van ‘doorrollen en bijschatten’ bepaalt de ACM de efficiënte kapitaalkosten door de kapitaalkosten 

tijdens de reguleringsperiode van al gerealiseerde investeringen uit te rekenen (doorrollen) en de kapitaalkosten tijdens 

de reguleringsperiode van nog in gebruik te nemen investeringen te schatten (bijschatten). Zie ook bijlage 4 bij het 

Methodebesluit GTS 2022-2026 voor een uitgebreide toelichting over de methode van doorrollen en bijschatten. 
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geen robuuste schatter. Ook heeft de ACM geen andere schattingsmethode voorhanden om een 

robuuste schatting van de verwachte efficiënte kosten te maken.  

 

Conclusie zienswijze “De kapitaalkosten voor het bijschatten moeten worden nagecalculeerd” 

152. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit. Deze wijziging 

is terug te vinden in paragraaf 7.3.2 en paragraaf 8.3.6.  

 

Zienswijze 18  “Voor het bijschatten van de operationele kosten moet er onderscheid worden 

gemaakt tussen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Voor het bijschatten van de operationele kosten moet er onderscheid 

worden gemaakt tussen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen” 

153. VGN/NOGEPA/E-NL beargumenteren dat er voor het bijschatten van de operationele kosten 

onderscheid gemaakt moet worden tussen uitbreidingsinvesteringen en 

vervangingsinvesteringen. Bij een uitbreidingsinvestering is het namelijk logisch dat het tot extra 

operationele kosten leidt, maar bij een vervangingsinvestering is dat niet het geval. Hier zou je 

naar mening van VGN/NOGEPA/E-NL eerder verwachten dat de operationele kosten dalen. Het 

voorstel van de ACM waarbij de vaste operationele kosten stijgen bij vervangingsinvesteringen, 

komt niet overeen met de werkelijke kosten van GTS. VGN/NOGEPA/E-NL verzoeken de ACM 

daarom om het onderscheid te blijven maken tussen vervangingsinvesteringen en 

uitbreidingsinvesteringen, omdat alleen bij uitbreidingsinvesteringen de operationele kosten 

stijgen.  

 

Reactie zienswijze “Voor het bijschatten van de operationele kosten moet er onderscheid worden 

gemaakt tussen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen” 

154. Er is een relatie tussen de omvang van het net en de hoogte van de operationele kosten. Een 

kleiner net gaat namelijk gepaard met lagere operationele kosten. Om de operationele kosten bij 

te schatten moet de ACM de verandering van de netomvang bepalen. Er is niet één bepaald 

getal dat deze verandering uitdrukt, daarom heeft de ACM een proxy nodig. In eerste instantie 

heeft de ACM voorgesteld om hierbij de verandering van de GAW als proxy te nemen. Echter, 

GTS heeft nog veel activa in gebruik na verloop van de afschrijvingstermijn. Als de ACM dan de 

verandering van de GAW als proxy gebruikt, ondervindt GTS hier onterecht nadeel van.
16

 De 

ACM heeft daarom voor een andere proxy gekozen, namelijk de oorspronkelijke 

aanschafwaarde
17

 van nieuwe investeringen minus de oorspronkelijke aanschafwaarde van 

verwijderde activa. Dit betekent dat, anders dan VGN/NOGEPA/E-NL stellen, een 

                                                        

16
 Zie paragraaf 7.3.3 van het methodebesluit GTS voor nadere toelichting. 

17
 Dit is conform de aanpak bij het nacalculeren van de wettelijke uitgezonderde investeringen. 
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vervangingsinvestering niet leidt tot stijgende operationele kosten. Immers, hoewel het 

meenemen van de oorspronkelijke aanschafwaarde van de nieuwe vervangingsinvestering leidt 

tot een stijging van de operationele kosten, leidt het meenemen van de oorspronkelijke 

aanschafwaarde van het actief dat vervangen wordt tot een daling van de operationele kosten.  

155. VGN/NOGEPA/E-NL wijzen er terecht op dat de ACM inderdaad ongeveer gelijkblijvende 

operationele kosten verwacht, en toch een stijging heeft opgenomen in het x-factormodel. De 

proxy bestaat, zoals hierboven beschreven, uit twee delen. Enerzijds de oorspronkelijke 

aanschafwaarde van de nieuwe vervangingsinvesteringen, waardoor de operationele kosten 

stijgen. Anderzijds de oorspronkelijke aanschafwaarde van de verwijderde activa, waardoor de 

operationele kosten dalen. Het x-factormodel bevat enkel één deel van de proxy, namelijk de 

oorspronkelijke aanschafwaarde van de nieuwe vervangingsinvesteringen. De ACM bepaalt pas 

in het tarievenbesluit de oorspronkelijke waarde van het verwijderde actief. Het x-factormodel 

laat op dit vlak dus geen volledig beeld zien van de bij te schatten operationele kosten.  

156. De ACM begrijpt op basis van de tekst in het ontwerpbesluit overigens dat VGN/NOGEPA/E-NL 

de voorgestelde proxy op deze manier begrepen heeft. De ACM heeft de besluittekst aangepast 

om de werking van de voorgestelde proxy te verduidelijken.  

 

Conclusie zienswijze “Voor het bijschatten van de operationele kosten moet er onderscheid worden 

gemaakt tussen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen” 

157. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit, wel heeft 

ze de motivering aangepast. Deze wijziging is terug te vinden in paragraaf 7.3.3.  

6.4 Bepalen van de waarde van de parameters 

6.4.1 Redelijk rendement 

 

Zienswijze 19 “Geen rekening gehouden met effect van quantitative easing in vaststellen 

kostenvoet eigen vermogen” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “geen rekening gehouden met effect van quantitative easing in vaststellen 

kostenvoet eigen vermogen” 

158. GTS heeft bezwaren tegen de manier waarop de ACM de kostenvoet voor eigen vermogen 

vaststelt, omdat zij volgens GTS ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het effect van 

quantitative easing (hierna: QE), noch in de risicovrije rente noch in de marktrisicopremie. GTS 

wijst erop dat de risicovrije rente de laatste jaren tot een dieptepunt is gedaald als gevolg van de 

politiek van monetaire verruiming van de centrale banken. Het gevolg daarvan is volgens GTS 

dat, met de daling van de risicovrije rente en de gelijkblijvende marktrisicopremie, het Capital 

Asset Pricing Model (hierna: CAPM) dat de ACM gebruikt een onderschatting geeft van het 
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daadwerkelijk vereiste rendement door aandeelhouders in de financiële markten. De ACM houdt 

met deze situatie ten onrechte geen rekening, zo meent GTS. De ACM zou hiermee bovendien 

afwijken van i) hetgeen andere toezichthouders doen; (ii) daadwerkelijke returns in de markt; (iii) 

een cross-check aan de hand van dividend growth modellen van zowel Bloomberg als KPMG; en 

(iv) de wetenschappelijke verklaring. GTS stelt voor dat de ACM meer rekening houdt met de 

waardes die uit de schattingen op basis van dividend growth modellen komen. Ook een andere 

oplossing is volgens GTS mogelijk, als de ACM het geconstateerde probleem maar adresseert. 

 

Reactie zienswijze “Geen rekening gehouden met effect van quantitative easing in vaststellen 

kostenvoet eigen vermogen”  

159. De ACM is het niet met GTS eens dat zij ten onrechte geen rekening houdt met het effect van 

QE. De ACM heeft in het ontwerpbesluit uiteengezet waarom zij vindt dat de risicovrije rente 

geen aanpassing behoeft als gevolg van het monetair beleid van de Europese Centrale Bank.
18

 

Het belangrijkste argument voor de ACM is dat de risicovrije rente het gevolg is van de 

marktkrachten van vraag en aanbod. QE draagt zeker bij aan een lagere risicovrije rente, maar 

de belangrijkste reden dat de risicovrije rente laag is, is volgens Teulings de vergrijzing, 

waardoor veel pensioengeld gespaard is. Daardoor is veel kapitaal beschikbaar in de markt, 

hetgeen de rente drukt. De risicovrije rente is dus niet ‘kunstmatig laag’, zoals GTS stelt. De 

ACM reageert hieronder op de afzonderlijke argumenten tegen de vaststelling van de kostenvoet 

van het eigen vermogen die GTS in haar zienswijze heeft geuit.  

(i) Andere toezichthouders 

160. Ten eerste wijst GTS erop dat de benadering van de ACM afwijkt van die van andere Europese 

toezichthouders, die in sommige gevallen op verschillende manieren de risicovrije rente of 

marktrisicopremie aanpassen om zo rekening te houden met het effect van QE. GTS presenteert 

ook een grafiek met de kostenvoet van het eigen vermogen van een aantal landen, waarbij die in 

Nederland het laagste is, en is van mening dat de kostenvoet van het eigen vermogen zoals door 

de ACM bepaald een outlier is en niet marktconform is. De ACM reageert hier als volgt op. 

Allereerst is het niet het doel van de ACM om dezelfde benadering te kiezen als andere 

Europese toezichthouders als het gaat om het effect van QE op de WACC. Bovendien kan de 

figuur die GTS presenteert een vertekend beeld geven vanwege de keuzes die de 

desbetreffende toezichthouders maken bij het bepalen van de risicovrije rente. De ACM licht dat 

hier nader toe.  

161. ACM voert een ergelijking met de benadering van andere toezichthouders uit als 

plausibiliteitstoets dienen. In die vergelijking constateert de ACM dat een aantal Europese 

toezichthouders de risicovrije rente aanpast vanwege QE of de marktrisicopremie op een andere 

wijze bepaalt, bijvoorbeeld op basis van de TMR-benadering (TMR staat voor total market 

                                                        

18
 Zie randnummers 240-250 van het ontwerpbesluit. 
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return).
19

 Daarnaast heeft de ACM in het bijzonder gekeken naar de motivering die de door GTS 

genoemde Europese toezichthouders, waaronder de Spaanse, Italiaanse en Noorse, hiervoor 

geven. De ACM vindt de motivering die deze toezichthouders geven echter ontoereikend. Deze 

toezichthouders stellen vast dat het QE-beleid van de Europese Centrale Bank een drukkend 

effect heeft gehad op de risicovrije rente – wat de ACM niet in twijfel trekt – maar geven 

vervolgens geen goede reden waarom dat tot een opwaartse aanpassing van de risicovrije rente 

moet leiden. In het bijzonder maken ze niet duidelijk waarom de risicovrije rente zoals die in de 

markt wordt waargenomen, niet representatief zou zijn voor de rendementseisen van 

verschaffers van eigen vermogen. Verder wijst de ACM erop dat slechts een minderheid van de 

toezichthouders de risicovrije rente verhoogt vanwege QE. Ook stelt de ACM vast dat geen 

enkele toezichthouder de marktrisicopremie aanpast vanwege QE. Wel zijn er enkele 

toezichthouders die de marktrisicopremie op basis van de TMR-benadering bepalen, maar zij 

doen dat niet vanwege QE.  

162. Bovendien kan de figuur die GTS presenteert een vertekend beeld geven vanwege de keuzes 

die de desbetreffende toezichthouders maken bij het bepalen van de risicovrije rente. Die keuzes 

gaan onder meer over welke staatsobligaties gebruikt worden (obligaties van landen met een 

lagere credit rating leiden tot een hogere risicovrije rente), de looptijd van de obligaties en de 

lengte van de referentieperiode (hoe langer de referentieperiode, hoe hoger de risicovrije rente, 

gegeven dat de rente al lange tijd daalt). Tot slot hebben de landen die GTS opgenomen heeft in 

haar figuur peildata gehanteerd die verder terug in de tijd liggen, waardoor de schatting in die 

figuur van de risicovrije rente hoger uitkomt doordat de rente al lange tijd daalt. En al zou het zo 

zijn dat de ACM de laagste risicovrije rente van alle Europese toezichthouders vaststelt, betekent 

dat nog niet dat zij die op verkeerde gronden heeft vastgesteld of dat zij die rente te laag heeft 

vastgesteld.  

163. Internationale vergelijkingen, zoals die van GTS, moeten met zorg gedaan worden. Daarvoor 

geeft de ACM het volgende voorbeeld. In de figuur van GTS heeft Oostenrijk de hoogste 

kostenvoet eigen vermogen, van ongeveer 5,2%, en heeft Nederland de laagste score, van 

ongeveer 1,7%. In de toelichting geeft GTS aan dat de waarden in deze figuur in reële termen 

zijn, maar geeft niet aan of die kostenvoet voor of na belastingen is, maar de ACM concludeert 

dat die voor belastingen is. Uit de internationale vergelijking die de ACM gedaan heeft, blijkt dat 

de Oostenrijkse toezichthouder een nominale risicovrije rente van 1,08% hanteert en een 

marktrisicopremie van 4,5%. Dat levert een nominale kostenvoet eigen vermogen voor belasting 

op van 5,58%. De nominale kostenvoet eigen vermogen voor belasting voor Nederland is 5,16% 

(risicovrije rente van 0,16% plus marktrisicopremie van 5,0%). Dit levert een heel ander beeld op 

dan GTS presenteert. Hierbij is het ook opvallend dat de kostenvoet die GTS weergeeft voor 

                                                        

19
 Bij de TMR-benadering wordt de marktrisicopremie bepaald door eerst de TMR (de rendementseis voor de markt als 

geheel) te bepalen en daar de riscovrije rente van af te trekken, in plaats van de marktrisicopremie rechtstreeks te 

bepalen. De TMR-benadering impliceert dat de risicovrije rente en de marktrisicopremie communicerende vaten zijn: als 

de risicovrije rente daalt, stijgt de rendementseis van aandeelhouders en andersom. Zie ook randnummer 183 van deze 

bijlage en randnummer 19 van het ontwerpbesluit. 
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Oostenrijk en die exclusief inflatie is, nauwelijks lager is dan de kostenvoet inclusief inflatie die de 

ACM berekent. GTS geeft niet aan op welke wijze zij de inflatie heeft bepaald, waardoor hierover 

geen duidelijkheid is. Uit de grafiek die GTS presenteert, kan niet de conclusie worden getrokken 

dat de kostenvoet eigen vermogen die de ACM vaststelt niet klopt. 

(ii) Vergelijking rendementseis eigen vermogen met gerealiseerde aandelenrendementen 

164. Ten aanzien van de vergelijking die GTS maakt tussen daadwerkelijke aandelenrendementen in 

de Europese markt en de door de ACM geschatte kostenvoet eigen vermogen concludeert de 

ACM dat deze vergelijking niet opgaat, omdat het enige dat hieruit blijkt is dat de risicovrije rente 

niet gelijk is aan het gerealiseerde rendement op staatsobligaties. Dit zit als volgt.  

165. GTS beargumenteert dat de daadwerkelijke aandelenrendementen in de Europese markt hoger 

liggen dan de schatting van de rendementseis op het eigen vermogen door de ACM op basis van 

het CAPM. Dit betekent volgens GTS dat de schatting van de ACM niet marktconform is. GTS 

verwijst ter motivering van haar argument naar de aandelenrendementen op de Europese markt 

uit de dataset van Dimson, Marsh en Staunton (hierna: DMS). Door de dalende risicovrije rente 

daalt ook de schatting van de ACM van de rendementseis op het eigen vermogen. De 

daadwerkelijke aandelenrendementen zijn echter substantieel hoger dan de schatting van de 

ACM van de rendementseis op het eigen vermogen. Hieruit blijkt volgens GTS dat de schatting 

van de ACM niet marktconform is. 

166. De ACM reageert hier als volgt op. De analyse die GTS maakt, kan geen zinvolle conclusie 

opleveren over de schatting van de kostenvoet voor het eigen vermogen of de rendementseis 

van eigen vermogensverschaffers.
20

 Allereerst is de analyse die GTS maakt op basis van de 

dataset van DMS niet goed te vergelijken met de wijze waarop de ACM de kostenvoet voor het 

eigen vermogen vaststelt. De werkwijze die GTS kiest bij het bepalen van de gerealiseerde 

aandelenrendementen
21

 is namelijk niet consistent met de wijze waarop de ACM de 

marktrisicopremie bepaalt, waarbij diezelfde gerealiseerde aandelenrendementen relevant zijn.
22

 

Hierdoor ontstaan verschillen tussen de gerealiseerde aandelenrendementen en de door de 

ACM geschatte rendementseis op het eigen vermogen die het gevolg zijn van een verschil in 

                                                        

20
 De rendementseis van het eigen vermogen is bezien vanuit de aandeelhouder. Vanuit de netbeheerder bezien is dit de 

kostenvoet van het eigen vermogen. 

21
 Door GTS aangeduid als daadwerkelijke of werkelijke returns. De ACM zal hier de term gerealiseerde 

aandelenrendement hanteren. 

22
 De belangrijkste verschillen hierbij zijn dat GTS uitgaat van de Europese index die DMS construeren die is gebaseerd 

op alle Europese landen die in de dataset van DMS zitten, terwijl de ACM de marktrisicopremie baseert op de 

Eurolanden. Bovendien weegt de ACM de Eurolanden op basis van hun marktkapitalisatie, terwijl onduidelijk is hoe DMS 

de Europese landen samenvoegen tot een index. Verder berekent GTS het aandelenrendement op basis van het 

rekenkundig gemiddelde, terwijl de ACM de marktrisicopremie baseert op het gemiddelde van het rekenkundig 

gemiddelde en het meetkundig gemiddelde. Er zijn nog enkele andere opmerkingen te maken over de berekening van de 

aandelenrendementen door GTS, maar die doen niet wezenlijk ter zake. 
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wijze van berekenen en niets zeggen over de vraag of de ACM de rendementseis op het eigen 

vermogen goed vaststelt of niet.  

167. Maar ook als GTS een perfect vergelijkbare wijze van bepalen van de gerealiseerde 

aandelenrendementen zou gebruiken, is het niet mogelijk om op basis van de gerealiseerde 

aandelenrendementen vast te stellen of de rendementseis op eigen vermogen die de ACM 

bepaalt een goede schatting is. De ACM gebruikt namelijk diezelfde gerealiseerde 

aandelenrendementen als GTS om de marktrisicopremie te bepalen. Het enige wat in feite 

vastgesteld wordt bij het vergelijken van de rendementseis op het eigen vermogen zoals de ACM 

die vaststelt en de gerealiseerde aandelenrendementen zoals GTS die berekent, is dat de 

risicovrije rente niet gelijk is aan het gerealiseerde rendement op staatsobligaties. 

168. De ACM komt tot deze conclusie langs volgende denkstappen: 

 De kostenvoet eigen vermogen van de netbeheerder is gelijk aan de rendementseis op het 

eigen vermogen die beleggers hanteren. 

 Deze rendementseis op eigen vermogen van beleggers bestaat uit de som van de 

rendementseis op een risicovrije belegging en de marktrisicopremie.
23

 (Voor het gemak is de 

invloed van het systematisch risico (bèta) buiten beschouwing gelaten.) De marktrisicopremie 

is het extra rendement dat beleggers in de markt eisen als vergoeding voor het extra risico dat 

investeren in de marktportefeuille oplevert ten opzichte van een risicovrije investering.
24

 

 De rendementseis op een risicovrije belegging is observeerbaar, via de rente op 

staatsobligaties met de hoogste kredietwaardigheid. Zoals in het methodebesluit toegelicht, 

gebruikt de ACM hiervoor de rente op Nederlandse en Duitse staatsobligaties met een 

resterende looptijd van tien jaar en een referentieperiode van drie jaar.
25

 

 De marktrisicopremie is echter niet observeerbaar. Er zijn geen financiële instrumenten die 

dagelijks of met welke frequentie dan ook de hoogte van de marktrisicopremie (het geëiste 

extra rendement van de aandelenmarkt ten opzichte van een risicovrije belegging) 

weergeven. Dat is dus anders dan bij de rendementseis op een risicovrije belegging, waarbij 

op ieder moment de rente van staatsobligaties bekend is en de rendementseis op die 

staatsobligaties dus bekend is. 

 De ACM bepaalt de marktrisicopremie daarom op basis van het gemiddelde van een lange 

reeks van historische marktrisicopremies.
26

 Deze gemiddelde historische marktrisicopremie is 

                                                        

23
 Om de uitleg te vereenvoudigen is in de hierna volgende analyse het systematisch risico (bèta) niet meegenomen. 

Anders gezegd, er wordt verondersteld dat de equity bèta 1 is. De rendementseis die dan resulteert is de rendementseis 

voor de markt als geheel (de markt heeft per definitie een equity bèta van 1). GTS heeft dat in haar analyse ook zo 

gedaan. 

24
 Zie definitie van marktrisicopremie in randnummer 233 van het ontwerpbesluit. 

25
 Zie randnummer 235 van het ontwerpbesluit en paragraaf 1.1 van de WACC-bijlage bij het ontwerpbesluit.  

26
 Zie randnummers 34 en 35 van de WACC-bijlage bij het ontwerpbesluit. 
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het extra rendement dat in deze historische periode gerealiseerd is op aandelen in vergelijking 

met het rendement dat in diezelfde periode gerealiseerd is op staatsobligaties.
27

 

 Hier blijkt waarom de benadering van GTS niet opgaat. GTS gebruikt het aandelenrendement 

om tot een oordeel te komen over de kostenvoet van het eigen vermogen die de ACM heeft 

bepaald. Maar de ACM bepaalt de marktrisicopremie in deze kostenvoet van het eigen 

vermogen op basis van hetzelfde aandelenrendement als GTS gebruikt.
28

 Dat betekent dat 

zodra de risicovrije rente ongelijk is aan het gemiddelde historische rendement op 

staatsobligaties, het automatisch zo is dat het gemiddelde historische aandelenrendement 

ongelijk is aan de kostenvoet van het eigen vermogen die de ACM vaststelt. 

  

                                                        

27
 De ACM bepaalt de marktrisicopremie op basis van het gemiddelde van het rekenkundig gemiddelde en het 

meetkundig gemiddelde van de marktrisicopremie van de Eurolanden, gewogen met de marktkapitalisatie van ieder land. 

Als de rekenmethode van GTS gevolgd wordt, waarbij GTS koos voor de index van Europese landen die DMS 

samenstellen, en het rekenkundig gemiddelde (wat altijd hoger is dan het meetkundig gemiddelde) dat GTS hanteert bij 

de berekening van de aandelenrendementen, dan zou de marktrisicopremie op basis van 120 jaar aan gegevens slechts 

4,2% zijn (zie tabel 9 van Credit Suisse Global Investment Yearbook 2020, van E. Dimson, P. Marsh en M. Staunton, 

februari 2020) in plaats van 5% zoals de ACM heeft vastgesteld. Ook dit illustreert dat de analyse die GTS maakt geen 

hout snijdt en alleen maar aantoont dat de risicovrije rente ongelijk is aan het gerealiseerde rendement op staatsobligaties 

dat samen met de gerealiseerde marktrisicopremie het gerealiseerd aandelenrendement vormt. 

28
 In randnummer 233 van het ontwerpbesluit schrijft de ACM dat zij de marktrisicopremie baseert op historische cijfers 

over de gerealiseerde marktrisicopremies in het verleden. In de randnummers 34 en 35 van de WACC-bijlage bij het 

ontwerpbesluit beschrijft de ACM dat zij zich hierbij baseert op de marktrisicopremie uit het onderzoek van DMS. Deze 

auteurs publiceren in hun jaarlijkse Yearbook deze gerealiseerde marktrisicopremie. Deze gerealiseerde 

marktrisicopremie bepalen zij op basis van de gerealiseerde aandelenrendementen en de gerealiseerde rendementen op 

staatsobligaties. 
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169. De figuur hieronder illustreert dit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Rendementseis en gerealiseerd aandelenrendement 

170. Voor de duidelijkheid licht de ACM het voorgaande nogmaals toe in andere bewoordingen. De 

gerealiseerde marktrisicopremie die DMS rapporteren, baseren zij op de gerealiseerde 

aandelenrendementen en de gerealiseerde rendementen op de staatsobligaties. Als de 

marktrisicopremie die daarop gebaseerd is gecombineerd wordt met de risicovrije rente, dan ligt 

het voor de hand dat de daaruit resulterende rendementseis op het eigen vermogen verschilt van 

de gerealiseerde historische aandelenrendementen. Aan het feit dat de risicovrije rente daalt 

waardoor de rendementseis die de ACM vaststelt ook daalt, en het verschil met het 

gerealiseerde aandelenrendement dus groter wordt, is niet de conclusie te verbinden dat de 

schatting van de rendementseis door de ACM niet marktconform is. De enige conclusie die 

hieraan verbonden kan worden, is dat de rendementseis op een risicovrije belegging, zoals die 

blijkt uit de risicovrije rente, lager is dan het gerealiseerde obligatierendement dat in het 

gerealiseerde aandelenrendement besloten ligt. Als er daarnaast nog verschillen in 

berekeningsmethodiek zijn (zoals de keuze van de landen, de weging van de landen, het 

gemiddelde dat gebruikt wordt en de lengte van de tijdsperiode) dan levert dat ook een verschil 

op tussen de geschatte rendementseis en de gerealiseerde aandelenrendementen. 

171. Het dieperliggende probleem is dat de marktrisicopremie niet observeerbaar is.
29

 Daardoor is het 

niet mogelijk om achteraf vast te stellen wat de rendementseis van eigen vermogensverschaffers 

was en is er dus geen vergelijkingsbasis beschikbaar om de schatting tegen af te zetten.  

172. De rendementseis op een staatsobligatie is wel observeerbaar.
30

 Op ieder moment is namelijk de 

rendementseis te bepalen op basis van de koers op dat moment en de toekomstige kasstromen 

                                                        

29
 Zie randnummer 17 van de WACC-bijlage bij het ontwerpbesluit. 

30
 Zie voetnoot 7 bij randnummer 17 van de WACC-bijlage bij het ontwerpbesluit. 
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in de vorm van betaling van de couponrente en terugbetaling van de hoofdsom. Deze 

rendementseis, die aangeduid wordt als rente, is gelijk aan de disconteringsvoet waarmee de 

contante waarde van de toekomstige kasstromen gelijk is aan de huidige koers van de obligatie. 

Doordat bij vastrentende obligaties de toekomstige kasstromen bekend zijn, kan op ieder 

moment de rente bepaald worden en is dus op ieder moment de rendementseis van de 

beleggers voor deze obligatie bekend. De ACM moet natuurlijk de toekomstige rendementseis 

schatten. Maar doordat de rendementseis voor obligaties via de rente observeerbaar is, ligt het 

voor de hand om daarvan gebruik te maken bij de schatting van de risicovrije rente en is het 

desgewenst mogelijk om achteraf een vergelijking te maken tussen de schatting die eerder 

gemaakt is en de daadwerkelijke rendementseis op de gekozen staatsobligaties. 

173. Voor de rendementseis op het eigen vermogen is het echter niet mogelijk om een vergelijking te 

maken tussen de schatting van de rendementseis en de daadwerkelijke rendementseis op een 

later moment. Dat komt doordat de toekomstige kasstromen van aandelen onbekend zijn. Dat is 

dus fundamenteel anders dan bij vastrentende obligaties. Doordat de toekomstige kasstromen 

van aandelen niet bekend zijn, is het niet mogelijk een disconteringsvoet te bepalen waarbij de 

contante waarde van die (onbekende) toekomstige kastromen gelijk is aan de huidige koers. 

Doordat die disconteringsvoet niet te bepalen is, is dus ook de rendementseis op aandelen 

(eigen vermogen) niet rechtstreeks te bepalen. De rendementseis op het eigen vermogen is dus 

ten principale niet observeerbaar,
31

 en het is daardoor ook niet mogelijk om een schatting van de 

rendementseis op het eigen vermogen te vergelijken met de later werkelijk bestaande 

rendementseis op het eigen vermogen, want deze laatste is niet observeerbaar. Het is 

gebruikelijk en ook de aanpak van de ACM om daarom het CAPM te gebruiken en de 

rendementseis op het eigen vermogen te bepalen op basis van de risicovrije rente (de 

rendementseis op een risicovrije belegging) en de marktrisicopremie (de extra rendementseis op 

aandelen versus op een risicovrije belegging). Zoals in het vorige randnummer aangegeven, is 

de rendementseis op een risicovrije belegging te bepalen op basis van de rente van 

staatsobligaties. De marktrisicopremie is echter ook niet observeerbaar en het is gebruikelijk en 

ook de aanpak van de ACM om deze op basis van een zo lang mogelijke historische datareeks 

te bepalen.
32

 De ACM gebruikt hiervoor de data van DMS en zoals eerder al aangegeven 

rapporteren zij de gerealiseerde marktrisicopremies.
33

 Zij bepalen deze gerealiseerde 

marktrisicopremies op basis van gerealiseerde aandelenrendementen en gerealiseerde 

rendementen op staatsobligaties (wat via de dataset van DMS ook duidelijk vast te stellen is).  

174. De ACM concludeert dat het niet mogelijk is om op basis van gerealiseerde 

aandelenrendementen tot een oordeel te komen over de rendementseis op het eigen vermogen, 

aangezien deze gerealiseerde aandelenrendementen (samen met het gerealiseerde rendement 

op staatsobligaties) ook de basis zijn om de marktrisicopremie te bepalen. Als de risicovrije rente 

                                                        

31
 B. Villadsen, M.J. Vilbert, D. Harris en A.L. Kolbe (allen verbonden aan Brattle), Risk and return for regulated industries, 

Academic Press, 2017, p.xi en p.59. Dit boek wordt hierna aangeduid als Brattle 2017. 

32
 Zie randnummers 34 en 35 uit de WACC-bijlage bij het ontwerpbesluit. 

33
 Deze staan in alle versie van de jaarboeken van Dimson, Marsh en Staunton in tabel 9. 
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afwijkt van het gerealiseerde rendement op staatsobligaties dat gebruikt wordt om (samen met 

het gerealiseerde aandelenrendement) de marktrisicopremie te bepalen, dan is bij voorbaat al 

duidelijk dat er een verschil zal zijn tussen de gerealiseerde aandelenrendementen en de 

geschatte rendementseis op basis van CAPM.
34

 Met de analyse die GTS maakt, is het dus niet 

mogelijk om tot een oordeel te komen of de rendementseis op het eigen vermogen zoals de ACM 

die bepaalt marktconform is. 

(iii) Vergelijking rendementseis eigen vermogen met DGM-uitkomsten 

175. Ten derde wijst GTS erop dat de langjarige schatter voor de marktrisicopremie, op basis van 

historische gemiddelden, te laag is. GTS concludeert dit op basis van een cross-check aan de 

hand van de DGM van Bloomberg en KPMG. Met dit DGM maken Bloomberg en KPMG een 

schatting van de huidige marktrisicopremie. Volgens GTS laten de uitkomsten van deze DGM 

zien dat de marktrisicopremie in de periode 2018 t/m 2020 substantieel hoger is dan de 5% die 

de ACM op basis van historische data van DMS schat. GTS vindt dat dit tot een opwaartse 

aanpassing van de marktrisicopremie moet leiden en dat het achterwege laten van een 

neerwaartse correctie op de marktrisicopremie niet voldoende is om de lage uitkomst van het 

CAPM te compenseren. 

176. De methode die de ACM gebruikt voor het bepalen van de marktrisicopremie heeft zij al een 

aantal periodes consistent toegepast. Zoals GTS zelf aanhaalt, heeft het CBb deze methode ook 

expliciet goedgekeurd. De ACM heeft steeds betoogd dat zij DGM weliswaar niet irrelevant acht, 

maar ongeschikt acht voor de bepaling van de marktrisicopremie in een regulatorische context 

vanwege de volatiliteit en subjectiviteit van die modellen.
35

 Bij het vaststellen van de 

marktrisicopremie in de context van langjarige reguleringsbesluiten, dient robuustheid zwaarder 

te wegen dan representativiteit. Daarom leunt de ACM op de historische gegevens uit DMS, 

maar past zij geen neerwaartse correctie toe op deze historische gegevens. De precieze hoogte 

van uitkomsten uit DGM is daarbij, in tegenstelling tot wat GTS stelt, niet relevant. Overigens 

weken bij de voorbereiding van het methodebesluit 2014-2016 de resultaten van DGM meer af 

van de resultaten uit DMS dan in dit geval. De precieze hoogte van voorspellingen op basis van 

DGM is echter nooit een factor geweest in het al dan niet toepassen van een neerwaartse 

correctie. De ACM ziet geen aanleiding om nu anders daarmee om te gaan.  

(iv) Wetenschappelijke verklaring onvoldoende onderzocht 

177. Ten aanzien van de stelling van GTS dat de ACM en haar adviseurs ten onrechte alleen gefocust 

hebben op de risicovrije rente en niet hebben gekeken naar de gehele problematiek, merkt de 

ACM op dat zij wel degelijk onderzoek heeft gedaan naar de hele problematiek. Naar aanleiding 

van deze zienswijze van GTS heeft de ACM nogmaals naar relevante studies gekeken en 

                                                        

34
 Naast andere redenen waardoor de rendementseis op het eigen vermogen zal afwijken van het gerealiseerde 

aandelenrendement, zoals een verschil in de gebruikte landen, in de wijze van middelen en in de lengte van de periode 

waarover gemiddeld wordt. 

35
 Zie randnummer 37 van de WACC-bijlage bij het ontwerpbesluit. 
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concludeert dat deze een gemengd beeld geven. Hieruit is niet de conclusie te trekken dat de 

ACM de kostenvoet eigen vermogen niet juist vaststelt.  

178. De ACM heeft volgens GTS gekeken naar de vraag of QE mogelijk een effect heeft op de 

schatting van de risicovrije rente. Daarmee heeft de ACM niet bekeken hoe de bruikbaarheid van 

het CAPM in zijn geheel wordt beïnvloed door de effecten van QE en daardoor een aanpassing 

van de marktrisicopremie niet heeft overwogen. In dit verband stelt GTS dat de ACM een eerder 

advies van Brattle aan de ACM uit 2012
36

 negeert, waarin Brattle adviseerde de historische 

gegevens over de marktrisicopremie als anker te gebruiken en die te beoordelen in de context 

van gegevens over de toekomstverwachtingen en waarin Brattle aangaf dat er een inverse relatie 

bestaat tussen de risicovrije rente en de marktrisicopremie. GTS geeft aan dat de risicovrije rente 

en de marktrisicopremie in de financiële wetenschappelijke literatuur voortdurend onderwerp zijn 

van debat en beleggers wijd uiteenlopende aannames over deze parameters maken. GTS citeert 

het boek van Brattle uit 2017 dat de bepaling van de marktrisicopremie controversieel is en er 

daarom geen consensus is over de wijze waarop de marktrisicopremie te bepalen is. GTS 

verwijst ook naar de notitie van NBNL
37

 waarin NBNL ervoor pleit dat gegeven de huidige lage 

rente een hogere marktrisicopremie op zijn plaats is en dat een hogere marktrisicopremie via 

toepassing van de TMR-benadering gerealiseerd kan worden.  

179. De ACM bestrijdt dat zij niet naar de gehele problematiek heeft gekeken. De ACM heeft 

inderdaad zeer uitgebreid onderzoek verricht naar de vraag of de risicovrije rente aangepast 

moet worden in verband met het QE-beleid van de Europese Centrale Bank.
38

 De uitkomst 

daarvan was dat er geen aanleiding is om de schatting van de risicovrije rente aan te passen. 

Daarnaast heeft de ACM ook uitgebreid onderzoek gedaan naar een ander punt dat 

netbeheerders tijdens de voorbereiding van de methodebesluiten naar voren hebben gebracht, 

namelijk of de marktrisicopremie op basis van de TMR-benadering bepaald moest worden.
39

 De 

conclusie daarvan was ook negatief. Ook heeft de ACM onderzoek gedaan naar de studies die 

NBNL noemde over een negatieve relatie tussen de risicovrije rente en de marktrisicopremie, 

waarmee zij haar verzoek om de TMR-benadering te gebruiken heeft onderbouwd.
40

 Ook 

daarvan was de conclusie negatief. 

180. Aangezien GTS de relatie tussen de risicovrije rente en de marktrisicopremie opbrengt, heeft de 

ACM nogmaals een inventarisatie gemaakt van deze literatuur en daarin ook de referentie uit 

Brattle 2012
41

 en de referenties uit Brattle 2017
42

 betrokken,
43

 naast de bronnen die zij al in het 

                                                        

36
 Brattle, Calculating the Equity Risk Premium and the Risk-free rate, in opdracht van NMa en OPTA. 26 november 2012. 

Dit rapport wordt hierna aangeduid als Brattle 2012. 

37
 Netbeheer Nederland, Reactie Netbeheer Nederland op de voorgestelde WACC door de ACM, 29 april 2020. 

38
 Zie randnummers 240-250 van het ontwerpbesluit. 

39
 Zie randnummers 18-30 van de WACC-bijlage bij het ontwerpbesluit. 

40
 Zie randnummer 30 van de WACC-bijlage bij het ontwerpbesluit. 

41
 In voetnoot 42 op p.37 refereert Brattle 2012 naar het boek van R.A. Morin, New Regulatory Finance, Public Utilities 

Report, 2006, p.128-129. 
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ontwerpbesluit had bestudeerd.
44

 Ook heeft de ACM hierbij het advies van McKenzie en 

Partington aan de Australian Energy Regulator (AER) betrokken.
45

 De AER had deze 

onderzoekers een aantal vragen gesteld; één daarvan betrof de vraag wat de relatie is tussen de 

risicovrije rente en de marktrisicopremie. McKenzie en Partington hebben in hun advies een vrij 

uitgebreid overzicht opgenomen van de wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen de 

risicovrije rente en de marktrisicopremie. 

181. McKenzie en Partington
46

 geven aan dat er in het wetenschappelijk onderzoek theoretische 

modellen ontwikkeld zijn die een relatie leggen tussen economische parameters en het 

verwachte aandelenrendement.
47

 Dit wetenschappelijk onderzoek levert tegenstrijdige 

uitkomsten op. Een aantal van deze theoretische onderzoeken heeft als resultaat dat de 

risicopremie
48

 contracyclisch is, dat wil zeggen dat de risicopremie hoger is als het slecht gaat 

met de economie en lager als het goed gaat met de economie. Maar een aantal andere 

theoretische onderzoeken levert het tegenovergestelde resultaat op: als het goed gaat met de 

economie verwachten beleggers hogere rendementen en als het slecht gaat met de economie 

verwachten ze lagere rendementen. De ACM merkt hierover op dat deze studies doorgaans over 

het verwacht aandelenrendement gaan en niet separaat de risicovrije rente bestuderen, 

waardoor niet direct een conclusie getrokken kan worden over de relatie tussen de risicovrije 

rente en de marktrisicopremie. Ook het empirisch onderzoek dat dat McKenzie en Partington 

bespreken, heeft tegenstrijdige uitkomsten. Een deel van deze onderzoeken wijst op een inverse 

relatie tussen de marktrisicopremie en de risicovrije rente en een deel wijst op een positieve 

relatie of vindt geen relatie. Dit onderzoek overziend, geven McKenzie en Partington aan dat ze 

het mogelijk achten dat de relatie tussen de marktrisicopremie en de risicovrije rente varieert 

over de tijd.
49

 Over de onderzoeken die de ACM aanvullend bestudeerd heeft,
50

 trekt zij de 

conclusie dat deze onderzoeken geen eenduidig resultaat opleveren. De ACM heeft ook 

                                                                                                                                                                     

42
 In voetnoot 99 op p.69 en p.92 refereert Brattle 2017 naar drie onderzoeken. 

43
 Waar mogelijk heeft de ACM de onderzoeken waar NBNL en Brattle naar refereren, opgezocht en zelf bestudeerd. 

44
 Zie randnummer 30 van de WACC-bijlage bij het ontwerpbesluit. 

45
 M. McKenzie en G. Partington, Review of the AER’s overall approach to the risk free rate and the market risk premium, 

Report to the AER, 28 februari 2013. Dit advies wordt hierna aangegeven als McKenzie en Partington 2013. 

46
 Zie paragraaf 1.3.2 van McKenzie en Partington 2013. 

47
 Dit soort onderzoek maakt deel uit van de literatuur over conditionele schattingen van de marktrisicopremie en 

rendementseisen van beleggers. Zie hierover randnummers 23-28 van de WACC-bijlage bij het ontwerpbesluit. 

48
 McKenzie en Partington schrijven ‘risicopremie’, maar het gaat om in feite om de marktrisicopremie dan wel de extra 

rendementseis op aandelen bovenop de risicovrije rente. 

49
 Dit past ook bij de bevindingen uit de jaarlijkse updates van Damodaran, Equity risk premiums (ERP): determinants, 

estimation and implications, en uit onderzoeken van Harris (1986) en Harris en Marston (1992, 1993, 2001). Beide 

hebben een reeks van onderzoeken gepubliceerd waarin hun dataset telkens uitgebreid wordt met recentere gegevens en 

waarbij de relatie tussen de risicovrije rente en de marktrisicopremie blijkt te verschillen afhankelijk van de lengte van de 

datareeks. De onderzoeken van Harris & Marston uit 1986, 1992 en 1993 worden aangehaald door NBNL en in het boek 

van Morin dat door Brattle 2012 wordt aangehaald. Het onderzoek uit 2001 heeft de ACM gevonden. 

50
 Aangehaald door Brattle 2012, Brattle 2017 en NBNL. 
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vastgesteld dat een deel van deze onderzoeken methodologische tekortkomingen heeft, 

bijvoorbeeld omdat daarin een eenvoudig DGM gebruikt wordt of de data van het onderzoek 

maar een beperkte periode beslaat en in enkele gevallen ook dat een betere econometrische 

analyse mogelijk was.  

182. McKenzie en Partington trekken een heldere conclusie:
51

 

“Based on the foregoing discussion, we conclude that the relation between the MRP [marktrisicopremie, red.] and 

the level of interest rates is an open question and that the relation, if any, is not sufficiently well established to form 

the basis for a regulatory adjustment to the MRP. Finally we raise a question. If it is the case that when interests go 

down the MRP goes up, the corollary is that when interest rates go up the MRP goes down. We wonder if during 

the period that government bond rates were about 14% or 15% the consultants would have argued for a negative 

risk premium and if they had, would this view have been accepted by the regulated businesses?” 

183. De ACM ziet op grond van al het materiaal dat zij bestudeerd heeft geen andere conclusie dan 

die McKenzie en Partington trekken en die de ACM eerder in het ontwerpbesluit ook al heeft 

getrokken. Namelijk ten eerste dat de literatuur over conditionele schatting van de 

marktrisicopremie niet concludent is.
52

 Op basis van het wetenschappelijk onderzoek zijn er geen 

duidelijke conclusies te trekken over de determinanten van de marktrisicopremie. Dat geldt ook 

voor de relatie tussen de risicovrije rente en de marktrisicopremie, die onderdeel uitmaakt van 

deze literatuur over conditionele schattingen. Dat is ook wat Brattle in haar boek uit 2017 

concludeert en waaruit de ACM geciteerd heeft in het ontwerpbesluit.
53

 Deze conclusie betreft 

zowel het theoretische onderzoek als het empirische onderzoek. Ten tweede, en in het verlengde 

van het eerste punt, komt de ACM over het empirische onderzoek over de relatie tussen de 

risicovrije rente en de marktrisicopremie tot dezelfde conclusie die zij in het ontwerpbesluit ook al 

had getrokken, namelijk dat de resultaten tegenstrijdig zijn en bovendien een deel van deze 

onderzoeken beperkingen kent.
54

 De ACM sluit niet uit dat er een relatie is en mogelijk varieert 

deze relatie in de tijd en is die afhankelijk van economische omstandigheden. Maar er is op dit 

moment geen enkele zinvolle conclusie te trekken over deze relatie waarmee rekening gehouden 

kan worden bij de schatting van de marktrisicopremie. Ten derde zijn de ACM ook geen 

voorbeelden bekend van andere toezichthouders die wijzigingen in de risicovrije rente verwerken 

in de schatting van de marktrisicopremie, met uitzondering van de paar toezichthouders die de 

TMR-benadering gebruiken. Bij die benadering wordt impliciet een 100% inverse relatie tussen 

de risicovrije rente en de marktrisicopremie verondersteld. Uit het bovenstaande is duidelijk dat 

er geen 100% inverse relatie is tussen de risicovrije rente en de marktrisicopremie. Uit de 

internationale vergelijking die de ACM zelf heeft uitgevoerd en uit de jaarlijkse inventarisatie van 

                                                        

51
 Zie p.28 van McKenzie en Partington 2013. 

52
 Zie randnummer 24 van de WACC-bijlage bij het ontwerpbesluit. 

53
 Zie randnummer 25 van de WACC-bijlage bij het ontwerpbesluit. 

54
 Zie randnummer 30 van de WACC-bijlage bij het ontwerpbesluit . 
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de regulering door CEER
55

 blijkt ook niet dat andere Europese toezichthouders wijzigingen in de 

risicovrije rente verwerken in de marktrisicopremie. 

184. GTS stelt dat de ACM het advies van Brattle uit 2012 negeert, waarin Brattle aangeeft dat er een 

negatieve relatie van -0,5 is tussen de risicovrije rente en de marktrisicopremie. De ACM volgt 

GTS hierin niet. Brattle meldt in dit rapport het bestaan van een inverse relatie tussen de 

risicovrije rente en de marktrisicopremie en verwijst daarbij naar het boek van Morin.
56

 In dat 

boek staan zeven empirische studies vermeld op basis waarvan Morin concludeert dat er een 

inverse relatie bestaat tussen de risicovrije rente en de marktrisicopremie. Hierboven heeft de 

ACM toegelicht dat deze onderzoeksliteratuur, inclusief het boek van Morin en de daarin 

aangehaalde onderzoeken, geen duidelijke indicatie geeft over de relatie tussen de risicovrije 

rente en de marktrisicopremie. Ook wijst de ACM erop dat Brattle in dit rapport niet geadviseerd 

heeft om wijzigingen in de risicovrije rente te verwerken in de schatting van de marktrisicopremie. 

Ook in haar boek uit 2017 geeft Brattle aan dat het gebruik van conditionele schattingen van de 

marktrisicopremie (zoals het verwerken van wijzigingen in de risicovrije rente in de 

marktrisicopremie) controversieel is.
57

  

185. Wat betreft het standpunt van GTS dat het CAPM niet zou opgaan bij lage rentes, constateert de 

ACM dat GTS geen verklaring geeft waarom dat het geval zou zijn. De ACM wijst erop dat GTS 

in de afsluitende opmerkingen bij haar zienswijze op dit punt zelfs meldt “dat er geen precieze 

verklaring is waarom de kostenvoet onder het klassieke CAPM niet werkt.”
58

 Hierboven heeft de 

ACM uitgebreid weergegeven wat zij onderzocht heeft. In aanvulling daarop heeft de ACM ook 

uitgebreid gezocht in literatuur, consultancyrapporten en andere bronnen naar de vraag of en zo 

ja waarom het CAPM niet zou opgaan bij lage rentes. De ACM heeft voor deze stelling echter 

geen aanwijzingen gevonden. Het enkele feit dat de rente laag is, is geen argument dat het 

CAPM niet zou opgaan en de schatting van de kostenvoet van het eigen vermogen te laag zou 

zijn. De ACM heeft uitgebreid toegelicht waarom een lage rente op zichzelf geen reden is de 

bepaling van de kostenvoet voor het eigen vermogen op basis van het CAPM aan te passen.
59

 

186. De ACM concludeert over punt (iv) over de wetenschappelijke verklaring dat GTS niet motiveert 

wat er mis is met de bepaling van de kostenvoet voor het eigen vermogen op basis van het 

CAPM. De ACM concludeert ook dat uit haar onderzoek geen aanwijzingen naar voren komen 

dat er iets mis is met de bepaling van de kostenvoet voor het eigen vermogen op basis van het 

CAPM. De ACM ziet dan ook geen aanleiding om de kostenvoet van het eigen vermogen aan te 

passen.  

                                                        

55
 CEER, Report on Regulatory Frameworks for European Energy Networks 2019, 28 januari 2020, hoofdstuk 4 en de 

bijbehorende spreadsheet met een inventarisatie per land. 

56
 R.A. Morin, New Regulatory Finance, Public Utilities Reports, 2006. 

57
 Zie randnummer 25 in de WACC-bijlage bij het ontwerpbesluit , waarin een citaat uit het boek van Brattle uit 2017 is 

opgenomen.  

58
 Zie randnummer 4.2.6.2 van de zienswijze van GTS. 

59
 Zie randnummers 240-250 van het ontwerpbesluit. 
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(v) Afsluiting 

187. Zoals hierboven aangegeven, is GTS van mening dat de ACM de kostenvoet voor het eigen 

vermogen te laag vaststelt. GTS geeft in haar afsluitende opmerkingen over deze zienswijze aan 

dat het debat moet gaan over de oplossing en niet over de vraag of er een probleem is. Daarbij 

meldt GTS dat er geen verklaring is waarom het klassieke CAPM niet werkt, maar dat het 

duidelijk is dat er een probleem is en de ACM dit probleem negeert. GTS stelt voor om rekening 

te houden met de waardes die uit de DGM-schattingen, maar staat welwillend tegenover andere 

oplossingen. 

188. Zoals de ACM hierboven uitvoerig heeft toegelicht, heeft zij uitgebreid onderzoek gedaan naar de 

vraag of de huidige situatie met lage rentes tot de juiste bepaling van de kostenvoet voor het 

eigen vermogen leidt. De ACM concludeert na al dit onderzoek dat er geen aanwijzingen zijn dat 

hier een probleem is en zij de kostenvoet eigen vermogen op de juiste wijze schat. De ACM heeft 

vragen hierover niet genegeerd, maar juist uitgebreid onderzoek verricht en concludeert dat er 

hier geen probleem is. Daarom is het ook niet nodig om een debat over een oplossing te voeren. 

De ACM benadrukt nogmaals dat alleen met een duidelijke theoretische en empirische 

onderbouwing geconcludeerd kan worden dat er een probleem is. 

 

Conclusie zienswijze “Geen rekening gehouden met effect van quantitative easing in vaststellen 

kostenvoet eigen vermogen”  

189. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 20 “VPB-percentage dient aangepast te worden van 21,7% naar 25%” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Ja 

Samenvatting zienswijze “VPB-percentage dient aangepast te worden van 21,7% naar 25%” 

190. GTS wijst erop dat, in tegenstelling tot de eerdere plannen van het kabinet, het hoge tarief van 

de vennootschapsbelasting (VPB) niet naar 21,7% is verlaagd, maar dat dit op het niveau van 

25% is gebleven. De ACM heeft voor het ontwerpbesluit de resultaten uit het rapport van Brattle 

overgenomen, waarin op basis van de kabinetsplannen op dat moment gerekend is met 21,7%. 

Voor het definitieve methodebesluit dient het VPB-percentage volgens GTS nog aangepast te 

worden naar 25%. 

 

Reactie zienswijze “VPB-percentage dient aangepast te worden van 21,7% naar 25%” 
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191. De ACM constateert net als GTS dat het VPB-percentage onveranderd is gebleven op 25%, 

terwijl Brattle heeft gerekend met 21,7%. Dit vereist een aanpassing van het VPB-percentage in 

de vaststelling van de WACC voor belasting in het definitieve methodebesluit.  

Conclusie zienswijze “VPB-percentage dient aangepast te worden van 21,7% naar 25%” 

192. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. Deze wijziging is terug te vinden in paragraaf 7.4.1 in het methodebesluit en in 

paragraaf 3.2 en paragraaf 4 van de WACC-bijlage.  

 

 

Zienswijze 21 “De rente moet jaarlijks nagecalculeerd worden”  
 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Ja 

 

Samenvatting zienswijze “De rente moet jaarlijks nagecalculeerd worden” 

193. VGN/NOGEPA/E-NL geven aan dat een groot nadeel van de puntschatting van de risicovrije 

rente is dat er grote verschillen ontstaan tussen de schatting en de werkelijkheid. Volgens 

VGN/NOGEPA/E-NL heeft GTS hierdoor in de jaren 2017-2019 177 miljoen euro voordeel 

behaald op de rentekosten voor het vreemd vermogen. Met gebruikmaking van de werkelijke 

risicovrije rente en inflatie becijferen ze het totale voordeel voor GTS en nadeel voor gebruikers 

over de gehele reguleringsperiode 2017-2021 voor zowel het eigen vermogen als het vreemd 

vermogen op 446 miljoen euro. Uitgaand van de rente per eind augustus 2020 becijferen ze dat 

het voor de komende reguleringsperiode om een bedrag van 179 miljoen euro gaat. 

VGN/NOGEPA/E-NL stellen daarom voor om de risicovrije rente na te calculeren tegen een 

marktindex, waarbij deze marktindex de werkelijk gerealiseerde risicovrije rente is, dat wil zeggen 

de gemiddelde rente voor tien-jaars Nederlandse en Duitse staatsobligaties in dat jaar. Ook 

willen ze dat de inflatie nagecalculeerd wordt. 

194. VGN/NOGEPA/E-NL zijn van mening dat het veel logischer is om GTS af te rekenen op een 

marktindex, en dat bij het vreemd vermogen uit het oogpunt van consistentie die marktindex 

aangesloten moet worden op het trapjesmodel. Op die manier is de financiering van het vreemd 

vermogen van GTS te allen tijde gebaseerd op de tien-jaars marktrente. Als GTS in staat is om 

de marktindex te verslaan mag GTS de meeropbrengsten houden.  

195. VGN/NOGEPA/E-NL vinden daarom dat de ACM moet aankondigen dat zij voornemens is de 

risicovrije rente na te calculeren. Als gebruikers weten welke marktindex hiervoor gebruikt wordt 

kunnen zij een eigen gevoeligheidsanalyse doen over de invloed daarvan op de tarieven van 

GTS, zo meent VGN/NOGEPA/E-NL, en indien gewenst kunnen zij zich hedgen tegen een 

stijgende risicovrije rente. GTS kan zich op basis van de marktindex eenduidig financieren en 

loopt verder geen renterisico meer.  
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196. VGN/NOGEPA/E-NL vinden verder dat voor de schatting van de risicovrije rente de actuele 

marktrente ten tijde van het methodebesluit gebruikt moet worden in plaats van deze te baseren 

op drie historische jaren. Volgens VGN/NOGEPA/E-NL is dat in lijn met het ex-nunc beginsel.  

197. VGN/NOGEPA/E-NL geven aan ook nacalculatie van de inflatie te wensen, maar lichten dat niet 

verder toe. 

 

Reactie zienswijze “De rente moet jaarlijks nagecalculeerd worden” 

198. VGN/NOGEPA/E-NL vragen in hun zienswijze om nacalculatie van de risicovrije rente. Wat hen 

betreft werkt dit door in zowel de kostenvoet van het eigen vermogen als ook in de kostenvoet 

van het vreemd vermogen. Over de doorwerking in de kostenvoet voor het eigen vermogen 

bestaat geen onduidelijkheid; de kostenvoet voor het eigen vermogen bepaalt de ACM op basis 

van de risicovrije rente plus het product van de equity bèta en de marktrisicopremie. Wat betreft 

de kostenvoet van het vreemd vermogen bestaat wel onduidelijkheid. VGN/NOGEPA/E-NL gaan 

ervan uit dat de ACM de kostenvoet van het vreemd vermogen bepaalt door de som van de 

risicovrije rente en de risico-opslag (en de transactiekostenvergoeding). Dit is echter niet hoe de 

ACM de rente in de kostenvoet voor het vreemd vermogen bepaalt; die bepaalt de ACM namelijk 

rechtstreeks op basis van een obligatie-index van Europese nutsbedrijven (zie op dit punt ook de 

reactie op zienswijze 23). Omdat duidelijk is dat het verzoek tot nacalculatie van de risicovrije 

rente van VGN/NOGEPA/E-NL ook betrekking heeft op de rente in de kostenvoet van het 

vreemd vermogen, herformuleert de ACM deze zienswijze als een verzoek tot nacalculatie van 

de risicovrije rente en de rente voor het vreemd vermogen, of kortweg een verzoek tot 

nacalculatie van de rente. 

199. De ACM toetst het verzoek van VGN/NOGEPA/E-NL om een aankondiging van een voornemen 

tot nacalculatie van de rente aan het nacalculatiekader, zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het 

methodebesluit. Hierbij acht de ACM twee overwegingen uit het nacalculatiekader relevant. De 

eerste relevante overweging is of het zinvol is om de netbeheerder op dit punt een prikkel tot 

kostenverlaging te geven. Ten tweede is het belangrijk of de ACM dit gegeven goed kan 

schatten. De ACM ziet niet in hoe het nacalculeren van de rente effect heeft op de prikkel voor 

kwaliteit en kwantiteit. De ACM acht deze overweging uit het nacalculatiekader daarom niet 

relevant.  

200. Ten aanzien van prikkel tot kostenverlaging overweegt de ACM het volgende. Het nacalculeren 

van de WACC kan de prikkel tot kostenverlaging op twee punten raken: (i) de prikkel voor het 

zoeken naar de laagst mogelijke rente; en (ii) de prikkel om de optimale vermogensstructuur te 

zoeken. 

201. Volgens de ACM wordt de prikkel om te zoeken naar de laagst mogelijke rente niet aangetast 

door het nacalculeren van de rente. De werkelijke rentevoet voor een netbeheerder is een 

exogene parameter. De ACM zal immers nacalculeren op basis van de werkelijke rente in de 

markt en niet op basis van de rente die een netbeheerder betaalde, in dit geval GTS. Het 

nacalculeren van de rente leidt wel tot extra onzekerheid. De netbeheerder weet immers vooraf 
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niet hoe hoog de rente zal zijn waartegen hij afgerekend zal worden, dus hij kan minder goed 

inschatten wat zijn kasstroom zal zijn. Tegelijkertijd weet hij dat deze rente meebeweegt met de 

markt en met zijn eigen mogelijkheden om te financieren. Dus hij heeft weinig risico dat hij tegen 

een rente moet financieren die afwijkt van wat achteraf bezien de norm zal zijn. 

202. De prikkel om de optimale vermogensstructuur te zoeken, wordt volgens de ACM wel iets 

verminderd, maar niet weggenomen. Het gaat hierbij met name om de samenstelling van de 

leenportefeuille. Voor de kostenvoet van het eigen vermogen ziet de ACM dit effect niet. Bij 

nacalculatie hebben netbeheerders voor vreemd vermogen de zekerheid dat zij altijd in ieder jaar 

tegen een vooraf gedefinieerde marktrente kunnen financieren. Dit kan risicomijdende 

netbeheerders een prikkel geven om voortaan enkel leningen met dezelfde looptijd af te sluiten 

als waar de ACM van uitgaat, namelijk tien jaar. Netbeheerders weten dan dat zij daarvoor de 

gemiddelde marktrente vergoed krijgen die geldt in het jaar dat zij die lening afsluiten. Afhankelijk 

van hun kredietwaardigheid en of die hoger of lager is dan de ACM met de single A credit rating 

veronderstelt, weten zij ook vooraf of zij een wat hogere of een wat lagere rente voor hun 

leningen zullen betalen dan de ACM zal nacalculeren. De methode tot en met 2021 geeft echter 

al een prikkel om leningen met een looptijd van tien jaar af te sluiten, doordat de ACM de rente 

voor de kostenvoet vreemd vermogen vaststelt op basis van een resterende looptijd van tien jaar 

in combinatie met het trapjesmodel, dat uitgaat van tien jaarlagen. Dit onderdeel van de methode 

tot en met 2021 vermindert de prikkel om een optimale samenstelling van de leenportefeille als 

onderdeel van de vermogensstructuur te zoeken in beperkte mate, met name voor 

risicomijdende netbeheerders. Door nacalculatie van de rente wordt de prikkel om een optimale 

samenstelling van de leenportefeuille als onderdeel van de vermogensstructuur te zoeken nog 

iets meer verminderd, maar deze wordt niet volledig weggenomen. Reden hiervoor is onder meer 

dat ook andere argumenten een rol spelen bij het samenstellen van de leenportefeuille, 

bijvoorbeeld het patroon en de omvang van de kapitaalbehoefte in de komende jaren en de 

verwachte ontwikkeling in de rente.  

203. Ten tweede overweegt de ACM of zij de rente goed kan schatten. De schatting van de rente 

week in het verleden aanzienlijk af van de daadwerkelijke rente, vanwege de langjarige trend van 

de dalende rente. De ACM heeft geen betere schatter beschikbaar voor de rente, noch voor de 

risicovrije rente, noch voor de rente in de kostenvoet vreemd vermogen. In principe kan de rente 

stijgen of dalen. Het risico kan dus symmetrisch worden beschouwd. De laatste jaren is de rente 

echter bij voortduring gedaald . De ACM kan niet goed voorspellen of de rente nog verder zal 

kunnen dalen. Teulings beschrijft in zijn advies dat er in de literatuur een consensus is dat er een 

zero lower bound is, die op -1% ligt.
60

 De risicovrije rente is nu bijna -1%. Die lijn volgend kan de 

risicovrije rente niet nog veel verder dalen, wat betekent dat er geen sprake zou kunnen zijn van 

een symmetrisch risico. Tegelijkertijd is het nog maar de vraag of de rente, nadat deze op een 

dieptepunt is gekomen, weer zal gaan stijgen of nog lang zo laag zal blijven. Teulings wijst in zijn 

advies op de structurele factoren die de rente zo laag maken, namelijk vooral de enorme 

spaaroverschotten voor pensioenen. Het ligt niet voor de hand dat hierin op korte termijn 

                                                        

60
 Prof. Dr. C.N. Teulings, Memorandum the Brattle Group on the effect of QE on the WACC, 22 april 2020.  
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verandering komt. De rente blijft dus mogelijk een aantal jaren laag voordat hij zal stijgen. De 

ACM concludeert dat de risicovrije rente en de rente in de kostenvoet van het vreemd vermogen 

niet goed te schatten is.  

204. Op basis van de bovenstaande overwegingen komt de ACM tot de conclusie dat zij het redelijk 

vindt om aan te kondigen dat zij voornemens is de risicovrije rente in de kostenvoet eigen 

vermogen en de rente in de kostenvoet vreemd vermogen na te calculeren op basis van de 

gemiddelde werkelijke rente in ieder jaar. De ACM acht de verschillen die kunnen ontstaan 

tussen de schatting en de realisatie te groot om deze rentes niet na te calculeren. Daarbij komt 

dat kleine verschillen in de rente al een grote impact kunnen hebben op de tarieven vanwege de 

grote omvang van de GAW. Verder schaadt het nacalculeren van de rente de financiële prikkel 

tot kostenverlaging zeer beperkt. De ACM zal de nacalculatie van de risicovrije rente uitvoeren 

op basis van de gemiddelde rente in het betreffende jaar van Nederlandse en de Duitse 

staatsobligaties met een resterende looptijd van tien jaar. De ACM zal de nacalculatie van de 

rente in de kostenvoet vreemd vermogen uitvoeren op basis van de gemiddelde rente in het 

betreffende jaar van een index van bedrijfsobligaties van nutsbedrijven met een single A credit 

rating. Deze obligaties zijn dezelfde als die de ACM in de schatting van de WACC gebruikt.
61

 

Vervolgens berekent de ACM wat de WACC geweest zou zijn met gebruik van die gemiddelde 

rentes. Met die aangepaste WACC bepaalt de ACM de toegestane inkomsten en het verschil met 

de eerder bepaalde toegestane inkomsten. 

205. VGN/NOGEPA/E-NL vinden ook dat de rente in het methodebesluit geschat moet worden op 

basis van de actuele rente ten tijde van het methodebesluit in plaats van met gebruikmaking van 

een referentieperiode van drie jaar. Als eerste merkt de ACM op dat ook als er nagecalculeerd 

wordt, het belangrijk is dat de schattingen zo goed mogelijk zijn, omdat op die manier de omvang 

van de nacalculaties zo klein mogelijk is. Zoals de ACM in de WACC-bijlage bij het 

methodebesluit heeft beschreven, ziet zij het gebruiken van de actuele rente ten tijde van het 

methodebesluit (de spot rate) als basis voor de schatting van de rente niet als een verbetering. 

VGN/NOGEPA/E-NL maken naar de mening van de ACM onvoldoende duidelijk waarom deze 

schatter tot een verbetering zou leiden. Zoals de ACM in de WACC-bijlage bij het methodebesluit 

toelicht, is het gebruiken van de spot rate wel representatief, maar niet robuust. De spot rate is 

namelijk heel gevoelig voor omstandigheden die op dat ene moment gelden. De ACM leest in de 

zienswijze van VGN/NOGEPA/E-NL terug dat haar voorstel vooral voortkomt uit zorgen dat 

afnemers benadeeld worden door de verschillen die ontstaan door de dalende rente. De ACM 

neemt deze zorgen weg door het voornemen aan te kondigen dat zij de risicovrije rente en de 

rente in de kostenvoet vreemd vermogen zal nacalculeren.  

206. Tot slot stellen VGN/NOGEPA/E-NL voor om de inflatie ook na te calculeren. Aangezien bij GTS 

de ACM voortaan het nominale stelsel zal gebruiken, is er geen aanleiding de inflatie na te 

calculeren. De rente die de ACM via de WACC vergoedt is de nominale rente, dat wil zeggen de 

rendementseis op de belegging inclusief de rendementseis ter dekking van de verwachte inflatie. 

                                                        

61
 Zie paragraaf 1.1 en paragraaf 2 van de WACC-bijlage bij het methodebesluit. 
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Ook als het reële stelsel gehanteerd wordt, is het maar de vraag of nacalculatie van de inflatie 

zinvol is, maar daar gaat de ACM nu niet op in.  

 

Conclusie zienswijze “De rente moet jaarlijks nagecalculeerd worden”  

207. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. Deze wijziging is terug te vinden in paragraaf 8.3.8. 

 

Zienswijze 22 “Het verschil tussen de geschatte en gerealiseerde vermogenskosten in de 

periode 2017-2021 moet in de nieuwe reguleringsperiode verrekend worden”  

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Het verschil tussen de geschatte en gerealiseerde vermogenskosten in de 

periode 2017-2021 moet in de nieuwe reguleringsperiode verrekend worden” 

208. VGN/NOGEPA/E-NL hebben berekend dat GTS in de periode 2017-2021 446 miljoen euro extra 

inkomsten heeft gehad ten koste van gebruikers. Bij deze berekening betrekken 

VGN/NOGEPA/E-NL de impact van de daadwerkelijke risicovrije rente op de kostenvergoeding 

voor eigen vermogen en vreemd vermogen en de inflatie. Dat GTS te veel heeft verdiend, blijkt 

volgens de gebruikers ook uit een vergelijking van de rentekosten in de jaarverslagen van GTS 

en Gasunie met de vergoeding van de rente voor het vreemd vermogen in de WACC. De 

gebruikers zijn van mening dat het regulatoire model te ver van de werkelijkheid afstaat en de 

gebruikers daardoor onevenredig zijn benadeeld. De gebruikers betogen daarom dat het verschil 

tussen geschatte en gerealiseerde vermogenskosten in de periode 2017-2021 in de komende 

reguleringsperiode 2022-2026 verrekend moet worden.  

 

Reactie zienswijze “Het verschil tussen de geschatte en gerealiseerde vermogenskosten in de periode 

2017-2021 moet in de nieuwe reguleringsperiode verrekend worden” 

209. VGN/NOGEPA/E-NL verzoeken de ACM om het verschil tussen de geschatte en de 

gerealiseerde vermogenskosten door een verschil in de rente en de inflatie in de periode 2017-

2021 in de komende reguleringsperiode te verrekenen. Hier kan in het methodebesluit 2022-

2026 echter geen sprake van zijn. Dit licht de ACM als volgt toe. 

210. De ACM beschikt op basis van artikel 81c, tweede lid, onder c Gaswet over een algemene 

nacalculatiebevoegdheid als de tarieven zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte 

gegevens en de feitelijk gegevens daarvan afwijken. Deze bevoegdheid heeft zij in het kader van 

het vaststellen van de jaarlijkse tarieven. In het methodebesluit kondigt de ACM bepaalde 

nacalculaties al aan; hiervoor hanteert zij het nacalculatiekader zoals beschreven in hoofdstuk 9 

van het methodebesluit. Deze aangekondigde nacalculaties betreffen de jaren waar het 

methodebesluit op ziet, dus de jaren 2022-2026, en niet voorgaande jaren. De ACM kan in het 

methodebesluit 2022-2026 geen besluit nemen over nacalculaties of aankondiging daarvan met 

betrekking tot eerdere jaren.  
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211. Dat laat onverlet dat het gebruikers vrij staat om dit verzoek nogmaals te doen in het kader van 

de jaarlijkse tarievenbesluiten.  

 

Conclusie zienswijze “Het verschil tussen de geschatte en gerealiseerde vermogenskosten in de 

periode 2017-2021 moet in de nieuwe reguleringsperiode verrekend worden” 

212. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 23 ”De rente op het vreemd vermogen moet bepaald worden op basis van de 

risicovrije rente en een renteopslag”  

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee 

 

Samenvatting zienswijze “De rente op het vreemd vermogen moet bepaald worden op basis van de 

risicovrije rente en een renteopslag” 

213. VGN/NOGEPA/E-NL stellen vast dat in het rapport van Brattle de renteopslag wordt berekend op 

basis van een utility index van 10-jaarsobligaties met credit rating A, zonder te compenseren 

voor veranderingen in de risicovrije rente. Volgens hen is dit een methodologische wijziging ten 

opzichte van het methodebesluit 2017-2021, waarin de ACM volgens hen uitging van 

renteopslag en risicovrije rente die samen de kostenvoet vreemd vermogen bepaalden. Deze 

wijziging is volgens de VGN/NOGEPA/E-NL incorrect, omdat de renteopslag ten opzichte van de 

risicovrije rente bepaald zou moeten worden. Dat resulteert ook in een stabielere renteopslag, 

voor de periode 2022-2026 zou deze dan 0,80% bedragen in plaats van de door Brattle 

berekende 1,18%.  

214. VGN/NOGEPA/E-NL vragen de ACM om dezelfde methodiek als in de periode 2017-2021 toe te 

passen.  

 

Reactie zienswijze “De rente op het vreemd vermogen moet bepaald worden op basis van de 

risicovrije rente en een renteopslag” 

215. De stelling van VGN/NOGEPA/E-NL dat de ACM de methode voor het bepalen van de rentevoet 

voor het vreemd vermogen veranderd zou hebben, berust op een misverstand. Er is geen sprake 

van wijziging van de methode voor het bepalen van de rente op vreemd vermogen. Bij het 

vaststellen van de kostenvoet vreemd vermogen werd in het methodebesluit 2014-2016 en het 

methodebesluit 2017-2021 de rente van vreemd vermogen bepaald op basis van een index van 

bedrijfsobligaties van nutsbedrijven met een single A credit rating. Deze zelfde obligatie-index 

gebruikt de ACM ook in het methodebesluit 2022-2026. In de vorige twee methodebesluiten werd 

de rente op deze obligatie-index voor presentatiedoeleinden opgesplitst in een risicovrije rente en 

een renteopslag. Vervolgens werden deze twee parameters weer opgeteld. Deze opsplitsing van 

de rente op vreemd vermogen in een risicovrije rente en een renteopslag had geen invloed op de 

uitkomst en is een onnodige tussenstap. Daarom heeft de ACM deze wijze van presenteren 
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afgeschaft. De wijziging die de ACM nu heeft doorgevoerd ziet dus alleen op de presentatie. De 

rente op vreemd vermogen wordt op dezelfde manier bepaald als in de vorige twee 

methodebesluiten..  

 

Conclusie zienswijze “De rente op het vreemd vermogen moet bepaald worden op basis van de 

risicovrije rente en een renteopslag” 

216. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

6.4.2 Inflatie  

Zienswijze 24 “schatting inflatie moet neerwaarts bijgesteld worden voor invloed van Btw-

verhoging in 2019” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

Samenvatting zienswijze “schatting inflatie moet neerwaarts bijgesteld worden voor invloed van BTW-

verhoging in 2019” 

217. De helft van de inflatieschatter wordt gebaseerd op de gemiddelde gerealiseerde inflatie 

gedurende een periode van drie jaar (juni 2017 tot en met mei 2020). GTS wijst erop dat 

middenin deze driejarige periode (in 2019) het lage BTW-tarief is verhoogd en dat deze 

verhoging de inflatie in 2019 heeft opgestuwd. Volgens GTS is de BTW-verhoging een 

eenmalige gebeurtenis die niet representatief is voor de toekomst. GTS is daarom van mening 

dat de driejarige gemiddelde gerealiseerde inflatie neerwaarts gecorrigeerd moet worden voor de 

invloed van de BTW-verhoging in 2019. GTS merkt nog op dat de inflatieschatter niet van belang 

is voor de nominale WACC, maar wel voor het x-factormodel, en dat dit punt daarom niet 

overbodig is. 

 

Reactie zienswijze “schatting inflatie moet neerwaarts bijgesteld worden voor invloed van BTW-

verhoging in 2019” 

218. De ACM ziet net als GTS dat de verhoging van het lage BTW-tarief een opwaarts effect heeft 

gehad op de inflatie in 2019. De ACM vindt echter niet dat dit aanleiding is om de driejarige 

gemiddelde gerealiseerde inflatie neerwaarts te corrigeren. De inflatie wordt namelijk bepaald 

door allerlei invloeden, waaronder verschillende belastingeffecten (bijvoorbeeld het BTW-

percentage en de assurantiebelasting). Het zou volgens de ACM daarom willekeurig zijn om 

alleen het effect van de BTW-verhoging uit de inflatieberekening te halen. De ACM is niet van 

mening dat daarmee een meer representatieve schatting van de inflatie tot stand zou komen.  

 

Conclusie zienswijze “schatting inflatie moet neerwaarts bijgesteld worden voor invloed van BTW-

verhoging in 2019” 

219. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.  
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6.4.3 Dynamische efficiëntieparameter  

Zienswijze 25 ”hoogte dynamische efficiëntieparameter ten onrechte aangeduid als 

conservatief” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “hoogte dynamische efficiëntieparameter ten onrechte aangeduid als 

conservatief” 

220. GTS heeft geen bezwaren tegen de methodologie die is gebruikt bij het vaststellen van de 

dynamische efficiëntie parameter of tegen de hoogte van de parameter, maar GTS is van mening 

dat de ACM de hoogte van de parameter ten onrechte heeft aangeduid als conservatief. GTS 

geeft drie argumenten voor haar stelling. Ten eerste noemt GTS dat er in Nederland geen bewijs 

is voor de stelling dat het gat tussen koplopers (die een hoge mate van efficiëntie behalen) en 

volgers (die naar die efficiëntie toewerken) groter wordt. Er zou volgens GTS dus geen 

aanleiding zijn om te onderzoeken of de totale factorproductiviteit (TFP) mogelijk een 

onderschatting is van de frontier shift. Volgens GTS wordt dit aangetoond door een studie van 

het CPB.
62

 Ten tweede vindt GTS de analyse van consultant Economic Insights niet relevant. De 

analyse wijst weliswaar in de richting van een groeiende divergentie tussen koplopers en volgers, 

maar de methode mist volgens GTS een wetenschappelijke basis. Daarnaast is de analyse 

uitgevoerd op landniveau op basis van elf landen uit de Europese Unie, waardoor er volgens 

GTS geen uitspraken kunnen worden gedaan over productiviteitsverbeteringen van bedrijven 

binnen Nederland. Ten derde bestaat er volgens GTS onzekerheid over de representativiteit van 

de twee business cycles die in de studie van Economic Insights zijn gebruikt ter bepaling van de 

dynamische efficiëntie parameter, omdat één van de business cycles de atypische periode van 

economische groei en herstel bevat van na de financiële crisis (2010-2017) en omdat de 

komende periode (2022-2026) gekenmerkt zou kunnen worden als een periode van neergang en 

krimp als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor zou de hoogte van de dynamische efficiëntie 

parameter mogelijkerwijs eerder te hoog dan te laag zijn.  

 

Reactie zienswijze “hoogte dynamische efficiëntie parameter ten onrechte aangeduid als conservatief” 

221. De ACM ziet in de genoemde studie van het CPB geen definitief bewijs dat er in Nederland geen 

divergentie zou bestaan tussen koplopers en volgers. Hierbij wijst de ACM ook op twee (latere) 

studies van het CBS. In de eerste studie wordt de kwestie met meer verschillende invalshoeken 

(zoals de referentieperiode, de productiviteitsmaatstaf, divergentiemaatstaf en economische 

sectoren) onderzocht, waarbij veelal juist wel divergentie tussen koplopers er volgers werd 

gevonden.
63

 Voor de ACM was dit aanleiding om het vraagstuk nader te (laten) onderzoeken. In 

de tweede studie vindt het CBS bewijs voor divergentie tussen koplopers en volgers in de 

Nederlandse productie industrie tussen de jaren 1978 en 2016.
64

 

                                                        

62
 CPB (2018), Koplopers en volgers: geen divergentie in Nederland.  

63
 CBS (2019), Comparing productivity patterns from MultiProd across different sources. 

64
 CBS (2020), Productivity dispersion in Dutch manufacturing from 1978 to 2016 
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222. De ACM is het niet eens met de conclusie van GTS dat de analyse van de consultant een 

wetenschappelijk basis zou missen en vanwege de analyse op landenniveau niet relevant zou 

zijn voor Nederlandse situatie. In het rapport beschrijft Economic Insights dat de analyse 

gebaseerd is op de methode Färe et al. (1994).
65

 Daarnaast ligt de gemiddelde 

productiviteitsverbetering (TFP) voor de elf Europese landen dicht bij de gemiddelde 

productiviteitsverbetering (TFP) van alleen Nederland. Dit resultaat geeft aan dat er een zekere 

mate van vergelijkbaarheid bestaat tussen Nederland en de andere Europese landen uit de 

analyse. Nu uit de analyse op landenniveau blijkt de gemiddelde productiviteitsverbetering een 

conservatieve inschatting is van de frontier shift, is het aannemelijk dat dit ook voor Nederland 

geldt.  

223. Ten slotte volgt de ACM GTS niet in haar stelling dat de gekozen business cycles een dermate 

grote onzekerheid met zich meebrengen dat de hoogte van de dynamische efficiëntieparameter 

eerder te hoog dan te laag wordt vastgesteld. Omdat productiviteit sneller groeit in tijden van 

stijgende conjunctuur en langzamer tijdens een dalende conjunctuur, is het van belang om 

langere perioden te gebruiken, zoals bijvoorbeeld gehele business cycles. Hiermee kan de 

gemiddelde productiviteitsverbetering worden bepaald. Het ligt in de aard van business cycles 

besloten dat er zowel een opkomende als een neergaande conjunctuur bij betrokken is. De 

opkomende economie van na de financiële crisis, die onderdeel is van de tweede business cycle 

die de ACM betrekt in de bepaling van de frontier shift, is daarmee niet atypisch. Daarnaast 

merkt de ACM op dat het op dit moment niet bekend is hoe de conjunctuur en hoe de 

productiviteitsverbetering zich de komende reguleringsperiode (dat wil zeggen de jaren 2022 tot 

en met 2026) gaat ontwikkelen. Daarmee is de stelling van GTS dat de gehele komende 

reguleringsperiode als gevolg van de coronacrisis gekenmerkt zou kunnen worden als een 

periode van neergang en krimp speculatief. Door de frontier shift te baseren op gehele business 

cycles, gebruikt de ACM een robuuste schatter. 

 

Conclusie zienswijze “hoogte dynamische efficiëntie parameter ten onrechte aangeduid als 

conservatief” 

224. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

  

                                                        

65
 Färe, Grosskopf, Norris en Zhang (1994), Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in 

Industrialized Countries. 
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7 Relatie tot tarievenbesluit 

7.1 Voorspelde gecontracteerde capaciteit 

Zienswijze 26 ”Er moeten standaarden worden gesteld aan hoe GTS de voorspelde 

gecontracteerde capaciteit bepaalt” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VLNG Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Er moeten standaarden worden gesteld aan hoe GTS de voorspelde 

gecontracteerde capaciteit bepaalt” 

225. VLNG verzoekt de ACM om minimale vereisten vast te stellen voor hoe GTS de voorspelde 

gecontracteerde capaciteit bepaalt. Zo moet worden gegarandeerd dat GTS minimaal de al 

gecontracteerde capaciteit als voorspelling gebruikt. Dit was niet het geval voor GATE in het 

tarievenbesluit 2021.  

 

Reactie zienswijze “Er moeten standaarden worden gesteld aan hoe GTS de voorspelde 

gecontracteerde capaciteit bepaald” 

226. De ACM heeft in het methodebesluit beschreven hoe GTS de voorspelde gecontracteerde 

capaciteit bepaalt. GTS baseert zich allereerst op de al geboekte capaciteit. De ACM is van 

mening dat deze tot een betrouwbare schatting leidt. De bepaling van de voorspelde 

gecontracteerde capaciteit valt buiten het bereik van het methodebesluit. Het methodebesluit 

omvat namelijk in hoofdzaak de methode om de jaarlijkse toegestane inkomsten te bepalen. De 

voorspelde gecontracteerde capaciteit is vervolgens nodig om de toegestane inkomsten om te 

zetten in tarieven. Dat gebeurt in het kader van de jaarlijkse tarievenbesluiten. Het staat VLNG 

vrij om een zienswijze in te dienen op het tarievenbesluit als zij een concrete aanpassing van de 

voorspelde gecontracteerde capaciteit voorstelt. 

 

Conclusie zienswijze “Er moeten standaarden worden gesteld aan hoe GTS de voorspelde 

gecontracteerde capaciteit bepaalt” 

227. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  
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228.  

7.2 Voornemens tot nacalculatie op grond van de algemene bevoegdheid  

 

Zienswijze 27 ”Het nieuwe nacalculatiekader” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee 

 

 

Samenvatting zienswijze “Het nieuwe nacalculatiekader” 

229. GTS is het ermee eens dat het nacalculatiekader zoals opgenomen in het methodebesluit 2017-

2021 niet bestendig is gebleken. Tegelijkertijd acht GTS het nieuwe nacalculatiekader te abstract 

en biedt het zoveel ruimte aan de ACM dat het geen houvast meer biedt. GTS stelt voor om in 

plaats van het nieuwe kader te verwijzen naar de jurisprudentie van het CBb.  

230. VGN/NOGEPA/E-NL achten het nieuwe nacalculatiekader redelijk, omdat het de ACM voldoende 

ruimte geeft om over te gaan tot nacalculatie. VGN/NOGEPA/E-NL vinden dat de ACM ook moet 

aankondigen dat zij voornemens is de risicovrije rente en de rente op vreemd vermogen, de CPI, 

de bij te schatten kapitaalkosten en de inkoopkosten energie en stikstof na te calculeren. 

 

Reactie zienswijze “Het nieuwe nacalculatiekader” 

231. De ACM verwelkomt de zienswijze van VGN/NOGEPA/E-NL. De ACM heeft in haar reactie op 

zienswijze 17, 21 en 31 gereageerd op de kostenposten waarvoor de ACM volgens 

VGN/NOGEPA/E-NL onterecht niet aankondigt dat zij voornemens is die na te calculeren.  

232. Over de zienswijze van GTS merkt de ACM het volgende op. Het nacalculatiekader bevat 

overwegingen voor de toepassing van een discretionaire bevoegdheid. Aan de hand van die 

overwegingen weegt de ACM af of zij wel of niet zal aankondigen dat zij voornemens is bepaalde 

gegevens na te calculeren. Jurisprudentie van het CBb geeft de buitengrenzen van de 

bevoegdheid aan. Het CBb heeft in de beroepen tegen het voorgaande nacalculatiekader 

overwogen dat het nacalculatiekader van de ACM binnen de bevoegdheden van de ACM viel. 

Het CBb oordeelde daarbij dat de ACM haar eigen kader bij een aantal kostenposten niet goed 

heeft toegepast.
66

 De jurisprudentie bevat geen inhoudelijke overwegingen voor het maken van 

de afweging om wel of geen voornemen tot nacalculeren aan te kondigen. Daarmee kan de ACM 

dus niet tot een afweging komen.  

 

Conclusie zienswijze “Het nieuwe nacalculatiekader” 

                                                        

66
 Tussenuitspraak van het CBb van 27 juli 2018, ECLI:NL:CBB:2018:347. 
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233. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van 

het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 28 ”Niet-beïnvloedbare kosten moeten worden nagecalculeerd” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee 

 

 

Samenvatting zienswijze “Niet-beïnvloedbare kosten moeten worden nagecalculeerd” 

234. VGN/NOGEPA/E-NL geven aan dat het doel van de regulering met name is dat GTS zo efficiënt 

mogelijk opereert. Als GTS geen invloed heeft op de hoogte van de kosten, moeten deze kosten 

worden nagecalculeerd. Dit voorkomt dat de netgebruikers te veel of te weinig betalen.  

 

Reactie zienswijze “Niet-beïnvloedbare kosten moeten worden nagecalculeerd” 

235. De ACM vindt het niet relevant of een netbeheerder kosten kan beïnvloeden. Als de ACM de 

desbetreffende kosten namelijk goed kan schatten, verkrijgt een netbeheerder voldoende 

inkomsten, maar betalen netgebruikers ook niet teveel. De ACM weegt bij de keuze over het 

aankondigen van het voornemen tot nacalculatie wel mee in hoeverre het nacalculeren van de 

kostenpost leidt tot een verminderde prikkel tot kostenverlaging. In de meeste gevallen leidt het 

nacalculeren van kostenposten tot een verminderde prikkel. In sommige gevallen is dit niet zo, 

bijvoorbeeld in gevallen waar de netbeheerder geen afweging kan maken, omdat er maar één 

oplossing bestaat voor een bepaald probleem en de wijze van uitvoering van de taak van de 

netbeheerder volledig is vastgelegd in de regelgeving. Een netbeheerder heeft dan gaan 

handelingsvrijheid meer. Het is dan niet redelijk om dat risico bij de netbeheerder neer te leggen.  

 

Conclusie zienswijze “Niet-beïnvloedbare kosten moeten worden nagecalculeerd” 

236. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 29 ”De nacalculatie voor desinvesteringen” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Ja 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee  

 

Samenvatting zienswijzen “De nacalculatie voor desinvesteringen” 

237. VGN/NOGEPA/E-NL onderschrijven dat de desinvesteringen uit de GAW worden gehaald. Ook 

onderschrijven ze dat de desinvesteringen dienen te worden nagecalculeerd, omdat er geen 

goede schatter voor te vinden is. VGN/NOGEPA/E-NL zijn echter ook van mening dat de 

desinvesteringen stranded assets zijn. De kosten van de desinvesteringen moeten daarom ten 
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laste worden gebracht van GTS in de vorm van een bijzondere waardevermindering en niet in 

rekening worden gebracht bij de netgebruikers. De desinvesteringen zijn het gevolg van keuzes 

van GTS dan wel de overheid of van de dalende vraag naar gas. Volgens VGN/NOGEPA/E-NL 

neemt de ACM ten onrechte de mogelijkheid van een bijzondere waardevermindering niet mee in 

haar overwegingen.  

238. Bij de nacalculatie van desinvesteringen houdt de ACM ook rekening met de opbrengsten uit 

desinvesteringen. Hierbij calculeert de ACM 90% van de opbrengsten na, zodat GTS een prikkel 

heeft de opbrengsten te maximaliseren. VGN/NOGEPA/E-NL zijn van mening dat dit een goede 

methode is. Echter, zij zijn wel van mening dat de activa tegen de GAW-waarde moet worden 

verrekend wanneer het opbrengsten zijn uit de verkoop van activa aan bedrijven binnen de 

holding Gasunie.  

239. GTS onderschrijft de wijziging waarbij de desinvesteringen uit de GAW worden verwijderd en via 

nacalculatie tot vergoeding komen. GTS is echter wel van mening dat de ACM onterecht de 

bijbehorende ontmantelingskosten niet meeneemt.  

 

Reactie zienswijzen “De nacalculatie voor desinvesteringen” 

240. Over de zienswijze van VGN/NOGEPA/E-NL merkt de ACM het volgende op. De kosten als 

gevolg van desinvesteringen acht de ACM efficiënte kosten die GTS vergoed moet krijgen. GTS 

is niet in staat zelf te bepalen hoe zij de kosten als gevolg van investeringen in rekening brengt 

bij haar afnemers, omdat zij een gereguleerde partij is. De ACM is daarom van mening dat zij 

terecht de kosten van desinvesteringen tot vergoeding laat komen in de tarieven.  

241. De ACM merkt het volgende op over het tweede punt van VGN/NOGEPA/E-NL over de 

opbrengsten van verkopen aan bedrijven binnen de holding Gasunie. Artikel 10c, eerste lid, van 

de Gaswet vereist dat GTS een zustermaatschappij niet mag bevoordelen. Dit betekent dat GTS 

de verplichting heeft om een marktconforme prijs te vragen voor de verkoop van de activa. De 

ACM houdt er toezicht op dat GTS deze verplichtingnaleeft. De ACM acht het daarom niet nodig 

nog nadere regels hierover op te nemen in het onderhavige besluit.  

242. Over de zienswijze van GTS merkt de ACM het volgende op. De ACM begrijpt dat GTS ook 

kosten moet maken voor het ontmantelen van activa wanneer zij die desinvesteert. Over die 

kosten overweegt de ACM het volgende. Ten eerste is het zinvol om GTS een financiële prikkel 

tot efficiëntie te geven. GTS kan geen andere keuze maken dan de activa te ontmantelen, maar 

zij bepaalt wel hoe zij de activa ontmantelt. Ten tweede kan de ACM deze kosten niet goed 

schatten. In het verleden zijn er weinig activa ontmanteld. Net als bij de desinvesteringen, zijn er 

in sommige jaren wel ontmantelingskosten en in andere jaren niet. Het kostenverloop is dus vrij 

volatiel. Daarnaast verwacht de ACM dat de ontmantelingskosten zullen toenemen in de 

komende jaren.  

243. Concluderend, de ACM kan geen betrouwbare schatting maken van de ontmantelingskosten. Dit 

leidt tot een eenzijdig risico in het nadeel van GTS, omdat er altijd een onderschatting zal 
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ontstaan. Dit risico weegt volgens de ACM zwaarder dan het belang van het geven van een 

doelmatigheidsprikkel. De ACM volgt daarom de zienswijze van GTS en is daarom voornemens 

de ontmantelingskosten na te calculeren.  

Conclusie zienswijzen “De nacalculatie voor desinvesteringen” 

244. De zienswijze van VGN/NOGEPA/E-NL heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

245. De  zienswijze van GTS heeft geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. Deze wijziging is terug te vinden in paragraaf 8.3.7.  

 

Zienswijze 30 ”Nacalculatie inkoopkosten energie ten behoeve van kwaliteitsconversie” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Nacalculatie inkoopkosten energie ten behoeve van kwaliteitsconversie” 

246. GTS ziet geen reden om af te stappen van volledige nacalculatie zoals is opgenomen in het 

methodebesluit 2017-2021 voor de inkoopkosten energie. GTS begrijpt niet waarom de ACM 

vindt dat zij de inkoopkosten voor de komende reguleringsperiode wel kan schatten. Er zijn 

volgens GTS thans evenveel onzekerheden als bij het nemen van het methodebesluit 2017-

2021. Daarbij komen volgens GTS nog een aantal onzekerheden in de vorm van een aantal 

inkoopcontracten die zij moet vernieuwen. 

247. Volgens GTS zijn de elektriciteitsprijzen een belangrijke kostendrijver voor de inkoopkosten 

energie voor kwaliteitsconversie. De forward prijzen laten voor de komende jaren een hogere 

prijs zien dan het gemiddelde niveau van 2017-2019. Dit betekent dat de ACM een 

onderschatting maakt van de inkoopkosten. De impact van dit risico voor GTS is ongeveer EUR 

10 miljoen per jaar.  

 

Reactie zienswijze “Nacalculatie inkoopkosten energie ten behoeve van kwaliteitsconversie” 

248. De ACM heeft voor de inkoopkosten van kwaliteitsconversie de volgende overwegingen relevant 

geacht. Zoals de ACM in haar ontwerpbesluit heeft beschreven, acht zij het zinvol om GTS een 

prikkel tot kostenverlaging te geven. GTS kan niet kiezen of zij de dienst kwaliteitsconversie 

uitvoert, maar wel hoe zij die dienst uitvoert. Dit kan zij op een efficiënte of op een inefficiënte 

wijze doen. De ACM vindt het dus belangrijk GTS een financiële prikkel te geven, zodat GTS de 

dienst kwaliteitsconversie op een efficiëntie manier uitvoert. 
67

 

249. De ACM overweegt verder dat zij de volumes niet goed kan schatten. Dit erkent de ACM ook in 

methodebesluit.  

                                                        

67
 Zie paragraaf 8,3,3 van het methodebesluit voor nadere toelichting 
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250. GTS brengt in haar zienswijze twee argumenten naar voren waarom de ACM ook de 

inkoopkosten niet kan schatten. Het eerste argument van GTS is het aflopen van een aantal 

inkoopcontracten. Het is op dit moment nog onduidelijk wat er uit de onderhandeling over deze 

inkoopcontracten komt. Dit kan volgens GTS een grote impact hebben op de kosten. Het feit dat 

GTS deze onderhandelingen voert en dus invloed heeft op de uitkomst daarvan, onderstreept 

volgens de ACM juist de noodzaak van een financiële prikkel voor GTS. Als de ACM de 

inkoopkosten nacalculeert, dan is GTS niet geprikkeld om een zo gunstig mogelijk contract af te 

sluiten. 

251. Het tweede argument van GTS is dat de forward elektriciteitsprijzen een stijging laten zien die 

boven het gemiddelde niveau van de inkoopkosten zit. Een forward is een contract waarbij je iets 

op een toekomstig moment geleverd krijgt tegen een prijs die in het contract is vastgelegd. Ten 

eerste wil de ACM benadrukken dat de forwards meer dan enkel een verwachting van de 

toekomstige spotprijs bevatten. Forwards bevatten ook een risicopremie, waarmee het risico 

wordt afgedekt dat de spotprijs op het moment van uitvoeren van het contract anders is dan 

aanvankelijk verwacht. Daarnaast heeft de ACM de voorspellende waarde van forwards 

bekeken. De wetenschappelijke literatuur toont aan dat de voorspellende waarde van forwards 

beperkt is. 
68

 
69

 Uit die studies blijkt dat de voorspelkracht van forwards afneemt naarmate de 

tijdshorizon verder in de toekomst ligt. De voorspelkracht neemt al significant af bij forwards van 

t+2. Forwards zijn dus geen betere voorspeller van de toekomstige prijzen dan historische 

kosten.  

252. De ACM erkent dat GTS niet voorstelt om de inkoopkosten te voorspellen op basis van forwards. 

GTS stelt op basis van de ontwikkeling van de forwards dat de ACM de inkoopkosten niet kan 

schatten op basis van het verleden. De ACM maakt het bovenstaande punt om aan te geven dat 

GTS deze conclusie niet kan trekken op basis van de forwardprijzen. 

253. Alles overwegende is het belangrijk om een GTS een financiële prikkel te geven, maar kan de 

ACM de volumes niet goed schatten. Over de inkoopkosten per geconverteerd volume is de 

ACM wel van mening dat zij deze goed kan schatten.
70

 De eerder genoemde onzekerheden 

geven volgens de ACM geen aanleiding om anders te veronderstellen. Deze onzekerheden zien 

namelijk alleen op volumes. Om GTS daarom toch nog een prikkel tot kostenverlaging te geven, 

heeft de ACM besloten om enkel de geconverteerde volumes na te calculeren. 

 

Conclusie zienswijze “Nacalculatie inkoopkosten energie ten behoeve van kwaliteitsconversie 

254. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

                                                        

68
 Evaluating the forecasting performance of commodity futures prices, Fed International finance discussion paper, Trevor 

A. Reeve en Robert J. Vigfusson, 2011. 

69
 Do commodity futures help forecast spot prices?, IMF working paper, David A. Reichsfeld en Shaun K. Roache, 2011. 

70
 Zie paragraaf 8.3.3. van het methodebesluit voor een nadere toelichting. 
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Zienswijze 31 ”De inkoopkosten energie moeten worden nagecalculeerd” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee  

 

Samenvatting zienswijze “De inkoopkosten energie moeten worden nagecalculeerd” 

255. VGN/NOGEPA/E-NL vinden dat het beter is om niet uit te gaan van historische data voor de 

inkoopkosten energie, omdat GTS deze kosten niet kan beïnvloeden. De methodiek zoals 

voorgesteld in het ontwerpbesluit leidt tot stijgende energiekosten, wat vreemd is gegeven de 

daling van de transportvolumes waar de ACM van uitgaat. VGN/NOGEPA/E-NL stellen voor om 

qua volumes uit te gaan van het nominale energieverbruik op basis van design parameters. Op 

deze manier heeft GTS toch een efficiëntieprikkel. Voor de energieprijzen stellen 

VGN/NOGEPA/E-NL voor om de EPEX spotprijzen voor Nederland als schatter te gebruiken.  

 

Reactie zienswijze “De inkoopkosten energie moeten worden nagecalculeerd” 

256. De ACM merkt ten eerste op dat de inkoopkosten energie bestaan uit elektriciteitskosten, 

brandstofgaskosten, stikstofkosten, transportondersteuning, emissiekosten en odorantkosten. De 

ACM begrijpt VGN/NOGEPA/E-NL zo dat hun zienswijze ziet op de elektriciteitskosten.
71

  

257. VGN/NOGEPA/E-NL geven aan dat deze elektriciteitskosten moeten worden nagecalculeerd op 

basis van de EPEX-spotprijs en de nominale volumes. De nominale volumes worden bepaald 

aan de hand van het daadwerkelijk getransporteerde volume en een kengetal van het 

energieverbruik. Het na te calculeren bedrag is dan een uitkomst van de volgende berekening: 

EPEX spotprijs x kengetal energieverbruik x daadwerkelijk getransporteerd volume.  

258. De ACM volgt de zienswijze van VGN/NOGEPA/E-NL niet. Op dit moment heeft de ACM geen 

inzicht in de elektriciteitskosten. Zij bekijkt de inkoopkosten energie geaggregeerd. Ten tweede 

ziet de ACM op basis van haar nacalculatiekader ook geen aanleiding om de inkoopkosten 

energie na te calculeren. De ACM vindt het belangrijk dat GTS een prikkel tot kostenverlaging 

heeft bij de inkoopkosten energie. GTS maakt namelijk keuzes die de hoogte van de 

inkoopkosten energie beïnvloeden. Zo kiest GTS bijvoorbeeld welke apparatuur zij inzet. Ook de 

dimensionering van het netwerk heeft invloed op de hoogte van de inkoopkosten energie. De 

ACM vindt het belangrijk dat GTS hier een zuivere afweging maakt. Nacalculatie van deze 

kosten zou een dergelijke zuivere afweging verstoren.  

259. Anders dan VGN/NOGEPA/E-NL aangeven, ziet de ACM geen aanleiding om te veronderstellen 

dat zij de inkoopkosten energie niet kan schatten. Er is geen reden om te veronderstellen dat 

schatten op basis van historische gegevens tot een grote overschatting van de kosten leidt. De 

afgelopen jaren laten de gerealiseerde kosten een stabiel verloop zien, terwijl de voorspelde 

                                                        

71
 E-mail van 4 november 2020 met onderwerp: Zienswijze VGN/NOGEPA/Energie-Nederland.  
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gecontracteerde capaciteit een dalend verloop laat zien. Uit de gerealiseerde cijfers blijkt dus 

geen direct verband te bestaan tussen de gerealiseerde kosten en de voorspelde 

gecontracteerde capaciteit.  

 

Conclusie zienswijze “De inkoopkosten energie moeten worden nagecalculeerd” 

260. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 32 ”De additionele kosten voor de overname van EHD-netten moeten worden 

nagecalculeerd” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “De additionele kosten voor de overname van EHD-netten moeten worden 

nagecalculeerd” 

261. In het ontwerpbesluit houdt de ACM rekening met de overname van de EHD-netten door GTS. 

De ACM houdt hierbij rekening met de investering alsof deze in 2019 al gedaan is. Volgens GTS 

houdt de ACM onterecht geen rekening met eventuele kosten van de overname van de EHD-

netten die later zullen ontstaan. Deze kosten moeten nog worden nagecalculeerd.  

 

Reactie zienswijze “De additionele kosten voor de overname van EHD-netten moeten worden 

nagecalculeerd” 

262. De ACM heeft in haar reactie op zienswijze 17 aangegeven dat zij de nieuwe investeringen met 

een afschrijvingstermijn van 10 jaar of langer zal nacalculeren. De additionele kosten die zullen 

ontstaan door de overname van EHD-netten zullen als gevolg van deze wijziging worden 

meegenomen, voor zover het investeringen betreft met een afschrijvingstermijn van 10 jaar of 

langer. 

 

Conclusie zienswijze “De additionele kosten voor de overname van EHD-netten moeten worden 

nagecalculeerd” 

263. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.  
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Zienswijze 33 ”ACM moet de kosten ten behoeve van de minimalisering van de benutting van 

het Groningenveld nacalculeren” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “ACM moet de kosten ten behoeve van de minimalisering van de benutting 

van het Groningenveld nacalculeren” 

264. De ACM houdt er in het ontwerpbesluit rekening mee dat de activiteiten van GTS veranderen 

vanwege de minimalisering van de benutting van het Groningenveld. Zo heeft GTS een nieuwe 

omschakeltaak en bouwt zij de stikstoffabriek Zuidbroek. Echter, de ACM houdt volgens GTS 

onterecht geen rekening met andere kosten die samenhangen met de minimalisering van de 

benutting van het Groningenveld, zoals de ombouw van de UGS Grijpskerk naar L-gas en de 

uitbreiding van de stikstofinstallatie bij Wieringermeer. GTS vindt primair dat deze kosten moeten 

worden nagecalculeerd en subsidiair dat de kosten voor de uitbreiding van de stikstofinstallatie 

bij Wieringermeer moeten worden opgenomen in de kostenbasis en dat de andere relevante 

kosten worden nagecalculeerd.  

265. VGN/NOGEPA/E-NL zijn van mening dat de kosten die ontstaan vanwege overheidsingrijpen, 

zoals de bouw van de stikstoffabriek Zuidbroek als gevolg van de minimalisatie van de benutting 

van het Groningenveld, niet bij gebruikers moeten worden gelegd. Het betreft volgens 

VGN/NOGEPA/E-NL investeringen die maar tijdelijk nodig zijn, die niet leiden tot extra gasflow of 

capaciteitsverkopen en die deels een overinvestering zijn. VGN/NOGEPA/E-NL vinden daarom 

dat de overheid deze kosten moet dragen.  

 

Reactie zienswijzen “ACM moet de kosten ten behoeve van de minimalisering van de benutting van 

het Groningenveld nacalculeren” 

266. Over de zienswijze van GTS merkt de ACM het volgende op. De ACM heeft in haar reactie op 

zienswijze 17 aangegeven dat zij de nieuwe investeringen met een afschrijftermijn van 10 jaar of 

langer zal nacalculeren. De additionele kosten die zullen ontstaan voor de minimalisering van de 

benutting van Groningenveld als gevolg van deze wijziging worden meegenomen, voor zover het 

investeringen betreft met een afschrijftermijn van 10 jaar of langer. 

267. Over de zienswijze van VGN/NOGEPA/E-NL merkt de ACM het volgende op. De ACM is van 

mening dat de desbetreffende kosten vallen binnen het regulatorische domein. Uit de 

Gasverordening volgt dat de ACM de tarieven moet baseren op de werkelijke kosten, voor zover 

deze overeenkomen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder. De 

ACM zal die kosten daarom meenemen bij het bepalen van de inkomsten van GTS. 
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Conclusie zienswijze “ACM moet de kosten ten behoeve van de minimalisatie van Groningen 

nacalculeren” 

268. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 34 ”De methode moet rekening houden met de wijzingen in de MR-gaskwaliteit” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “De methode moet rekening houden met de wijzingen in de MR-gaskwaliteit” 

269. Op dit moment is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezig met het wijzigen van 

de MR-gaskwaliteit. Deze wijziging houdt in dat de Wobbe-specificaties bij entrypunt GATE 

worden verhoogd. Dit heeft tot gevolg dat de WQA-dienst onderdeel wordt van de 

kwaliteitsconversietaak. De ACM moet de kosten hiervoor nacalculeren.  

 

Reactie zienswijze “De methode moet rekening houden met de wijzingen in de MR-gaskwaliteit” 

270. De ACM is bekend met het feit dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezig is 

met het wijzigen van de MR-gaskwaliteit. Deze wijziging is op het moment van het nemen van 

het methodebesluit 2022-2026 nog niet definitief. De ACM loopt in het methodebesluit niet 

vooruit op nieuwe wetgeving.  

271. Indien de wijziging van de MR-gaskwaliteit definitief wordt na het nemen van het methodebesluit 

2022-2026, heeft de ACM de bevoegdheid om deze kosten ten tijde van het tarievenbesluit mee 

te nemen.  

 

Conclusie zienswijze “De methode moet rekening houden met de wijzingen in de MR-gaskwaliteit” 

272. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  
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8 Statische efficiëntieparameter 

273. De ACM heeft ervoor gekozen om alle zienswijzen die gaan over de statische efficiëntie apart te 

behandelen. De ACM volgt hierbij de structuur van de ontvangen zienswijzen. Dit kan tot 

herhaling leiden daar waar de ontvangen zienswijzen herhalingen bevatten.  

 

Zienswijze 35  “VEMW ondersteunt gebruik van benchmarkstudie” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW Nee 

 

Samenvatting zienswijze “VEMW ondersteunt gebruik van benchmarkstudie” 

274. VEMW ondersteunt het besluit van de ACM om de doelmatige kosten inclusief een redelijk 

rendement opnieuw vast te stellen op een niveau dat overeenkomt met die van een structureel 

vergelijkbare efficiënte netbeheerder. VEMW is het eens met de ACM dat GTS zelf het beste kan 

bepalen hóe zij efficiëntieverbeteringen kan realiseren. 

Reactie zienswijze “VEMW ondersteunt gebruik van benchmarkstudie” 

275. De ACM neemt er met instemming kennis van dat dat VEMW zich kan vinden in de benadering 

om de efficiënte kosten van GTS door middel van een benchmarkonderzoek te bepalen.  

Conclusie zienswijze “VEMW ondersteunt gebruik van een benchmarkstudie” 

276. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 36  “De benchmark dient gebaseerd te worden op exogene factoren” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee 

Samenvatting zienswijze “De benchmark dient gebaseerd te worden op exogene factoren” 

277. VGN/NOGEPA/E-NL merken op dat zij de benchmark in principe een goed instrument vinden om 

de efficiëntie te bepalen. Zij stellen evenwel dat de benchmark uit zou moeten gaan van exogene 

parameters, zoals getransporteerde hoeveelheid gas en verkochte transportcapaciteit, in plaats 

van endogene parameters zoals onder andere kilometers pijpleiding en compressorvermogen 

om de efficiëntie te bepalen. 

278. Een benchmark op basis van endogene parameters gaat voorbij aan het feit dat een TSO kan 

over-investeren. In een endogene benchmark leidt overinvestering tot extra output in de vorm 

van kilometers pijpleiding en compressievermogen. Deze overinvesteringen leiden echter niet tot 
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extra gastransport of capaciteit verkoop en kunnen volgens VGN/NOGEPA/E-NL dus niet 

efficiënt zijn. Een exogene benchmark van GTS zou de efficiëntie van GTS goed meten, want zo 

wordt de efficiëntie van de dienstverlening van GTS aan de gebruikers gemeten. 

VGN/NOGEPA/E-NL stellen dat de ACM deze mogelijke benchmarkmethode ten onrechte niet 

meeweegt. Daarnaast wijzen VGN/NOGEPA/E-NL erop dat de ACM de efficiëntie van GTS ook 

had kunnen bepalen aan de hand van een referentienetwerk, zoals in de vorige periode door 

GTS zelf is voorgesteld. 

279. VGN/NOGEPA/E-NL menen dat de ACM ten onrechte heeft gekozen voor een endogene 

benchmark. Zij stellen daarbij dat het feit dat netwerken om verschillende historische redenen 

kunnen zijn aangelegd, geen reden kan zijn om de consequenties daarvan op de gebruikers af te 

wentelen via een endogene benchmark. Hiernaast stellen zij dat gecorrigeerd zou kunnen 

worden voor bijvoorbeeld de invloed van weersomstandigheden in een exogene benchmark, 

waardoor een eventueel bezwaar tegen een exogene benchmark vervalt. 

Reactie zienswijze “De benchmark dient gebaseerd te worden op exogene factoren” 

280. Zoals opgemerkt in randnummer 270-275 van het ontwerpbesluit, heeft de ACM uitgebreid 

onderzoek laten doen naar verschillende benchmarkmethoden en is tot de conclusie gekomen 

dat een top down frontier based benchmarkmethode het beste aansluit bij de doelen van de 

regulering. Zoals blijkt uit randnummer 272 meent de ACM dat een bottom up methode met een 

referentienetwerk minder goed aansluit bij de doelen van regulering. Deze methode gaat 

namelijk voorbij aan de vraag in welke mate de door GTS gemaakte kosten aangemerkt kunnen 

worden als efficiënte kosten.  

281. Hoewel de ACM het eens is met het standpunt van VGN/NOGEPA/E-NL dat een endogene 

benchmark bij gelijke kosten extra output in de vorm van kilometers pijpleiding en 

compressievermogen beloont, meent de ACM dat dat niet onredelijk is. TSO’s investeren 

namelijk in hun netwerken op basis van maatschappelijke, politieke en klantgedreven 

ontwikkelingen die gekoppeld zijn aan een bepaalde tijdsgeest en kunnen verschillen tussen 

landen. Volgens de ACM is het daarom niet redelijk om TSO’s op een later moment op af te 

rekenen op eventuele, daardoor ontstane, overcapaciteit. De ACM meent daarom dat het 

uitgangspunt om via de tarieven de efficiënte kosten te vergoeden van het bestaande netwerk 

van GTS het juiste uitgangspunt is. Sumicsid wijst er daarnaast op dat het risico dat TSO’s in de 

praktijk over-investeren vanwege het benchmarkmodel beperkt is: “One hereby runs the risk that 

a TSO could play the benchmarking-based regulation by installing unnecessary assets. In 

practice, however, we have found that this is not a major risk in the early stages of the regulation 

and that the advantages of using such output indicators outweigh the risk.”
72

 De ACM meent 

daarom dat het endogene TCB18 model TSO’s in de praktijk niet prikkelt tot overinvesteringen. 

Tot slot wijst de ACM erop dat bijvoorbeeld de investeringsplannen ervoor zorgen dat GTS alleen 

                                                        

72
 Sumicsid, Project CEER-TCB18 Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators - Main 

report, juli 2019, art. 4.85. 
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investeert voor zover dat nodig is. Op deze wijze worden de overinvesteringen waar 

VGN/NOGEPA/E-NL op wijzen voorkomen, zodat zij ook geen rol spelen binnen de benchmark. 

282. De ACM wijst erop dat benchmarken met exogene parameters potentieel meer correcties 

behoeft dan alleen voor weersomstandigheden. Andere factoren kunnen ook een rol spelen bij 

de hoogte van exogene parameters, zoals conjunctuurverschillen of verschillen in de snelheid 

van de energietransitie. 

283. In het licht van het voorgaande meent de ACM dat zij op goede gronden gebruikt maakt van een 

top down frontier based benchmark met endogene parameters. 

Conclusie zienswijze “De benchmark dient gebaseerd te worden op exogene factoren” 

284. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 37  “Een endogene benchmark moet gecorrigeerd worden voor stranded assets” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Een endogene benchmark moet gecorrigeerd worden voor stranded assets” 

285. In hun zienswijze stellen VGN/NOGEPA/E-NL dat, indien de ACM zou vasthouden aan een 

benchmark met endogene factoren, de ACM een correctie zou moeten doorvoeren voor stranded 

assets op basis van overinvesteringen van GTS en/of die het gevolg zijn van overheidsbeleid. 

VGN/NOGEPA/E-NL stellen daarbij dat de ACM uit zou moeten gaan van de gangbare definitie 

stranded assets. Deze activa moeten niet tot een rendement leiden voor GTS, omdat deze activa 

stranded zijn geworden door overinvestering of door overheidsingrijpen. De activa dienen 

daarom niet voor de rekening van de netgebruikers te komen. 

Reactie zienswijze “Een endogene benchmark moet gecorrigeerd worden voor stranded assets” 

286. De ACM is van mening dat er geen stranded assets ontstaan.
73

 Voor zover het desinvesteringen 

betreft, worden deze verwijderd uit de GAW. De GAW is een input voor de benchmark voor de 

volgende reguleringsperiode. Er wordt dus wel rekening gehouden met desinvesteringen, maar 

er wordt geen correctie gedaan voor stranded assets. 

Conclusie zienswijze “Een endogene benchmark moet gecorrigeerd worden voor stranded assets” 

287. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

                                                        

73
 Zie paragraaf 4.1 van het methodebesluit. 
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 Zienswijze 38  “De thèta moet neerwaarts worden aangepast om drie redenen” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

VGN/NOGEPA/E-NL Nee 

 

Samenvatting zienswijze “De thèta moet neerwaarts worden aangepast om drie redenen” 

288. VGN/NOGEPA/E-NL vinden dat de thèta van GTS naar beneden moet worden bijgesteld om drie 

redenen.  

289. Allereerst stellen zij dat de thèta van GTS te hoog is door de aanpassing vanwege het 

kostenbesparingsprogramma van GTS. Dit gaat volgens VGN/NOGEPA/E-NL voorbij aan het feit 

dat de benchmark over data uit 2017 gaat en dat andere TSO´s na 2017 mogelijk ook een 

kostenbesparingsprogramma hebben doorgevoerd. Ook is de aanpassing volgens 

VGN/NOGEPA/E-NL in strijd met het principe dat de benchmark over één bepaald jaar gaat.  

290. Ten tweede vinden VGN/NOGEPA/E-NL dat de thèta ook toegepast moet worden op kosten die 

buiten de scope van de benchmark vallen. VGN/NOGEPA/E-NL stellen dat andere kosten en 

investeringen ook door GTS gedaan zijn op basis van dezelfde interne procedures en 

kwaliteitseisen en het betreft vergelijkbare activiteiten. De efficiëntie van deze activiteiten zal 

volgens VGN/NOGEPA/E-NL vergelijkbaar zijn met de activiteiten die wel onder de benchmark 

vallen.  

291. Ten derde wijzen VGN/NOGEPA/E-NL erop dat binnen TCB18 wordt gewerkt met een super 

efficiency criteria outlier methode. Die methode zorgt er volgens VGN/NOGEPA/E-NL voor dat 

zes TSO’s buiten de peergroep van GTS worden gehouden. Volgens VGN/NOGEPA/E-NL is het 

onwaarschijnlijk dat al deze TSO’s superefficiënt zouden zijn en dus worden aangemerkt als 

outlier. Omdat deze TSO’s buiten de peergroep worden gehouden is de thèta van GTS volgens 

VGN/NOGEPA/E-NL te hoog. 

Reactie zienswijze “De thèta moet neerwaarts worden aangepast om drie redenen” 

292. De ACM heeft aan GTS toegezegd om rekening te houden met het resultaat van het door GTS 

doorgevoerde kostenbesparingsprogramma, voor zover de kostenbesparing zou blijken uit 

feitelijke gegevens (zie ook randnummers 320-322 van het ontwerpbesluit). Gezien de 

inspanning die GTS heeft gedaan om haar kosten feitelijk te verlagen, vindt de ACM het terecht 

dat deze inspanning van GTS wordt beloond. Hoewel de ACM het eens is met VGN/NOGEPA/E-

NL dat andere TSO’s in de periode 2017-2019 mogelijk ook kosten bespaard hebben
74

, heeft de 

ACM hierover geen data, zodat zij dit niet kan meten. Aangezien het methodebesluit voor GTS 

een belastend besluit is en bij gebrek aan concrete data van andere TSO’s, meent de ACM dat 

haar pragmatische en voor GTS voorzichtige aanpak rond het kostenbesparingsprogramma 

terecht is. Daarnaast wijst de ACM erop dat het vertrouwensbeginsel haar ertoe verplicht haar 

                                                        

74
 Zie ook ACM, presentatie klankbordgroepbijeenkomst van 8 juni 2020, slide 8. 
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gedane toezegging na te komen. Tot slot meent de ACM dat haar aanpak er niet voor zorgt dat 

de benchmark over meer dan één jaar gaat. TCB18 gaat over 2017, ook voor GTS. Vervolgens 

heeft de ACM het kostenbesparingsprogramma van GTS betrokken in het kader van de nationale 

implementatie en interpretatie van TCB18. In deze fase heeft de ACM de vrijheid om correcties 

door te voeren die zij nodig acht. Het kostenbesparingsprogramma is één van die correcties, 

waarbij de ACM op basis van feitelijke informatie de TOTEX van GTS heeft verlaagd. 

293. Hoewel de ACM VGN/NOGEPA/E-NL begrijpt in haar stelling dat buiten scope kosten van GTS 

mogelijk een vergelijkbare efficiëntie kennen, kan de ACM daarover op basis van TCB18 geen 

uitspraak doen. Deze kosten voor buiten scope activiteiten zijn niet vergeleken met andere 

TSO’s en de efficiëntie is ook niet op een andere manier onderzocht. De ACM kan geen 

uitspraak doen over de efficiëntie van deze kosten.
75

 

294. Bij de benchmarkstudie worden superefficiënte TSO’s uit de sample gehaald, omdat deze er 

anders toe leiden dat de frontier onrealistisch wordt voor andere TSO’s. Het idee hierbij is om 

extreme gevolgen voor het resultaat te voorkomen. De methode is gebaseerd op de 

wetenschappelijke literatuur, zie ook de uitleg in het hoofdrapport van de benchmark.
76

 

VGN/NOGEPA/E-NL stellen dat het onwaarschijnlijk is dat zes TSO’s buiten de peergroup 

zouden vallen omdat ze superefficiënt zijn. De ACM merkt op dat VGN/NOGEPA/E-NL niet 

duidelijk maken waarom de methode ter vaststelling van eventuele superefficiëntie niet 

betrouwbaar zou zijn, of waarom het onwaarschijnlijk zou zijn dat zes TSO’s als superefficiënt 

worden gezien. 

Conclusie zienswijze “De thèta moet neerwaarts worden aangepast om drie redenen” 

295. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

   

  

                                                        

75
 Dit wordt ook bevestigd door het CBb, zie uitspraak ECLI:NL:CBB:2015:272 van 11 augustus 2015, r.o. 7.4.  

76
 Sumicsid, Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators – Main report, p. 31-32.  
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Zienswijze 39  “GTS is efficiënter geworden sinds het vorige benchmarkonderzoek” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “GTS is efficiënter geworden sinds het vorige benchmarkonderzoek” 

296. GTS stelt dat zij in de vorige reguleringsperiode een enorme efficiëntieslag heeft gemaakt, 

waarmee zij invulling heeft gegeven aan de eerdere thèta. In het ontwerpbesluit stelt de ACM op 

basis van de TCB18-studie en de nationale implementatie en interpretatie daarvan vast op 86,2. 

GTS zou daarmee volgens GTS nog net zo inefficiënt zijn als in het verleden. GTS zou daarmee 

dus terug bij af zijn. GTS acht het niet plausibel dat zij niet efficiënter uit de meting komt. GTS 

verwijt de ACM daarbij dat zij met deze toepassingswijze de lat tijdens de sprong alweer hoger 

gelegd zou hebben.  

 

Reactie zienswijze “GTS is efficiënter geworden sinds het vorige benchmarkonderzoek” 

297. GTS gaat er volgens de ACM aan voorbij dat er sprake is van periodieke/cyclische regulering. De 

ACM geeft dus elke reguleringsperiode opnieuw een efficiëntieprikkel aan netbeheerders. Dit is 

ook de bedoeling van de Nederlandse wetgever. Per reguleringsperiode stelt de ACM de 

verschillende parameters van de methodebesluiten (zo mogelijk) opnieuw vast. De metafoor van 

GTS dat de ACM de lat zou verleggen tijdens de sprong gaat in het licht van het bovenstaande 

niet op. Het is een nieuwe reguleringsperiode en dus tijd voor een nieuwe sprong. Dat de lat 

daarbij op een andere niveau ligt is niet onwaarschijnlijk. Dat komt doordat de andere TSO’s, net 

als GTS, via tariefregulering worden geprikkeld om efficiënter te worden. Hoe hoog de lat ligt, 

blijkt uit de benchmark. 

298. De stelling van GTS dat zij, ondanks het kostenbesparingsprogramma, nog net zo inefficiënt is 

als in de vorige periode, deelt de ACM niet. GTS neemt bij de berekening van de REG2017 

score de onzekerheidsmarge van 5%-punt mee in de scores. In die zin gaat de vergelijking 

mank, omdat de huidige score is berekend zonder deze marge. Wanneer wordt gerekend met de 

scores inclusief correcties maar exclusief 5%-punt marge, dan blijkt dat GTS in REG2017 op 

basis van de CEER-studie 81,6% efficiënt was. Op basis van TCB18 inclusief correcties is de 

score van GTS in REG2022 86,2%. Daarmee is in de praktijk dus sprake van een efficiëntiewinst 

in de range van 4,6-6,3%. Uit de ongecorrigeerde scores volgt hetzelfde beeld. In aanloop naar 

het methodebesluit 2017-2021 scoorde GTS in de CEER-studie 65,6%. De ongecorrigeerde 

score van GTS in TCB18 was 73,2%. Ten opzichte van de vorige CEER studie is GTS daarmee 

7,6%-punt efficiënter geworden. 

299. Verder wijst de ACM erop dat het in theorie ook mogelijk is dat een TSO inefficiënter uit de 

benchmark komt. Niet de efficiëntiewinst van GTS ten opzichte van de vorige benchmark is 

relevant, maar de efficiëntiewinst die een TSO boekt ten opzichte van andere TSO’s. Als het 
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efficiëntieniveau van een TSO naar verhouding minder toeneemt dan dat van haar peers, dan 

zorgt dat voor een daling van de efficiëntie, ondanks dat de TSO efficiënter is geworden ten 

opzichte van de vorige reguleringsperiode. Conceptueel is dat precies hoe benchmarken werkt.  

300. Voor de volledigheid wijst de ACM er tot slot op dat zij de scores van TCB18 en dus ook de score 

van GTS plausibel acht. Het TCB18 onderzoek is zorgvuldig uitgevoerd en zorgvuldig 

geïmplementeerd en geïnterpreteerd in de nationale context en dus in de statische efficiëntie van 

GTS, zie hiervoor de uitgebreide reactie op de zienswijze “Het proces van het 

benchmarkonderzoek was onzorgvuldig en niet transparant” . 

 

Conclusie zienswijze “GTS is efficiënter geworden sinds het vorige benchmarkonderzoek” 

301. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 40  “Het proces van het benchmarkonderzoek was onzorgvuldig en niet 

transparant” 

Samenvatting zienswijze “Het proces van het benchmarkonderzoek was onzorgvuldig en niet 

transparant” 

302. GTS stelt dat het benchmarkonderzoek ongeschikt is om op basis daarvan een adequate 

schatting te kunnen doen van de statische efficiëntie van GTS. ACM had zich ervan moeten 

vergewissen of het benchmarkonderzoek dat ten grondslag ligt aan haar conclusies in het 

ontwerpbesluit op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen, robuust en concludent is. Dit dient de 

ACM zonder vooringenomenheid en op objectieve, transparante en kenbare wijze te doen en 

haar bevindingen deugdelijk te motiveren. Volgens GTS diende de ACM (i) zelf het 

benchmarkonderzoek (en wat daaraan ten grondslag ligt) indringend, kritisch te toetsen, (ii) en 

wel objectief en zonder vooringenomenheid, (iii) GTS een controlemogelijkheid te bieden: 

degene op wie een besluit betrekking heeft moet de deugdelijkheid van het onderliggende 

onderzoek kunnen controleren en (iv) de bepaling van de statische efficiëntie van een 

inzichtelijke en dragende motivering te voorzien. 

303. GTS stelt dat de ACM de op haar rustende verplichtingen van zorgvuldige besluitvorming en 

toepassing, vergewissen van deugdelijkheid van het onderzoek (op objectieve en niet 

vooringenomen wijze), bieden van controlemogelijkheid en transparantie en van deugdelijke 

motivering zou hebben geschonden. Volgens GTS blijkt dat uit de rol die de ACM zou hebben 

gespeeld binnen het benchmarkonderzoek. GTS stelt dat de ACM een onjuiste rol zou hebben 

gespeeld door: (i) onvoldoende controle te houden op het werk van de consultant en niet te 

beschikken over de data en modellen die aan het benchmarkonderzoek ten grondslag liggen; (ii) 

zich te mengen in de uitvoering van het benchmarkonderzoek waar dat niet had gemoeten; (iii) 

GTS onvoldoende transparantie te bieden in de data en modellen die bij het 
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benchmarkonderzoek zijn gebruikt, en (iv) gemaakte elementaire keuzes en het uiteindelijke 

besluit niet (voldoende) te motiveren.  

Reactie zienswijze “Het proces van het benchmarkonderzoek was onzorgvuldig en niet transparant” 

304. De ACM is het niet eens met dit standpunt van GTS en licht dat als volgt toe. De ACM kan zich in 

haar besluitvorming baseren op onderzoeken van deskundigen zoals Sumicsid. GTS betwist dit 

ook niet, maar stelt dat de ACM zich onvoldoende zou hebben vergewist van de kwaliteit van het 

onderzoek en dat de ACM hiertoe ook niet in staat zou zijn. De ACM deelt deze conclusie niet. 

Op basis van vaste jurisprudentie dient de ACM zich bij advies van een deskundige te 

vergewissen dat dit advies - naar wijze van totstandkoming - zorgvuldig en - naar inhoud - 

inzichtelijk en concludent is.
77

 Het CBb heeft ten aanzien van de advisering door consultants 

daarnaast overwogen dat het bestuursorgaan zich ervan moet vergewissen dat de consultants 

niet buiten de grenzen van hun opdracht en deskundigheid treden, en de gemaakte keuzes 

logisch en inzichtelijk gemotiveerd dienen te worden.
78

  

305. In de ogen van de ACM voldoet de TCB18 studie aan deze vereisten. Hoewel GTS dat betwist, is 

de totstandkoming van TCB18 zorgvuldig verlopen. Zoals opgemerkt in het ontwerpbesluit, is 

GTS net als andere TSO’s actief betrokken geweest bij het TCB18 proces. Via workshops is 

GTS actief betrokken geweest bij de modelvorming van TCB18. Voor, tijdens en na deze 

workshops heeft GTS ook altijd de gelegenheid gehad om vragen te stellen aan de consultant of 

de ACM. Daarnaast is GTS onder meer geconsulteerd over de data definities, de betekenis van 

significant rehabilitations en special conditions binnen TCB18. GTS heeft ook gereageerd op 

deze consultaties. Verder zijn er regelmatig overleggen geweest tussen GTS en de ACM over 

TCB18, zowel over het proces als de inhoud. In het licht hiervan meent de ACM dat sprake is 

van een zorgvuldige totstandkoming van het TCB18 rapport.  

306. Daarnaast meent de ACM dat het TCB18 rapport inhoudelijk inzichtelijk en concludent is. In het 

algemene rapport worden de modelkeuze en de stappen die daarbinnen worden gezet om tot 

een efficiëntiescore te komen uitgebreid gemotiveerd.
79

 GTS stelt dat verschillende modelkeuzes 

en aannames onvoldoende zouden zijn gemotiveerd. De ACM deelt dit standpunt niet. In het 

TCB18 is gekozen voor een zo leesbaar en begrijpelijk mogelijk rapport. Dat betekent niet dat 

gemaakte keuzes niet zijn besproken en gemotiveerd. Dit is gebeurd tijdens de workshops, zie 

reactie op Oxera, rnr. 3.52. Deze workshops en documenten zijn integraal deel van TCB18. Op 

basis van deze workshops en input van deelnemers zijn de relevante keuzes gemaakt die 

hebben geleid tot het TCB18 model en rapport. Voor de leesbaarheid van het TCB18 zijn deze 

discussies niet opnieuw opgenomen in de rapporten.  

307. Tot slot is duidelijk dat Sumicsid niet buiten de grenzen van haar opdracht of deskundigheid is 

getreden. Via een openbare aanbesteding heeft de ACM namens alle NRA’s Sumicsid een 

                                                        

77
 ECLI:NL:RVS:2011:BQ0751, r.o. 2.2.3; ECLI:NL:RVS:2015:2422, r.o. 2.2. 

78
 ECLI:NL:CBB:2011:BR5536, r.o. 6.4. 

79
 Sumicsid, Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators – Main report. 
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benchmarkopdracht gegund. Sumicsid is geselecteerd op basis van haar deskundigheid op het 

vlak van benchmarks en is niet buiten haar opdracht getreden, omdat zij de door de ACM en 

andere NRA’s gevraagde benchmarkstudie heeft opgeleverd. De keuzes die Sumicsid binnen 

TCB18 heeft gemaakt zijn telkens via workshops afgestemd met betrokken partijen en volgens 

de ACM logisch en inzichtelijk gemotiveerd in het TCB18 rapport, tijdens de workshops en in de 

workshopdocumentatie. Tot slot wijst de ACM erop dat zij een onafhankelijke audit heeft laten 

uitvoeren op TCB18. Middels deze onafhankelijke audit heeft de ACM zich ervan vergewist dat 

de de resultaten volgen uit de gebruikte data, dus dat de methode zoals beschreven in het 

rapport en de bijbehorende berekeningen goed zijn gedaan. Uit de audit kwamen geen 

problemen naar voren. De ACM heeft daarmee ook geen redenen om te twijfelen aan de 

zorgvuldigheid en uitkomst van TCB18.  

308. De ACM meent dat zij heeft voldaan aan de eisen uit de jurisprudentie rond de vergewisplicht. 

De ACM is zelfs verder gegaan dan deze eisen van haar vragen. Zoals opgemerkt in het 

ontwerpbesluit was de ACM onderdeel van de stuurgroep van NRA’s. Deze stuurgroep bestond 

uit NRA’s uit Duitsland, Letland, Nederland, Noorwegen en Spanje, plus de consultant. Als lid 

van de stuurgroep is de ACM actief betrokken geweest bij alle relevante keuzes binnen TCB18. 

De ACM staat dus ook achter de keuzes die binnen TCB18 zijn gemaakt. De ACM heeft het 

stuur dus niet uit handen gegeven, zoals GTS stelt, maar heeft actief meegestuurd via de 

stuurgroep. Dat GTS het niet eens is met deze keuzes binnen TCB18, dat is volgens de ACM 

iets anders dan dat de ACM niet zou hebben voldaan aan haar vergewisplicht. In feite volgde de 

ACM nagenoeg de lijn die GTS van haar vraagt, aangezien zij zich vanuit Europees benchmark 

perspectief objectief en zonder vooringenomenheid heeft vergewist wat de beste keuzes waren 

en of het TCB18 rapport deugdelijk is gemotiveerd.  

309. Vervolgens heeft de ACM zich bij de nationale implementatie en interpretatie van TCB18 

vergewist of zij de TCB18 studie onverkort wilde toepassen. Na ruim anderhalf jaar overleg met 

GTS over verschillende onderwerpen heeft de ACM besloten om in de nationale implementatie 

en interpretatie een correctie door te voeren voor grondwater en rekening te houden met het 

kostenbesparingsprogramma van GTS. Hieruit blijkt opnieuw dat de ACM niet blind TCB18 volgt, 

maar juist oog heeft voor de nationale implementatie en interpretatie van TCB18. 

310. Tot slot wijst de ACM erop dat zij gedurende het hele proces veel waarde heeft gehecht aan 

actieve betrokkenheid van GTS. Het bepalen van de statische efficiëntie heeft namelijk een 

aanmerkelijke impact op GTS, zoals zij zelf ook aangeeft. De ACM heeft GTS daarom gedurende 

het gehele onderzoeks- en besluitvormingsproces zeer intensief betrokken. Er is tussen ACM, 

GTS en de consultants veelvuldig contact geweest over de benchmarkonderzoeken. Ter 

illustratie geeft ACM in de onderstaande tabellen een overzicht van alle bijeenkomsten die zijn 

geweest en de correspondentie die is gevoerd, onderverdeeld in TCB18 workshops, bilaterale 

overleggen tussen GTS en de ACM over TCB18 en de nationale implementatie en interpretatie 

en klankbordgroepen.  

 

Interactie met GTS 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/035346 / Documentnr. ACM/UIT/542662 
 

 

 

74/187 
 

  
TC18 Workshops 

Plenaire sessie met betrokken toezichthouders, TSO’s en de consultant 

  
29-mei-17 Data definition guides 

10-okt-17 Data definition guides 

16-jan-18 Kick off meeting TCB18 

26-apr-18 Datacollectie 

11-okt-18 Modelspecificatie, outputselectie 

27-nov-18 Modelspecificatie, outputselectie, omgevingsvariabelen 

5-apr-19 Modelspecificatie, outputselectie, omgevingsvariabelen 

25/26-sep-19 Presentatie rapport 

  
Klankbordgroep 

Planaire sessies met belanghebbenden 

  
29-jun-17 Informatiesessie, update 

1-feb-18 Informatiesessie, update 

10-sep-18 Informatiesessie, update 

11-nov-19 Procesupdate, vragen 

2-mrt-20 Voorlopige beoordeling van TCB18 

16-apr-20 Voorlopige beoordeling van TCB18 

8-jun-20 Toepassing TCB18 

  
Bilaterale gesprekken ACM-GTS over de benchmark 

  
Benchmarkfase 

11-apr-17 Voorbereiding TCB18 

9-mei-17 Voorbereiding TCB18 

7-nov-17 Proces, transparantie 

17-nov-17 Voorbereiding TCB18, quality parameters, data definition guides 

16-mrt-18 Timing van TCB18 

8-mei-18 Vergelijkbaarheid, datavalidatie, outputparameters 

7-sep-18 Datacollectie en - validatie, proces, transparantie, invulling derde workshop 

14-nov-18 Proces, special conditions, modelkeuze, vergelijkbaarheid, transparantie 

10-jan-19 Workshops 

21-feb-19 Proces 

22-feb-19 Datacorrecties 
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27-feb-19 Bedrijfsbezoek over data GTS 

2-apr-19 Datacorrecties 

11-apr-19 Proces, kostenbesparing, datacorrecties 

15-apr-19 GTS data 

23-apr-19 Decommissionings, process 

15-mei-19 
Proces, significant rehabilitations, schaalaanname, special conditions, joint 

ventures, unconditional capacity, leveringszekerheid, kleine velden, GOSsen 

  
Beoordelingsfase 

14-jun-19 Proces 

18-jul-19 Proces, rapportage 

23-aug-19 Vervangingsinvesteringen, grondwater, sessie in Wenen 

11-sep-19 
Datacorrecties, grondwater, vervangingsinvesteringen, kostenbesparingen, 

proces 

3-okt-19 Afspraken over serie gesprekken over diverse inhoudelijke punten 

11-nov-19 Grondwater, omgevingsfactoren, decommissionings, vervangingsinvesteringen 

20-nov-19 Conditionele capaciteit, leveringszekerheid, balanceerkosten, kleine velden 

6-dec-19 Kostenbesparingsprogramma GTS 

31-jan-20 Kostenbesparingsprogramma GTS 

11-feb-20 Kostenbesparingsprogramma GTS 

28-feb-20 Onderwerpen 11 en 20 nov 2019 - cont. 

8-apr-20 Onderwerpen 11 en 20 nov 2019 - cont. 

10-apr-20 Vervangingsinvesteringen 

16-apr-20 Grondwater, vervangingsinvesteringen, toepassing, proces 

21-apr-20 Stand van zaken, process 

1-mei-20 Schaalaanname, vervangingsinvesteringen 

14-mei-20 Grondwater, vervangingsinvesteringen 

27-mei-20 Proces, vervangingsinvesteringen 

15-jun-20 Oxera-GAS rapport, vervangingsinvesteringen, toepassing, proces 

24-jun-20 Toepasbaarheid benchmark 

1-sep-20 Data kostenbesparingsprogramma, toepassing 

18-aug-20 Oxera-GAS rapport, vervangingsinvesteringen, proces 

6-okt-20 Zienswijze GTS 

311. Uit dit overzicht blijkt volgens de ACM duidelijk dat GTS actief is betrokken bij het volledige 

TCB18 proces en nationale besluitvormingsproces, dat zij uitgebreid gelegenheid heeft gekregen 

om in alle stappen van het proces haar belangen naar voren te brengen en dat zij dit ook heeft 

gedaan. In het licht van het voorgaande meent de ACM dat (1) sprake is van een zorgvuldig 

besluitvormingsproces, (2) de ACM heeft voldaan aan haar vergewisplicht, (3) het TCB18 rapport 
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deugdelijk is gemotiveerd, (4) de wijze waarop de ACM het TCB18 rapport gebruikt om de 

statistische efficiëntie vast te stellen deugdelijk is gemotiveerd en (5) daarbij de belangen van 

GTS en andere stakeholders zorgvuldig zijn afgewogen. 

312. Specifiek wijst GTS erop dat de rol van de ACM bij het benchmarkonderzoek onjuist zou zijn 

geweest door (i) onvoldoende controle te houden op het werk van de consultant en niet te 

beschikken over de data en modellen die aan het benchmarkonderzoek ten grondslag liggen; (ii) 

zich te mengen in de uitvoering van het benchmarkonderzoek waar dat niet had gemoeten; (iii) 

GTS onvoldoende transparantie te bieden in de data en modellen die bij het 

benchmarkonderzoek zijn gebruikt, en (iv) gemaakte elementaire keuzes en het uiteindelijke 

besluit niet (voldoende) te motiveren. In de volgende zienswijzen reageert de ACM expliciet op 

deze punten. 

Conclusie zienswijze Het proces van het benchmarkonderzoek was onzorgvuldig en niet transparant” 

313. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 41  “De ACM heeft niet voldaan aan vergewisplicht” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “De ACM heeft niet voldaan aan vergewisplicht” 

314. GTS stelt dat de ACM het werk van de consultant onvoldoende en onvoldoende kritisch zou 

hebben getoetst. Bij de start van TCB18 zou de ACM het stuur uit handen hebben gegeven aan 

Sumicsid. Hierop bestaat één uitzondering, namelijk het aanpassen van de connectiepunten die 

juist tot een lagere benchmarkscore voor GTS heeft geleid. Zelf heeft de ACM zich volgens GTS 

te summier in de data en methodologie van TCB18 verdiept om zich een oordeel te kunnen 

vormen over de kwaliteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van TCB18 en de resultaten 

daarvan. De ACM kon dit oordeel volgens GTS ook niet vormen, omdat zij geen toegang had 

over de data en TCB18 modellen. Tekenend hiervoor is dat GTS verschillende (reken)fouten uit 

het benchmark-onderzoek heeft moeten halen.  

315. Volgens GTS kan de ACM haar onvoldoende kritische en afstandelijke houding niet 

rechtvaardigen met het oog op de vertrouwelijkheid van TCB18. De privaatrechtelijk 

overeengekomen vertrouwelijkheid ontslaat de ACM namelijk niet van haar eigen 

publiekrechtelijke verantwoordelijkheid om zich van de deugdelijkheid van een onderzoek te 

vergewissen en te beschikken over de gegevens waarop het besluit berust. Dit had de ACM 

bijvoorbeeld kunnen doen door informatie op te vragen bij NRA’s van andere TSO’s binnen de 

vergelijkingsgroep, zonder dat sprake was van een breuk in de vertrouwelijkheid. Daarnaast wijst 

GTS erop mogelijkheden zijn om de data op vertrouwelijke wijze te controleren of verstrekken. 
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ACM had bijvoorbeeld kunnen kiezen voor het laten controleren van de data door een 

accountant of andere deskundige en/of gebruik te maken van een virtuele data room met 

adequate controle over toegang en verspreiding.  

 

Reactie zienswijze “De ACM heeft niet voldaan aan vergewisplicht” 

316. Zoals hiervoor al opgemerkt, meent de ACM dat zij heeft voldaan aan haar vergewisplicht. De 

ACM heeft het stuur niet uit handen gegeven aan de consultant, zoals GTS stelt, maar was als 

lid van de stuurgroep actief betrokken bij de keuzes die zijn gemaakt binnen TCB18. De ACM 

staat dus achter de in TCB18 gemaakte keuzes.  

317. GTS stelt dat de ACM niet beschikt over de data en modellen die ten grondslag liggen aan 

TCB18, dat klopt. Los van de vertrouwelijkheid binnen TCB18 is toegang tot data volgens de 

ACM niet nodig om te voldoen aan haar vergewisplicht. De ACM kan er gezien de zorgvuldige 

data definities en datastrategie binnen TCB18 namelijk vanuit gaan dat de aangeleverde data 

juist en vergelijkbaar zijn.
80

 De data is namelijk opgeleverd op basis van dezelfde 

geharmoniseerde datadefinities en gevalideerd door de NRA’s en Sumicsid op basis van een 

geharmoniseerde datastrategie, waarbij er tijdens het werken met de data nog crosschecks zijn 

gedaan op de juistheid van de data.  

318. Het feit dat de data van GTS over connectiepunten op een laat moment in het proces is 

aangepast, vindt de ACM vervelend, maar het bewijst volgens de ACM dat de datastrategie heeft 

gewerkt. GTS bleek namelijk bijna twee keer zoveel connectiepunten te hebben opgegeven dan 

zij in de praktijk heeft. Het is eenvoudigweg de plicht van de ACM om dergelijke aan haar 

bekende en materiële fouten in de aangeleverde data te herstellen. Zie voor de connectiepunten 

ook de reactie op de zienswijze “ACM heeft zich ten onrechte gemengd in het 

benchmarkonderzoek” hieronder.  

319. Daarnaast hoeft de ACM niet te beschikken over de modellen om zich ervan te vergewissen dat 

het gekozen model juist of aannemelijk is. De ACM is via de stuurgroep en via de workshops 

actief betrokken geweest bij de modelvorming. De ACM staat daarmee achter de modelkeuze. 

Het standpunt van GTS dat de ACM zich te weinig heeft verdiept in de methodologie deelt de 

ACM dus ook niet. Volgens de ACM vereisen de zorgvuldigheids-, vergewis- en 

motiveringsplichten voorts niet dat de ACM beschikt over de modellen. Belangrijk is dat de 

modelkeuze in het TCB18 rapport zorgvuldig tot stand is gekomen, logisch gemotiveerd is en de 

TCB18 scores het gevolg zijn van de data en het model. De ACM is ervan overtuigd dat dit het 

geval is. Tot slot is zorgvuldigheidshalve in opdracht van de ACM/CEER ook nog een 

onafhankelijke audit door KPMG uitgevoerd op TCB18.
81

 Uit deze audit kwamen geen problemen 

naar voren. De ACM kan er kortom op vertrouwen dat de scores juist zijn.  

                                                        

80
 ECLI:NL:CBB:2012:BV6476, r.o. 6.3.2. 

81
 Kritiek van GTS dat de consultant zelf de auditor inschakelt, deelt de ACM niet. De audit is een integraal onderdeel van 

TCB18 en uitgevoerd in opdracht van CEER/ACM. Sumicsid moet dus in opdracht van de ACM/CEER een consultant 

inschakelen. Dit volgt ook duidelijk uit de aanbestedingsdocumentatie: ´CEER wishes to have the option to let an 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2012:BV6476
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320. Als laatste wijst de ACM er nog op dat zij TCB18 niet blind volgt, maar zoals hiervoor opgemerkt, 

in de nationale toepassing nog correcties heeft doorgevoerd, waardoor de score van GTS in 

totaal is toegenomen met 13%-punt. De ACM meent daarom dat zij voldoet aan de op haar 

rustende zorgvuldigheids-, vergewis- en motiveringsplichten. De ACM meent daarmee ook dat zij 

duidelijk voldoet aan de op haar rustende publiekrechtelijke verplichtingen.  

321. Tot slot stelt GTS nog dat zij zelf rekenfouten uit het onderzoek heeft gehaald. Het klopt dat GTS 

enkele rekenfouten heeft geconstateerd. De materiële impact ervan was klein. Uiteraard zijn de 

fouten hersteld. Dat GTS deze fouten heeft kunnen constateren, laat zien dat de procedure om 

deze gegevens en berekeningen te delen met GTS nuttig is geweest.  

 

Conclusie zienswijze “De ACM heeft niet voldaan aan vergewisplicht” 

322. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 42  “ACM heeft zich ten onrechte gemengd in het benchmarkonderzoek” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “ACM heeft zich ten onrechte gemengd in het benchmarkonderzoek” 

323. Volgens GTS heeft de ACM zich (in elk geval) op een tweetal punten gemengd in het 

benchmarkonderzoek waar zij dat juist niet had moeten doen.  

324. Ten eerste stelt GTS dat de ACM de keuze voor de normgrid outputparameter al bij de 

aanbesteding zou hebben gemaakt. In de aanbestedingsdocumenten spreekt de ACM volgens 

GTS namelijk de uitdrukkelijke wens uit dat in het benchmark onderzoek gebruik zo worden 

gemaakt van de normgrid outputparameter (een 'grid size outputparameter'). Met deze keuze 

heeft de ACM nog vóórdat het benchmarkonderzoek was begonnen al bepaald welke 

outputparameter in elk geval in het benchmarkonderzoek moest worden gebruikt – en feitelijk 

ook al een voorschot genomen op wie de consultant zou worden. Dat is een wijze van sturing 

door de toezichthouder die niet past bij een open en onafhankelijk onderzoek (zonder 

vooringenomenheid) of bij een open selectie van de opdracht om het benchmarkonderzoek uit te 

voeren en de invulling daarvan.  

                                                                                                                                                                     

independent auditor verify that the calculated cost efficiency rates indeed result from a correct transformation of the input 

data (from Phase B) applying the described benchmark method. In E2gas this was organized such that the contractor 

sub-contracted an independent auditor. The tenderer is requested to define and offer against a fixed price an optional 

module for letting an independent auditor do this verification directly after Phase C. The tenderer is asked to describe its 

approach (steps, planning) and pre/post-conditions for this module.´ 
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325. Ten tweede stelt GTS dat de ACM zich gemengd zou hebben in het benchmarkonderzoek door 

zelfstandig en zonder afstemming met GTS data over het aantal connectiepunten van GTS aan 

te passen. GTS stelt dit voor haar als een verrassing kwam, omdat de data over connectiepunten 

werd aangepast, nadat de data door de ACM en Sumicsid waren gevalideerd. Volgens GTS 

heeft de ACM de aanpassing niet gemotiveerd. Volgens GTS had het op de weg van de ACM 

gelegen om te motiveren waarom de data werd aangepast met het oog op een juiste vergelijking 

van TSO’s en gezien het volgens GTS grote negatieve effect op de score van GTS. 

Reactie zienswijze “ACM heeft zich ten onrechte gemengd in het benchmarkonderzoek” 

326. De ACM deelt deze zienswijze niet en licht dit hierna toe. Met haar eerste punt miskent GTS dat 

de ACM mede namens de andere NRA’s een voorkeur mag hebben voor outputparameters, 

zoals een grid size parameter. Uit de aanbestedingsdocumenten blijkt: 

 

In E3grid and E2gas the benchmark model had multiple output parameters. One of the output 

parameters was the so-called Normgrid output parameter. The Normgrid output parameter is a 

measure (a scalar) for the physical size of the network of a TSO. It is basically a weighted sum 

of asset quantities. Although in both studies the choice of the output parameters was based on 

analysis of the TSO data, it was assumed a priori that Normgrid was one of the output 

parameters, even the most important one. Reason for that was that logically the asset base 

itself is the main cost driver for TSOs. Below we refer to this parameter as the Gridsize output 

parameter. In case the tenderer proposes to re-use the concept of Gridsize in CEER-TCB18 

(which CEER would encourage), the tenderer is asked to elaborate on the asset weights (how 

to set these and how to ensure these are up-to-date?)  

327. Ten eerste wijst de ACM erop dat zij niet een voorkeur uitspreekt voor de normgrid parameter 

maar voor een parameter die gridsize meet. Immers, alleen voor de normgrid parameter geldt dat 

deze door Sumicsid is ontwikkeld; maar er zijn ook andere parameters mogelijk die grid size 

meten. Ten tweede wijst de ACM erop dat er geen parameters worden voorgeschreven, zoals 

GTS lijkt te stellen, maar slechts sprake is van een voorkeur. Tot slot wijst de ACM erop dat een 

gridsize parameter een voor de hand liggende parameter is, omdat het de omvang van alle net 

onderdelen meet. In de ogen van de ACM en de andere NRA’s is een grid size parameter een 

feitelijke en objectieve parameter, aangezien het alle netonderdelen van TSO’s omvat. In eerdere 

benchmarks is de parameter eveneens gebruikt. Dat de voorkeur voor deze parameter ook niet 

vreemd is blijkt volgens de ACM ook uit de zienswijze van GTS. GTS stelt namelijk dat zij ”de 

gedachte achter de normgrid outputparameter goed [kan] volgen en denkt ook dat de parameter 

in theorie bruikbaar is.”
82

 

328. Zoals boven al toegelicht volgt de ACM GTS ook niet in haar stelling dat de ACM eenzijdig en 

niet onderbouwd data over het aantal connectiepunten naar beneden zou hebben bijgesteld. In 

TCB18 heeft GTS 2.360 connectiepunten opgegeven. Uit haar meest recente algemene 
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voorwaarden (TSC2021) blijkt dat zij in totaal 1.209 entry- en exitpunten heeft,
83

 waarvan 1.067 

fysiek zijn en 142 virtueel. In de E2gas benchmark bedroeg het aantal door GTS opgegeven 

connectiepunten 1.150. Daarmee is volgens de ACM duidelijk dat GTS in het kader van TCB18 

bijna twee keer zoveel connectiepunten heeft opgegeven als zij in de praktijk heeft. Uiteindelijk 

bleek dat sprake was van een interpretatieverschil van de dataguidelines. 

329. De stelling van GTS dat de aanpassing eenzijdig zou zijn gebeurd deelt de ACM niet. De ACM 

heeft het aantal connectiepunten aangepast in lijn met de aanwijzingen van GTS. GTS heeft 

namelijk aangegeven dat de correctie eenvoudig kon worden gedaan op basis van een enkel 

kenmerk van de opgegeven connectiepunten.  

330. In het licht van het voorgaande meent de ACM daarom dat haar rol binnen het onderzoek zuiver 

was en dat van zij zich niet op een onrechtmatige manier heeft gemengd in het onderzoek. 

Conclusie zienswijze “ACM heeft zich ten onrechte gemengd in het benchmarkonderzoek” 

331. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 43  “De ACM heeft GTS inzage en transparantie ontzegd” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “De ACM heeft GTS inzage en transparantie ontzegd” 

332. GTS stelt dat zij vanaf het begin van het benchmarkonderzoek heeft verzocht om inzicht en 

transparantie in de kosten- en outputdata van de TSO’s waarmee zij werd vergeleken. Doel 

daarvan was volgens GTS om de data te controleren. Dit zou volgens GTS ook kunnen 

gebeuren door een (bijvoorbeeld door GTS aan te wijzen) onafhankelijke consultant, onder 

dezelfde vertrouwelijkheidsverplichting als de consultant van ACM, zodat de vertrouwelijkheid 

werd geborgd. GTS zou daarmee zelf dus geen inzage krijgen in vertrouwelijke gegevens. GTS 

stelt dat de ACM verzoeken van GTS tot transparantie over het verrichte onderzoek, waaronder 

de gemaakte aannames, berekeningen en efficiëntiescores, onbeantwoord zou hebben gelaten. 

Op die manier zou de ACM GTS inzage en transparantie ontzeggen. 

Reactie zienswijze “De ACM heeft GTS inzage en transparantie ontzegd” 

333. De ACM deelt deze zienswijze niet. Bij de start van TCB18 was al duidelijk dat vertrouwelijkheid 

van data en scores een belangrijke voorwaarde waren voor het uitvoeren van een zo 

betrouwbaar mogelijke benchmark vanwege de grotere sample en daardoor ook peergroup . 

Hoewel de ACM en CEER dat graag anders hadden gezien, zijn de individuele TSO data en 

scores vertrouwelijk. Dat was een kernvoorwaarde om te kunnen benchmarken. Bovendien heeft 
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een aantal TSO’s en toezichthouders zelfs buiten CEER om tri/bilateraal een 

geheimhoudingsverklaring afgesloten met de consultant, om vertrouwelijkheid absoluut zeker te 

stellen. Er was dus geen ruimte voor de consultant om de data te delen met een andere 

consultant. Het CBb heeft hierover overwogen: 

 

Het staat voor het College vast dat er in dit verband sprake is van bedrijfsvertrouwelijke 

gegevens van de betrokken TSO’s. Verweerder heeft in dit verband gewezen op de 

geheimhoudingsverklaring die is ondertekend door alle deelnemende TSO’s en 

toezichthouders en die gold als een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen verrichten van 

het benchmarkonderzoek.  

 

Naar het oordeel van het College is TenneT niet geschaad in haar recht op een eerlijk proces 

doordat haar de door haar gewenste bedrijfsvertrouwelijke gegevens zijn onthouden. Op 

grond van de door verweerder ter beschikking gestelde gegevens heeft het door TenneT 

ingeschakelde bureau KEMA tegenrapporten kunnen opstellen waarin kritische 

kanttekeningen worden geplaatst bij de onderzoeken van SumicSid. […] (onderstreping 

toegevoegd) 

 

TenneT heeft op basis van het onderzoek van KEMA beroepsgronden kunnen formuleren, 

[…].
84

  

334. De ACM meent daarom dat vertrouwelijkheid niet betekent dat GTS transparantie of inzage 

wordt ontzegd. GTS is op basis van het algemene en individuele rapport en het methodebesluit 

in staat om zich te verweren tegen de benchmark, wat volgens de ACM in de praktijk ook blijkt. 

De verwijzing van GTS naar de CBb uitspraak van 11 juli 2019 kan de ACM hierbij niet goed 

plaatsen.
85

 Deze zaak gaat namelijk over de vraag of vertrouwelijke kennisneming van stukken 

door de rechter gerechtvaardigd was. Daarnaast speelde de vraag of kennisname door 

VodafoneZiggo van conceptrapport voor nodig was om een bepaalde positie in te nemen. Deze 

vraag speelt in het onderhavige geval niet, omdat GTS toegang heeft tot het TCB18 rapport. 

Conclusie zienswijze “De ACM heeft GTS inzage en transparantie ontzegd 

335. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  
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 ECLI:NL:CBB:2012:BV6476, r.o. 6.3.1. 
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 ECLI:NL:CBB:2019:311. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2012:bv6476


Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/035346 / Documentnr. ACM/UIT/542662 
 

 

 

82/187 
 

Zienswijze 44  “Besluit mist deugdelijke motivering en zorgvuldige voorbereiding” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

Samenvatting zienswijze “Besluit mist deugdelijke motivering en zorgvuldige voorbereiding” 

336. GTS stelt dat het ontwerpbesluit onzorgvuldig is voorbereid en dat dit samenkomt in een 

onvoldoende gemotiveerd besluit. In het ontwerpbesluit en het benchmark rapport staan volgens 

GTS alleen stappen die zouden moeten worden genomen en uitgevoerd, maar een motivering 

van hoe en waarom die stappen zijn genomen ontbreekt. Volgens GTS ontbreekt een 

inhoudelijke motivering waaruit blijkt of GTS inefficiënt is en waarom dat zo is. Tot slot wijst GTS 

erop dat in het ontwerpbesluit een reactie op de Oxera inbreng van GTS volledig ontbreekt. Uit 

dit onderzoek zijn verschillende kritiekpunten naar voren gekomen die niet worden geadresseerd 

in het ontwerpbesluit. 

337. GTS stelt dat de motivering in het ontwerpbesluit een dun en vooral oppervlakkig en algemeen 

verhaal is, waarbij de echte pijnpunten vakkundig worden vermeden. Het rapport van de 

consultant helpt GTS daar ook niet veel verder. GTS onderkent dat ACM voor motivering ook 

naar het advies van een deskundige mag verwijzen (mits dat voldoende motivering bevat en is 

voldaan aan de vergewisplicht), maar de cruciale onderbouwing is daarin volgens GTS evenmin 

te vinden: ook daar worden veel woorden gebruikt, maar is er weinig inhoud op de belangrijke 

punten.  

Reactie zienswijze “Besluit mist deugdelijke motivering en zorgvuldige voorbereiding” 

338. De ACM deelt deze opvatting niet. Het TCB18 rapport is volgens de ACM zorgvuldig tot stand 

gekomen en deugdelijk gemotiveerd. Dat sprake is van een zorgvuldig tot stand gekomen en 

deugdelijk gemotiveerd rapport blijkt volgens de ACM eveneens duidelijk uit de onderhavige 

zienswijzebijlage. De ACM meent daarom dat zij het TCB18 rapport kan en mag gebruiken in 

haar besluitvorming voor de statische efficiëntie van GTS.  

339. Dat de ACM nog niet was ingegaan op het Oxera rapport in het ontwerpbesluit, heeft niets te 

maken met de zorgvuldigheid van TCB18, de motivering van de stappen en keuzes die 

daarbinnen zijn gezet of zorgvuldige motivering van het ontwerpbesluit, maar met het feit dat 

GTS deze input leverde op een moment dat de ACM daar geen rekening meer mee kon houden. 

De ACM heeft dit direct ook laten weten aan GTS. Uit het verslag van de klankbordgroepvan 8 

juni 2020 volgt (p. 2): “De ACM geeft vervolgens aan dat zij op 5 juni jl. voor het eerst hoorde van 

GTS dat de benchmark volgens haar in het geheel niet bruikbaar is, wat een forse verandering 

van standpunt is, zeker op dit moment in het proces. Gelet op het punt in het proces, kan de 

ACM hiermee voor het ontwerpbesluit GTS mogelijk geen rekening meer houden, GTS kan 

hiervoor dan een zienswijze indienen.” Uit het verslag van de klankbordgroep van 15 juni 2020 

volgt( p. 7): “De ACM meldt vervolgens dat zij het Oxera-rapport vrij laat in het proces ontvangen 

heeft. Haar inhoudelijke reactie hierop gaat voor het methodebesluit GTS niet meer lukken.” GTS 

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-07/hoofdpuntenverslag-14e-klankbordgroepbijeenkomst-reg2022%5B1%5D.pdf
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-07/hoofdpuntenverslag-14e-klankbordgroepbijeenkomst-reg2022%5B1%5D.pdf
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-07/hoofdpuntenverslag-klankbordgroepbijeenkomst-reg2022%5B1%5D.pdf
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wist dus al dat de ACM het Oxera rapport niet meer zou betrekken in het ontwerpbesluit, 

aangezien GTS het rapport (te) laat had aangeleverd. De ACM betrekt het Oxera rapport 

uiteraard wel in haar definitieve besluitvorming, wat de ACM GTS ook al had laten weten. Voor 

een inhoudelijke reactie verwijst de ACM naar reactie “A critical assessment of TCB18 gas” en 

het rapport van Sumicsid.
86

 

340. Tot slot stelt GTS dat het TCB18 rapport en het ontwerpbesluit niet de vraag beantwoorden of 

GTS inefficiënt is en waarom dat zo zou zijn. Het doel van een benchmarkstudie is om de 

efficiëntie vast te stellen, niet om te oordelen wat de oorzaak is van een hoge of lage 

efficiëntiescore. Een benchmarkstudie is volgens het CBb “een geschikte methode om de mate 

van efficiëntie te vergelijken. In de benchmarkvergelijking worden aan de hand van vergelijkbare 

punten efficiëntieverschillen vastgesteld.”
87

 In het algemene rapport wordt verder opgemerkt:
88

 

1.01 The main objective with the CEER TSO Cost efficiency Benchmark 2018 (project TCB18) is 

to produce a robust and methodologically sound platform for deriving cost efficiency estimates for 

transmission system operators, under process and data quality requirements allowing use of the 

results to inform regulatory oversight of the operators. 

7.05 Notably in gas and electricity many studies exist with similar outcomes as for TCB18. But 

also looking at a typical project in rail infrastructure efficiency made for the European 

Commission (Steer Davis Gleaves, 2015), one can see a considerable spread in raw cost 

efficiency, not explained by size, and in the DEA scores […].Indeed, there are large differences in 

the way heavy infrastructure is planned, procured and operated - even if the operators use 

tendering and are incentivized (nationally). 

7.07 Having observed this, it is important to realize that individually there can be many good 

reasons for very low or very high efficiency scores and that it is not the purpose of TCB18 to 

judge about that. With TCB18 a best practice frontier has been developed in a panEuropean 

context, based on verifiable observations while maintaining a neutral position towards national 

circumstances. 

341. Zoals ook opgemerkt in het ontwerpbesluit wordt via de benchmark de (relatieve) efficiëntie van 

GTS vastgesteld ten opzichte van haar peers. Uit TCB18 volgt dat GTS in vergelijking met haar 

peers niet volledig efficiënt is. GTS is deels inefficiënt omdat haar peers in staat zijn om (1) met 

minder kosten vergelijkbare prestaties te leveren op de geselecteerde outputparameters of (2) 

met vergelijkbare kosten betere prestaties te leveren op de geselecteerde outputparameters. De 

benchmark laat niet zien waar de inefficiënte van TSO’s in zit. Ook blijkt niet wat de precieze 

oorzaak van de inefficiëntie is. De ACM weet de precieze oorzaak van de inefficiëntie van TSO’s 

en GTS dus niet. Dat kan ook niet, aangezien de ACM geen zicht heeft op de bedrijfsvoering van 

GTS. GTS kan volgens de ACM zelf het beste inschatten waar haar efficiëntie en inefficiëntie ligt. 
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 Sumicsid, Response to the Oxera Report on TCB18-GTS (2021) 
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 ECLI:NL:CBB:2018:347, r.o. 6.6. 
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 Sumicsid, Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators – Main report. 
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Uit bijvoorbeeld het kostenbesparingsprogramma van GTS blijkt ook dat GTS in staat is om in te 

schatten waar zij efficiënter kan worden. Ten overvloede merkt de ACM hierbij op dat het ook 

gelet op de aard van het wettelijke reguleringsregime niet aan de ACM is om te onderzoeken 

waar de inefficiëntie bij GTS zit. De wetgever heeft voorzien in een systeem van 

outputregulering. 

 

Conclusie zienswijze “Besluit mist deugdelijke motivering en zorgvuldige voorbereiding” 

342. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 45  “A critical assessment of TCB18 gas” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “A critical assessment of TCB18 gas” 

343. GTS heeft naast haar zienswijze op het ontwerpbesluit ook een rapport laten opstellen over de 

TCB18 benchmarkstudie door Oxera.
89

 In het rapport uit Oxera kritiek op verschillende aspecten 

van de TCB18 benchmark. Oxera benoemt kort samengevat de volgende aspecten: 

 

 The TCB18 process and methodology was not sufficiently transparent to allow third parties to 

follow or validate Sumicsid’s analysis. 

 Sumicsid’s data collection and construction processes do not enable a sufficiently 

harmonised dataset to undertake robust cost benchmarking. 

o Sumicsid has not adequately ensured that the final dataset is free from significant 

data errors and inconsistencies. 

o Sumicsid’s choice of input variable does not appropriately capture the trade-off 

between different types of expenditure. 

o Sumicsid has not sufficiently accounted for differences in input prices across TSOs. 

o Sumicsid’s allocation of indirect costs to assessed OPEX is arbitrary, and evidence 

supporting its allocation rule is not presented in the report. 

 Sumicsid’s approach to model development appears arbitrarily restrictive and inconsistent 

with the scientific literature. 

o Sumicsid’s cost driver analysis is not transparent and contradicts operational 

intuition. 

o Sumicsid’s use of NormGrid is inconsistent with the non-parametric nature of DEA 

and does not account for modelling uncertainty. 

o The environmental adjustments are arbitrary, inappropriate and overly restrictive. 
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 Sumicsid has not justified the assumptions that it has made in its model, and its approach to 

model validation is incapable of detecting flaws or omissions in its model. 

o Sumicsid has arbitrarily excluded other valid benchmarking approaches. 

o Sumicsid has provided no evidence to support its returns to scale assumption and 

dismissed the use of alternative assumptions without valid reason. 

o Sumicsid’s outlier procedure is not justified in its report and is scientifically 

inadequate. 

o Sumicsid’s second-stage analysis is incapable of detecting omitted cost drivers and 

does not support the final model. 

o The results presented in the dynamic efficiency report cast further doubt on the 

validity of the model and dataset used in the static analysis. 

 

Reactie zienswijze “A critical assessment of TCB18 gas” 

344. De ACM heeft Sumicsid gevraagd om te reageren op het Oxera rapport. In haar reactie weerlegt 

Sumicsid gemotiveerd en volgens de ACM overtuigend de kritiekpunten van Oxera. Voor de 

weerlegging van de standpunten van Oxera verwijst de ACM naar de reactie van Sumicsid. 

Onder verwijzing naar de reactie van Sumicsid, meent de ACM dat TCB18 bruikbaar is binnen de 

regulering van GTS en ziet geen aanleiding op de score van GTS op te hogen. .
90

 Het Oxera 

rapport en de reactie van Sumicsid op het Oxera rapport zijn samen met het methodebesluit 

gepubliceerd.  

345. Voorts gebruikt GTS het Oxera rapport als (aanvullende ) onderbouwing van een aantal van haar 

zienswijzen. Voor een inhoudelijke reactie op deze zienswijzen verwijst de ACM naar haar 

reactie op die specifieke zienswijzen. 

  

Conclusie zienswijze “A critical assessment of TCB18 gas” 

346. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 46  “Benchmark is in strijd met artikel 13 Verordening 715/2009” 
 

Samenvatting zienswijze “Benchmark is in strijd met artikel 13 Verordening 715/2009” 

347. GTS stelt dat bij het vaststellen van de statische efficiëntie aan de hand van een 

kostenbenchmark twee elementen centraal staan: (i) het begrip "efficiëntie" en (ii) structurele 

vergelijkbaarheid. De tarieven kunnen enkel (mede) worden bepaald door de uitkomsten van een 

kostenbenchmark indien de efficiëntie daadwerkelijk en op deugdelijke wijze is beoordeeld, op 

basis van een vergelijking met (alleen) structureel vergelijkbare netbeheerders. Ieder deugdelijk 

benchmark-onderzoek (in dit geval: naar TSO's) moet volgens GTS beginnen met de basale 

voorvragen wát wordt onderzocht (in dit geval: wat is efficiëntie?) en met wie moet worden 
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vergeleken (in dit geval: wat zijn de met GTS structureel vergelijkbare TSO's?). Volgens GTS is 

aan deze basale vereisten niet voldaan: er is geen eenduidig begrip van ‘efficiëntie’ en de 

structurele vergelijkbaarheid is niet onderzocht. Daarmee is de vaststelling van de statische 

efficiëntie op basis van het benchmarkonderzoek volgens GTS in strijd met artikel 13 

Verordening. 

348. Ten aanzien van het begrip efficiëntie stelt GTS dat een precieze en vooral volledige definitie van 

het begrip (statische) efficiëntie ontbreekt, terwijl dat noodzakelijk zou zijn om aan de eis van 

artikel 13 Verordening van een efficiënte structureel vergelijkbare netbeheerder te voldoen. GTS 

merkt op dat als ACM wil (laten) onderzoeken wat kostenefficiëntie is, dan duidelijk moet zijn wat 

daaronder wordt verstaan. Alleen "kosten" en "outputs" is daarvoor volstrekt onvoldoende. Dat 

alleen al laat zoveel ruimte voor invulling, dat de uitkomst er maar net vanaf hangt wat je 

hieronder verstaat. Hiermee creëert ACM ook een ander probleem, namelijk dat de invulling van 

wat "efficiëntie" is volledig aan de consultant wordt overgelaten. ACM geeft het stuur (ook) daar 

aan de consultant, terwijl juist het bepalen van dit soort fundamentele uitgangspunten (wat wil 

ACM (laten) onderzoeken) thuishoort bij ACM. Verder wijst GTS erop dat de ACM met haar open 

definitie van efficiëntie in het vorige methodebesluit vier efficiëntieuitkomsten gebruikte, terwijl dat 

er nu slechts één is. GTS stelt dat hanteren één uitkomst dwingt tot extra voorzichtigheid bij 

beoordelen en toepassen resultaat. Voorts wijst GTS erop dat met steeds wisselende definities 

van wat ACM als efficiëntie beschouwt GTS niet weet waar zij aan toe is, of wat van haar wordt 

verwacht. ACM legt GTS dan wel een efficiëntiedoelstelling op, maar de waarde daarvan 

(afgezien van een afslag op de tarieven) is betrekkelijk als ACM – achteraf – steeds een andere 

invulling van efficiëntie gebruikt om GTS op te beoordelen. 

 

Reactie zienswijze “Benchmark is in strijd met artikel 13 Verordening 715/2009” 

349. Via de benchmark wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de werkelijke kosten van 

een netbeheerder overeenkomen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare 

netbeheerder. Op deze manier geeft de ACM invulling aan artikel 13 Verordening 715/2009 voor 

GTS en artikel 18 Verordening 2019/943 voor TenneT. Het CBb heeft deze invulling in uitspraken 

over de benchmarking van TenneT herhaaldelijk getoetst. Om die reden gaat de ACM in de 

reactie op deze zienswijze ook in op Verordening 2019/943 en de voorloper daarvan, 

Verordening 714/2009.  

350. Artikel 13, eerste lid, Verordening 715/2009 bepaalt:  

De door de transmissiesysteembeheerders toegepaste tarieven […] zijn transparant, houden 

rekening met de noodzaak van systeemintegriteit en verbetering ervan en zijn een 

afspiegeling van de werkelijke kosten, voor zover deze overeenkomen met die van een 

efficiënte, structureel vergelijkbare netbeheerder en transparant zijn, waarbij tevens wordt 

gelet op de nodige winst op de investeringen en in voorkomende gevallen met inachtneming 

van de benchmarking van tarieven door de regulerende instanties. De tarieven of de voor de 

berekening daarvan gebruikte methoden zijn niet-discriminerend. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0715&from=NL
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351. Artikel 18, eerste lid, Verordening 2019/943 bepaalt:  

De door de netwerkbeheerders gehanteerde tarieven voor nettoegang, met inbegrip van 

tarieven voor de aansluiting op de netten, tarieven voor het gebruik van netten en, indien van 

toepassing, tarieven voor gerelateerde versterkingen van netten, moeten kostenreflectief en 

transparant zijn, rekening houden met de noodzakelijke zekerheid van het netwerk en 

flexibiliteit en een afspiegeling vormen van de werkelijk gemaakte kosten, voor zover deze 

overeenkomen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder en op 

niet-discriminerende wijze worden toegepast. Deze tarieven omvatten geen ongerelateerde 

kosten ter ondersteuning van ongerelateerde beleidsdoelstellingen. 

352. De voorloper van dit artikel, artikel 14, eerste lid, Verordening 714/2009 bepaalde vergelijkbaar: 

De door de netwerkbeheerders gehanteerde tarieven voor nettoegang moeten transparant 

zijn, rekening houden met de noodzakelijke zekerheid van het netwerk en een afspiegeling 

vormen van de werkelijk gemaakte kosten, voor zover deze overeenkomen met die van een 

efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder en op niet-discriminerende wijze worden 

toegepast. Deze tarieven mogen niet afstandgebonden zijn. 

353. Volgens de ACM zijn deze bepalingen voor de benchmark in de kern gelijk. De tarieven van een 

TSO zijn een afspiegeling van de werkelijke kosten van die TSO, voor zover deze kosten 

overeenkomen met die van een efficiënte, structureel vergelijkbare netbeheerder.  

354. Uit CBb-uitspraken over de TenneT benchmark blijkt volgens de ACM duidelijk dat de statische 

efficiëntie uit de benchmark antwoord geeft op de vraag in hoeverre de werkelijke kosten 

overeenkomen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder
91

 en dus 

beantwoordt aan de kern van de Europese tariefregulering. Daarnaast blijkt dat het CBb een 

benchmark met vergelijkbare opzet in de basis een geschikte methode acht om de statische 

efficiëntie van TSO’s te meten in het kader van de tariefregulering.
92

 Daarmee ziet het CBb in de 

vergelijkbare benchmarkmethode bij TenneT volgens de ACM dus duidelijk geen strijd met de 

Elektriciteitsverordening. In de ogen van de ACM is dat ook logisch, omdat de punten waar GTS 

op wijst worden bepaald via de benchmark, zodat met het uitvoeren van de benchmark wordt 

voldaan aan de eisen uit de Verordening 714/2009. 

355. Aangezien de kern van artikel 14, eerste lid, Verordening 714/2009 (en artikel 18, eerste lid, 

Verordening 2019/943) overeenkomt met artikel 13, eerste lid, Verordening 715/2009 en de 

onderhavige benchmarkmethode in de basis niet verschilt (want de statische efficiëntie van 

TenneT werd via de benchmark namelijk eveneens bepaald op basis van een DEA methode 

waarbinnen kosten en outputs van TSO werden vergelijken op basis van een peergroep) meent 

de ACM dat daarmee ook duidelijk is dat de bij GTS gevolgde benchmarkmethodiek niet in strijd 

is met artikel 13 Verordening 715/2009. De ACM concludeert hieruit ook dat het niet nodig is om 
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vooraf strak te definiëren wat efficiëntie is of dat nodig is om vooraf vast te stellen welke TSO’s 

met GTS vergelijkbaar zijn. Deze punten worden geborgd via de benchmark. De ACM licht dat 

hierna kort nader toe. 

356. Zoals opgemerkt volgt uit artikel 13 Verordening 715/2009 in de kern dat de tarieven afspiegeling 

moeten zijn van de werkelijke kosten van de TSO, voor zover deze kosten overeenkomen met 

die van een efficiënte, structureel vergelijkbare netbeheerder. De benchmark geeft antwoord op 

de vraag in hoeverre de werkelijke kosten overeenkomen met die van een efficiënte en 

structureel vergelijkbare netbeheerder. De efficiëntie van een gebenchmarkte netbeheerder 

wordt bepaald door het verschil tussen de verhouding van vergeleken kosten en outputs van die 

netbeheerder en de netbeheerder die met de minste kosten de meeste output behaalt (de best 

presterende netbeheerder). De best presterende netbeheerder geeft de beste proxy voor de 

efficiënte kosten die een structureel vergelijkbare netbeheerder maakt. Zoals opgemerkt in het 

ontwerpbesluit wordt in TCB18 de relatieve efficiëntie van TSO’s bepaald op basis van 

vergelijkbare punten, namelijk vergelijkbare kosten en outputs. Daarbij merkt de ACM op dat de 

gekozen outputs binnen TCB18 aantoonbaar goed in staat zijn om de kosten van de TSO’s te 

verklaren (zie reactie op zienswijze “Foutief gebruik parameters met negatieve coëfficiënten”).Het 

onderzoek meet zo aan de hand van vergelijkbare punten op Europees niveau de 

efficiëntieverschillen tussen TSO’s.
93

 De ACM ziet niet in dat of waarom zij op deze manier buiten 

de haar toekomende beoordelingsruimte bij de invulling van het begrip efficiëntie zou zijn 

getreden.
94

  

357. Verder wijst GTS op het feit dat de losse efficiëntiedefinitie zorgt voor verschillende begrippen 

van efficiëntie. Daarbij wijst GTS op het vorige methodebesluit, waarbij verschillende 

benchmarkstudies zijn uitgevoerd met verschillende kosten en outputs en met verschillende 

resultaten. De ACM meent dat dit punt niet relevant is. Zolang binnen de studies sprake is van 

vergelijkbare parameters, kan op basis van deze parameters een conclusie worden getrokken 

over relatieve efficiëntieverschillen. Dat uit benchmarkstudies die zijn gebruikt in het vorige 

methodebesluit verschillende resultaten volgen, is volgens de ACM niet vreemd. De 

veranderingen komen met name doordat de sample nooit helemaal hetzelfde is en TSO’s in de 

loop van de tijd hun netwerk en bedrijfsvoering verder ontwikkelen. Het punt van GTS dat in het 

onderhavige methodebesluit nog slechts sprake is van één definitie van efficiëntie, want één 

studie, en daarom extra voorzichtigheid moet worden betracht, deelt de ACM niet. Zoals hiervoor 

opgemerkt in de reactie op de zienswijze “Het proces van het benchmarkonderzoek was 

onzorgvuldig en niet transparant” is TCB18 zorgvuldig tot stand gekomen. In TCB18 wordt aan 

de hand van vergelijkbare punten (kosten/outputs) efficiëntieverschillen tussen TSO’s 

vastgesteld die de ACM kan gebruiken als basis voor het bepalen van de statische efficiëntie. 

358. Tot slot klopt de stelling van GTS dat door het gebruik van kosten/outputs de definitie van 

efficiëntie kan verschillen. Volgens de ACM is dat niet relevant, omdat de outputs telkens 
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2016:374
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2018:347


Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/035346 / Documentnr. ACM/UIT/542662 
 

 

 

89/187 
 

bepaald worden om op Europees niveau zo goed mogelijk de kosten van de TSO’s te verklaren. 

Dat dit in de praktijk kan verschillen, betekent niet dat de definitie van efficiëntie onjuist is. Het 

doet volgens de ACM ook geen afbreuk aan de voorspelbaarheid van de regulering. GTS weet 

namelijk dat zij Europees gebenchmarkt wordt ten aanzien van haar aansluit- en transporttaak. In 

dit verband dient zij haar werk in algemene zin zo efficiënt als mogelijk uit te voeren, los van het 

benchmarkmodel dat volgt uit de data-analyses en vooral uit de engineering logica, welke op 

voorhand bekend is aan GTS. Het is namelijk niet zo dat het uiteindelijke benchmarkmodel los 

staat van de aan GTS bekende werkelijkheid. 

Conclusie zienswijze “Benchmark is in strijd met artikel 13 Verordening 715/2009” 

359. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 47  “Structurele vergelijkbaarheid is ten onrechte niet onderzocht” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Structurele vergelijkbaarheid is ten onrechte niet onderzocht” 

360. Ten aanzien van structurele vergelijkbaarheid merkt GTS op dat artikel 13 Verordening verlangt 

dat er bij de aanvang van het benchmarkonderzoek eerst wordt gekeken welke TSO's met GTS 

structureel vergelijkbaar zijn. Vervolgens hadden alleen deze TSO’s volgens GTS in de 

vergelijkingsgroep opgenomen mogen worden. GTS merkt hierover vier punten op. Op deze 

punten reageert de ACM hieronder in aparte reactie op de zienswijze.  

361. GTS stelt dat artikel 13 Verordening vereist dat structurele vergelijkbaarheid van TSO’s wordt 

onderzocht voorafgaand aan een benchmark: een vergelijking met een netbeheerder die niet 

structureel vergelijkbaar is met GTS is volgens GTS in strijd met de Verordening. Daarnaast zou 

de ACM volgens GTS op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 Awb) de structurele 

vergelijkbaarheid van TSO’s moeten onderzoeken. De bewijslast ligt volgens GTS bij de ACM. 

Structurele vergelijkbaarheid aannemen is volgens GTS onterecht. Als de ACM de statische 

efficiëntie van GTS had willen onderzoeken had zij zich de vraag moeten stellen welke TSO’s 

vergelijkbaar zijn met GTS. In TCB18 is volgens GTS precies omgekeerd gedaan: de 

vergelijkingsgroep was al bekend, los van de vraag of dat de meest passende TSO's voor GTS 

zouden zijn.  

362. Volgens GTS zijn de argumenten van de ACM om structurele vergelijkbaarheid aan te nemen 

ondeugdelijk. Ten eerste stelt GTS dat de vermeende lijn van de ACM dat alle Europese TSO’s 

onderling vergelijkbaar zouden zijn onjuist is. GTS stelt dat het standpunt dat alle TSO’s zich in 

hoofdzaak bezig houden met transport van gas via hogedrukleidingen niet onderscheidend is. De 

ACM heeft dit volgens GTS ook niet onderzocht. Daarnaast acht GTS het evenmin 

onderscheidend dat alle TSO’s op Europees niveau worden gereguleerd. Europese regulering 
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stelt namelijk slechts algemene kaders. De regulering van TSO’s verschilt volgens GTS per 

lidstaat. Tot stelt GTS dat het feit dat alle TSO’s aansluit- en transporttaken hebben – en alleen 

daarop wordt vergeleken – niet zegt niet dat de aard en omvang van die taken dezelfde is. 

Volgens GTS is binnen de aansluit- en transporttaken sprake van relevante (en grote) verschillen 

waardoor niet alle TSO's structureel vergelijkbaar zijn. 

363. Onder verwijzing naar onderzoek van de consultant DNV-GL stelt GTS dat er eenvoudig hele 

basale verschillen kunnen worden aangewezen tussen Europese TSO's, die een grote impact 

hebben op de vergelijking (en al helemaal in een DEA-methode). Uit dit onderzoek volgt volgens 

GTS dat er essentiële verschillen bestaan tussen TSO's – en categorieën TSO's, zoals transit-, 

distributie- en 'integrale' TSO's en grote/kleine TSO's – en dat die verschillen doorwerken in hoe 

die TSO's scoren op input/outputratio's gerelateerd aan pijpleidinglengte, connectiepunten, 

compressievermogen. GTS stelt dat voor deze verschillen niet kan worden gecorrigeerd. Er is 

volgens GTS simpelweg namelijk geen sprake van structurele vergelijkbaarheid. 

364. GTS stelt dat de functionaliteit van netten aantoonbaar een doorslaggevende rol speelt in de 

efficiëntiebeoordeling in het kader van het benchmarkonderzoek. Volgens GTS heeft een TSO 

die alleen lange-afstandstransport verzorgt met behulp van één leiding met een grote diameter 

(transit-TSO) een totaal andere kostenstructuur, -opbouw en -niveau. Daarmee is deze TSO 

volgens GTS in de kern niet structureel vergelijkbaar met een TSO die een fijnmazig netwerk 

heeft dat vooral bedoeld is voor regionaal transport naar distributiebedrijven en eindverbruikers 

(distributie-TSO). Vervolgens stelt GTS dat een 'integrale' TSO die beide functionaliteiten 

combineert in het geheel niet met een TSO die in één van beide (gespecialiseerde) categorieën 

valt, te vergelijken is. De door GTS geconstateerde verschillen in functionaliteit zijn dermate 

fundamenteel dat ze volgens GTS niet te ondervangen zijn door een correctie. 

 

Reactie zienswijze “Structurele vergelijkbaarheid is ten onrechte niet onderzocht” 

365. De vergelijkingsgroep bestaat uit alle TSO’s die data aanleveren voor het model. GTS kent deze 

vergelijkingsgroep. Zoals blijkt uit het ontwerpbesluit, acht de ACM deze TSO’s in de basis 

onderling vergelijkbaar, aangezien zij dezelfde activiteiten ontplooien, vergelijkbaar worden 

gereguleerd en de scope van de benchmark beperkt is tot taken die alle TSO’s uitvoeren. 

Vervolgens zijn binnen deze vergelijkingsgroep correcties nodig, ook dat is de ACM met GTS 

eens. Hiertoe is zorgvuldig onderzoek gedaan, onder meer naar factoren die door TSO’s zijn 

aangedragen. Vervolgens is er een beperkt aantal correcties gedaan, zoals opgemerkt in het 

ontwerpbesluit. Dat daarbij niet voor alle door GTS en andere TSO’s gesignaleerde verschillen is 

gecorrigeerd is logisch, aangezien de bedoeling is om TSO’s onderling te vergelijken in plaats 

van onvergelijkbaar te maken via correcties. Via de gedane correcties is de vergelijkingsgroep 

dus in de kern vergelijkbaar volgens de ACM.  

366. Hoewel de ACM het onderscheid van GTS in typen TSO’s niet volledig volgt, ontkent zij niet dat 

er op basis van feitelijke functionaliteit verschillende soorten TSO’s in de vergelijkingsgroep 

zitten, zoals GTS stelt onder verwijzing naar het DNV GL rapport van 23 december 2016. De 
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ACM en Sumcisid onderscheiden daarbij op basis van feitelijke functionaliteit point to point TSO’s 

en meshed TSO’s (zie hierna). Dat dit onderscheid bestaat, betekent volgens de ACM echter niet 

dat binnen de vergelijkingsgroep de data van sommige TSO’s niet nuttig is. Binnen TCB18 wordt 

namelijk de basis gelegd voor een onderlinge vergelijking van alle Europese TSO’s. Voor het 

ontwikkelen van een verklarend model en het kiezen van relevante outputparameters, is de data 

van alle TSO’s nodig. GTS miskent dit punt, omdat juist het uiteindelijke benchmarkmodel in 

staat moet zijn om het juiste onderscheid te kunnen maken tussen typen TSO’s op basis van 

kostenaspecten en outputs. De processen van data-analyse en modelvorming moeten volgens 

de ACM dus vooraf de vrijheid hebben om, waar mogelijk, ook andere type TSO’s te kunnen 

onderscheiden als die relevant zijn vanuit kostenoogpunt. Vervolgens blijkt dan welke zinvol te 

onderscheiden groepen er zijn. GTS wil dit proces omdraaien: eerst groeperen op basis van 

“luchtfoto’s” en dan binnen elke groep een benchmark uitvoeren. GTS mist daarbij de link met 

kosten en daar gaat het juist wel om. De visueel zichtbare kenmerken van een TSO (bijvoorbeeld 

netwerklay-out) hebben immers niet per se een relatie met de kosten, anders dan waar GTS 

kennelijk vanuit gaat. Kosten kunnen bijvoorbeeld ook zitten in de kantoren van TSO’s of de 

mensen die zij in dienst hebben. Daarom is het nodig om de kenmerken te identificeren die de te 

vergelijken kosten bepalen. Wanneer op voorhand de sample zou worden gesplitst op basis van 

functionaliteiten van TSO’s, zoals GTS voorstelt, zouden ten onrechte relevante kostendrijvers 

buiten beeld kunnen blijven, die wel boven komen wanneer de gehele sample wordt betrokken. 

Dit laat onverlet dat het ook op voorhand aannemelijk kan zijn dat er onderscheid is tussen point 

to point TSO’s en meshed TSO’s, maar het is volgens de ACM niet nodig en vervolgens ook niet 

gewenst om die aanname op voorhand al te maken.  

367. De uiteindelijke peergroep van GTS, in vergelijking waarmee de kostenefficiëntie van GTS wordt 

bepaald, bestaat uit met GTS vergelijkbare TSO’s. Hier speelt volgens de ACM dus de vraag 

naar vergelijkbaarheid met GTS en niet – zoals GTS doet voorkomen – bij de vergelijkingsgroep. 

De vergelijkbaarheid van de TSO’s in de peergroep is via Data Envelopment Analysis (hierna: 

DEA) vastgesteld. DEA selecteert modelmatig en op basis van de gekozen outputparameters de 

TSO’s die het beste met GTS vergelijkbaar zijn. Op deze wijze is dus geborgd dat GTS binnen 

de benchmark alleen wordt vergeleken met structureel vergelijkbare TSO’s en dat miskent GTS 

in haar zienswijze structureel.  

368. Daarmee volgt TCB18 dus precies de stappen die GTS in haar zienswijze schetst, met als 

belangrijke verschillen dat de vergelijkingsgroep niet op voorhand wordt gesplitst en dat de 

vergelijkingsgroep iets anders is dan de peergroep. De vergelijkingsgroep bestaat uit alle TSO’s 

en staat aan de basis van het model. De peergroep bestaat uit de TSO´s die op basis van de 

DEA analyse met GTS vergelijkbaar zijn.  

369. Zoals hiervoor opgemerkt, onderkent de ACM dat er onderling verschillen zitten in de feitelijke 

functionaliteit die TSO’s bieden. De ACM ziet een verschil in de functionaliteit van point to point 
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(transit volgens GTS) TSO’s en meshed (distributie volgens GTS) TSO’s. Dat onderscheid ziet 

Sumicsid eveneens. Uit het algemene rapport blijkt hierover:
95

 

 

5.29 The network operators in the study have different structure in terms of connection points, 

capacity and pipeline length. A concept often invoked is to distinguish between “point-to-point” 

(PTP) operators with a strong transport-transit focus (see Figure 5-8 below) and “meshed” 

operators with many intersection and connection points (see Figure 5-9), focusing diverse 

tasks: e.g., transit, storage and supply security. 

5.30 In order to investigate whether the current model adequately addresses these structural 

heterogeneity, we created a proxy for heterogeneity as the number of connection points per 

pipeline km. […] If this parameter would explain the cost-efficiency score or even unit cost, this 

might indicate a problem of correcting for heterogeneity 

5.31 The results from the analysis are clear: the heterogeneity proxy has no explanatory value 

on the DEA-score, nor on unit cost components in either ordinary or robust regression. This 

means that we can conclude that the current model is catering for the different types of 

operators through the model specification, in particular the explicit inclusion of the customer 

service (connection points), the physical network (pipeline length) and the dimensioning of the 

capacity (compressors). The PTP operators naturally have low output in terms of customer 

service and/or capacity provision, whereas the opposite is true for the meshed networks. The 

NormGrid warrants consideration of network assets even under low utilization, which also 

favors meshed operators. 

370. Hieruit blijkt volgens de ACM dat point to point en meshed TSO’s verschillende karakteristieken 

hebben. Point to point TSO’s hebben over het algemeen een beperkt aantal connectiepunten per 

km leiding, terwijl meshed TSO’s juist veel connectiepunten hebben per km leiding. Daarnaast 

blijkt eveneens dat het TCB18 model ervoor zorgt bijvoorbeeld meshed TSO’s niet worden 

vergeleken met point to point TSO’s. Gezien de verschillende functionaliteiten van de TSO’s, de 

gekozen output parameters en de werking van DEA ligt die conclusie volgens de ACM ook voor 

de hand. Sumicsid heeft dit ook zo aangegeven tijdens de workshop van september 2019. 

371. Het verschil tussen distributie-TSO’s en combinatie-TSO’s ziet de ACM niet. Het elementaire 

verschil tussen point to point TSO’s en meshed TSO’s zit erin dat point to point TSO’s geen 

vertakt netwerk hebben. Meshed TSO’s hebben dat wel. Combi TSO’s hebben volgens GTS een 

transitachtig netwerk met vertakkingen. In de ogen van de ACM valt dat onder een meshed TSO. 

Volgens de ACM zijn combi TSO’s dus meshed TSO’s. Voor de volledigheid wijst de ACM er nog 

op dat GTS nalaat om precies te definiëren wat een combi TSO is. Dat is volgens de ACM ook 

begrijpelijk, want die definitie is op basis van de feitelijke functionaliteiten niet objectief te trekken. 

Binnen de benchmark wordt op basis van feitelijke functionaliteiten onderscheid gemaakt en dit 

zorgt voor een structureel vergelijkbare peergroep. 
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372. Volledigheidshalve wijst de ACM er op dat Sumicsid tijdens de vraag- en antwoordsessie van 25 

en 26 september 2019 in reactie op vragen van GTS expliciet heeft laten weten dat GTS niet 

wordt vergeleken met beheerders van point to point netten (transit TSO’s volgens GTS). De ACM 

heeft dit GTS opnieuw laten weten in april 2020 en vervolgens ook in het ontwerpbesluit. De 

stelling dat deze informatie nieuw zou zijn voor GTS, kan de ACM dus niet plaatsen. De ACM is 

het oneens met GTS dat aan dit soort opmerkingen geen waarde kan worden gehecht. Dat 

Sumicsid en de ACM bijvoorbeeld geen specifieke TSO’s kunnen noemen, heeft te maken met 

de vertrouwelijkheidsafspraken rond de benchmark. GTS is daarvan ook op de hoogte. GTS kan 

er net als ACM kan van uitgaan dat Sumicsid hierover juist rapporteert. Het standpunt wordt 

overigens ook ondersteund in het algemene rapport, zoals hiervoor geciteerd en waaruit blijkt dat 

het DEA model in TCB18 in combinatie met de gekozen outputparameters ervoor zorgt dat point 

to point TSO’s niet worden vergeleken met meshed TSO’s.  

373. Op basis van het voorgaande gaat de ACM voorbij aan de standpunten van GTS dat (i) ACM ten 

onrechte de structurele vergelijkbaarheid niet heeft onderzocht, (ii) de redenen om te weigeren 

dat te onderzoeken (en simpelweg de structurele vergelijkbaarheid te veronderstellen) niet 

opgaan, (iii) er is sprake is van essentiële verschillen die zich niet meer laten wegcorrigeren en 

(iv) de verschillen in functionaliteit dusdanig zijn dat de vergelijkingsgroep niet deugt. GTS maakt 

ten onrechte namelijk geen onderscheid tussen de vergelijkingsgroep en de peergroep van GTS. 

In de vergelijkingsgroep zitten alle Europese TSO’s die volgens de ACM in de basis vergelijkbaar 

zijn, maar waar correcties nodig (kunnen) zijn om de vergelijkbaarheid te borgen. Bij de 

peergroep van GTS dient uiteindelijk sprake te zijn van structurele vergelijkbaarheid. Die 

structurele vergelijkbaarheid is in TCB18 geborgd via de DEA systematiek in combinatie met de 

gekozen outputparameters. Voor de volledigheid wijst de ACM erop dat zij de stelling van GTS 

dat zij (in de peergroep) zou worden vergeleken met partijen als DONG, Jordgas of Fluxys TENP 

niet kan plaatsen. Daarnaast wijst de ACM erop dat inzicht in de peergroep of data van de 

peergroep door GTS volgens het CBb niet nodig is om structurele vergelijkbaarheid te 

bewijzen.
96

 Hoewel de ACM dat zelf ook betreurt, want zij had ook graag gezien dat dit wel 

mogelijk was, staan de vertrouwelijkheidsafspraken hier opnieuw aan in de weg.  
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een geschikte methode is om de mate van efficiëntie van TenneT te vergelijken. Voor de beoordeling van de 

betrouwbaarheid van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek is onder meer van belang of er sprake is van 

representativiteit in de zin dat de in de benchmark opgenomen TSO’s structureel vergelijkbaar zijn en dat in de 

onderzoeksmethodiek rekening wordt gehouden met relevante verschillen. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren door 

netbeheerders met sterk afwijkende karakteristieken buiten de maatstaf te houden of door een relevant verschil als 

verklarende variabele mee te nemen. Een belanghebbende bij een dergelijk onderzoek dient in beginsel in staat te 

worden gesteld om na te gaan of het onderzoek aan genoemde voorwaarde voldoet. TenneT heeft zich op het standpunt 

gesteld dat zij dient te beschikken over de namen van drie meest efficiënte TSO’s, die voor verweerder als maatstaf 

hebben gediend om te komen tot de op haar van toepassing zijnde efficiëntieparameter. Het College ziet niet in welk 

specifiek belang TenneT heeft bij openbaarmaking van deze namen, daargelaten de vraag of dit belang zwaarder zou 

wegen dan de belangen van de betrokken TSO’s bij geheimhouding. Ter zitting heeft TenneT haar standpunt 

desgevraagd nader toegelicht door te specificeren dat zij niet zozeer de namen van de TSO’s, maar vooral de op hen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2012:BV6476
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374. Tot slot is de vergelijking die GTS trekt met de vergelijkingsgroep voor de WACC onjuist. Bij de 

WACC moet de ACM zoeken naar met netbeheerders vergelijkbare beurgenoteerde bedrijven, 

omdat netbeheerders niet beursgenoteerd zijn. De ACM zoekt daarom op basis van vooraf 

bekende criteria naar bedrijven die voldoende vergelijkbaar zijn met de netbeheerders. In het 

kader van de benchmark speelt die zoektocht niet, omdat binnen de benchmark data van EU 

TSO’s beschikbaar is die onderling direct kan worden vergelijken.  

Conclusie zienswijze “Structurele vergelijkbaarheid is ten onrechte niet onderzocht” 

375. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 48  “Foutief gebruik parameters met negatieve coëfficiënten” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

Samenvatting zienswijze ”Foutief gebruik parameters met negatieve coëfficiënten” 

376. GTS stelt in haar zienswijze dat er sprake zou zijn van een fundamentele fout van de consultant, 

namelijk dat outputparameters met negatieve coëfficiënten gebruikt zouden zijn in de DEA 

analyse. De kritiek van GTS valt uiteen in verschillende onderdelen.  

377. Als eerste noemt GTS dat de (aangepaste) R
2
 (de statistische fit) van 0,997 erop zou wijzen dat 

alle TSO’s die deelnamen aan de studie (vrijwel) efficiënt zijn, terwijl uit de resultaten blijkt dat de 

efficiëntiescores meer uiteenlopend zijn.  

378. Als tweede noemt GTS dat het samengaan van meer uiteenlopende efficiëntiescores enerzijds 

en een hoge R
2
 anderzijds te verklaren is doordat er in de regressieanalyse van de consultant 

sprake is van negatieve coëfficiënten voor twee van de vier outputparameters. GTS duidt de 

negatieve coëfficiënten op twee verschillende manieren. Ten eerste betekent een negatieve 

regressiecoëfficiënt volgens GTS dat naarmate een TSO meer van een output produceert, hij – 

gegeven de productie van de andere outputs – minder kosten maakt. Hierbij hebben outputs met 

een negatieve regressiecoëfficient een negatieve causaliteit met de kosten. Ten tweede noemt 

GTS dat negatieve regressiecoëfficiënten erop duiden dat outputs met elkaar gecorreleerd zijn. 

In het geval van TCB18 is daar sprake van, omdat de outputs leidinglengte en 

compressorvermogen beide onderdeel zijn van de output normgrid. Volgens GTS laten de 

negatieve coëfficiënten zien dat er sprake is van een negatieve uitruil. Hierbij betoogt GTS dat 

                                                                                                                                                                     

betrekking hebbende data nodig heeft om het benchmarkonderzoek te kunnen beoordelen. Het staat voor het College 

vast dat er in dit verband sprake is van bedrijfsvertrouwelijke gegevens van de betrokken TSO’s. Verweerder heeft in dit 

verband gewezen op de geheimhoudingsverklaring die is ondertekend door alle deelnemende TSO’s en toezichthouders 

en die gold als een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen verrichten van het benchmarkonderzoek.’ 
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negatieve uitruil niet werkt in DEA, omdat hiermee de aanname van free disposability wordt 

overtreden. Free disposability betekent hier dat (1) meer van output A produceren en evenveel 

van output B produceren ervoor zorgt dat de kosten stijgen of (2) meer produceren van output A 

ervoor zorgt dat bij een gelijkblijvend budget minder van output B geproduceerd kan worden.  

Reactie zienswijze ”Foutief gebruik parameters met negatieve coëfficiënten” 

379. De ACM wijst erop dat een R
2
 van dicht bij de 1 niet hoeft te betekenen dat alle TSO’s efficiënt 

zijn of vrijwel efficiënt zijn. Een hoge R
2
 betekent niet meer dan dat de gekozen outputs in hoge 

mate samenhangen met de kosten. ’Ook als de R
2
 hoog is, is het veel voorkomend dat er sprake 

is van uiteenlopende efficiëntiescores.  

380. Zoals GTS aangeeft, is de R
2
 een statistiek die volgt uit de regressieanalyse. De 

regressieanalyse speelt een rol bij de selectie van de outputs binnen het benchmarkmodel. Wat 

daarbij onder andere van belang is, is dat de outputs de kosten goed kunnen verklaren. De R
2
 is 

een statistiek die daarbij relevant is. Het doel van de regressieanalyse is dus niet om efficiëntie 

vast te stellen, zoals GTS lijkt te veronderstellen, maar een zinvolle outputselectie te bepalen. 

Een regressieanalyse als zodanig is niet geschikt om de efficiëntie vast te stellen. Daarom 

worden er andere technieken, zoals DEA, gebruikt om efficiëntie te bepalen.  

381. Hier voegt de ACM aan toe dat, anders dan GTS stelt, een hoge R
2
 er ook niet toe leidt dat 

(vrijwel) alle TSO’s 100% efficiënt zijn in een DEA model. GTS stelt dat zo’n verband er is door te 

wijzen op grafieken A1 en A2 uit haar zienswijze, maar hierbij neemt GTS aan wat zij wil 

bewijzen: dat alle TSO’s vrijwel gelijke output/input-verhoudingen (en dus efficiëntiescores) 

hebben. Dat is echter niet noodzakelijkerwijs het geval bij een hoge R
2
. Bij wijze van 

tegenvoorbeeld toont de ACM onderstaande grafieken als tegenhangers van A1 en A2 uit de 

zienswijzen van GTS.  

 

 

382. Hier is duidelijk te zien dat een zeer hoge R
2
 samen kan gaan met meer uiteenlopende 

efficiëntiescores (output/input-verhoudingen). In dit specifieke voorbeeld zijn de lager scorende 

TSO’s vaak relatief kleine TSO’s (lees: relatief weinig output), omdat daar een klein 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/035346 / Documentnr. ACM/UIT/542662 
 

 

 

96/187 
 

kostenverschil relatief meer impact heeft op de output/input-verhouding.
97

 Maar er zijn ook 

voorbeelden waarbij dit juist niet zo is en in een DEA context kunnen er naast omvang nog 

verschillende andere factoren spelen die ertoe leiden dat een hoge R
2
 niet samengaat met 

(vrijwel) volledige efficiëntie van de alle TSO’s. Een voorbeeld hiervan is de aanname over 

schaalvoordelen. Een regressieanalyse houdt geen rekening met schaaleffecten, omdat die 

impliciet uitgaat van een situatie zonder schaalvoordelen. In een DEA context, zullen grotere 

TSO’s een betere output/input-verhouding moeten hebben dan kleinere TSO’s om efficiënt te 

zijn.
98

 De uitkomsten van een DEA-analyse en een regressieanalyse zijn dan niet hetzelfde.  

383. Kortom, de stelling van GTS dat op basis van de regressieanalyse kan worden geconcludeerd 

dat alle TSO’s (vrijwel) even efficiënt zijn is niet juist. Een regressieanalyse zegt op zichzelf niets 

over de efficiëntie van TSO’s, maar duidt enkel aan hoe goed de gekozen outputs de kosten 

verklaren. Die outputs kunnen vervolgens in DEA worden gebruikt, op basis waarvan efficiëntie 

kan worden bepaald. Binnen een DEA model betekent een hoge R² vervolgens evenmin dat alle 

partijen in het model efficiënt zijn. Een regressieanalyse houdt namelijk niet met alles rekening 

waar een DEA wel rekening mee houdt, zoals bijvoorbeeld schaaleffecten. Hierdoor kunnen er 

verschillen bestaan tussen de R² uit de regressieanalyse en de DEA score van partijen. Dat er 

verschillen bestaan tussen de R² uit de regressieanalyse van Sumicsid en de TCB18 scores van 

de TSO’s is daarmee volgens de ACM goed verklaarbaar. 

 

Negatieve coëfficiënten zijn gecorreleerd en geen probleem in DEA 

384. De stelling van GTS dat negatieve coëfficiënten in de context van de regressieanalyse wijzen op 

een fundamentele fout in de DEA analyse, klopt volgens de ACM niet. De ACM zal toelichten 

waarom dat zo is. Hierbij maakt de ACM onderscheid tussen twee van elkaar te onderscheiden 

oorzaken van negatieve coëfficiënten in de regressieanalyse, namelijk (1) outputs hebben een 

negatieve causaliteit met de kosten, en (2) outputs zijn met elkaar gecorreleerd. De ACM zal 

laten zien dat van (1) geen sprake is, terwijl (2) niet leidt tot een probleem. Op verschillende 

plekken in haar zienswijze suggereert GTS dat er sprake is van een negatieve causaliteit tussen 

sommige outputs en de kosten. Dat gaat om de outputs die in de regressieanalyse een negatieve 

coëfficiënt hebben, ofwel om de outputs leidinglengte en compressorvermogen. Een 

regressieanalyse met negatieve coëfficiënten voor sommige outputs kan erop wijzen dat die 

outputs kostenverlagend werken, want in een regressieanalyse laat de coëfficiënt van een 

specifieke output zien wat de verandering is van de input als de output toeneemt. Met andere 

woorden, een negatieve coëfficiënt betekent dat als de output stijgt, dat dan de kosten zouden 

dalen. In beginsel zou dat erop wijzen dat de output niet goed gekozen is, want meer outputs 

produceren in een economisch proces leidt in de regel tot meer kosten.  

                                                        

97
 Terwijl dit vrijwel geen impact heeft op de R

2
, want de afstand die een kleinere TSO met relatief veel input heeft t.o.v. 

regressielijn is klein. 

98
 Zoals het geval is in TCB18 en wat ook ondersteund wordt in de wetenschappelijke literatuur, zie ook: 

Sumicsid, Response to the Oxera Report on TCB18-GTS (2021), paragraaf 5.2. 
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385. De individuele outputs in TCB18 kennen echter en in tegenstelling tot wat GTS stelt allemaal een 

positieve causaliteit met de kosten. Dat volgt enerzijds uit een intuïtieve techno-economische 

rationale, want het ligt namelijk voor de hand dat een groter netwerk (normgrid), meer leidingen, 

meer compressorvermogen en meer connectiepunten allemaal een verhogend effect op de 

kosten hebben. Anderzijds volgt het uit enkelvoudige regressieanalyses die alleen de relatie 

tussen de input en een afzonderlijke output bekijken.
99

  

386. Vervolgens is de vraag waarom dan toch sprake is van negatieve coëfficiënten in de 

regressieanalyse. Dat is het gevolg van (een zekere mate van) correlatie tussen een aantal 

outputs, namelijk normgrid, leidinglengte en compressorvermogen. Leidinglengte en 

compressorvermogen zijn onderdeel van normgrid, waardoor een TSO met bijvoorbeeld relatief 

veel leidinglengte ook relatief veel normgrid heeft.
100

 Hierdoor bestaat er een zekere mate van 

correlatie tussen leidinglengte en normgrid, dat wil zeggen een verandering van de ene variabele 

(leidinglengte) is gekoppeld aan een (beperktere) verandering in de andere variabele (normgrid). 

Wanneer er sprake is van correlatie tussen de outputs, doet zich het verschijnsel voor dat 

sommige coëfficiënten een negatief teken krijgen in de regressieanalyse. Als leidinglengte 

toeneemt, dan neemt normgrid ook toe, alleen in mindere mate. De regressie moet er echter 

voor zorgen dat de coëfficiënten van de outputs tezamen toch een regressielijn maken die zo 

dicht mogelijk bij de datapunten ligt. Dan kan de uitkomst zijn dat sommige coëfficiënten 

'omslaan' van teken. Die worden dan negatief, zonder dat hieraan een betekenis kan worden 

toegekend binnen een DEA context, zoals GTS doet. De negatieve coëfficiënt bestaat alleen 

vanwege de correlatie in de outputs, die in de context van een regressie een negatieve 

coëfficiënt oplevert. Van negatieve causaliteit met de kosten is echter geen sprake.  

387. De kritiek van GTS gaat uit van een negatieve causaliteit tussen outputs en de kosten. Zoals 

hiervoor opgemerkt is van negatieve causaliteit echter geen sprake. Binnen het TCB18 model is 

sprake van een positieve causaliteit tussen de individuele outputs en is sprake van gecorreleerde 

outputs zodat het teken niets zegt over de causaliteit. De kritiek van GTS is volgens de ACM 

gebaseerd op een onjuist vertrekpunt ten aanzien van TCB18 en de voorbeelden die GTS op 

basis van die kritiek geeft zijn daarom volgens de ACM ook niet relevant als kritiek op het TCB18 

model.  

388. Tot slot noemt GTS ook dat de correlatie tussen outputs een probleem kan zijn in een DEA 

context, omdat deze zich niet goed verhoudt tot de aanname van free disposability. Meer 

concreet gaat DEA ervan uit dat meer produceren van output A bij gelijkblijvende input leidt tot 

minder kunnen produceren van output B. GTS suggereert hierbij dat correlatie van outputs dit 

                                                        

99
 Terwijl GTS zich baseert op de meervoudige regressieanalyse waar tegelijkertijd het verband tussen alle outputs en de 

kosten in kaart wordt gebracht. 

100
 Deze relatie is niet 1-op-1, want normgrid neemt ook andere aspecten mee, bijvoorbeeld bij leidingen gaat het naast 

lengte onder andere ook om de diameter en coating van de leiding. 
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principe overtreedt en dat het tot een probleem binnen DEA leidt.
101

 De ACM ziet niet in waarom 

gecorreleerde outputs de aanname van free disposability zou overtreden. Gecorreleerde outputs 

zijn op zichzelf ook geen probleem binnen DEA. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het rekenvoorbeeld dat 

Sumicsid naar aanleiding van de zienswijze van GTS heeft gemaakt.
102

 In het rekenvoorbeeld is 

de werkelijke efficiëntie van de bedrijven vooraf bekend. Sumicsid laat vervolgens zien dat zij via 

een DEA model met gecorreleerde outputs in staat is om bij benadering de werkelijke efficiëntie 

niveaus te berekenen. Dit rekenvoorbeeld komt grotendeels overeen met het TCB18 model, met 

als uitzondering dat de werkelijke efficiëntie van de TSO’s uiteraard niet bekend is. Voor de ACM 

is daarmee duidelijk dat een DEA model met gecorreleerde outputs dus weldegelijk goed in staat 

is om op betrouwbare en zorgvuldige wijze de efficiëntie te berekenen. Hieruit concludeert de 

ACM dat er geen sprake is van problemen binnen DEA bij een zekere mate van correlatie tussen 

outputs. GTS toont dit overigens ook niet aan.  

 

Conclusie zienswijze ”Foutief gebruik parameters met negatieve coëfficiënten” 

389. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 49  “Ontoereikend proces rondom data definition guides” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Ontoereikend proces rondom data definition guides” 

390. GTS refereert aan het proces in 2017 om de data definition guides te verbeteren ten behoeve 

van het verbeteren van de datakwaliteit in het TCB18 benchmarkonderzoek ten opzichte van 

E2gas. GTS geeft aan daarbij veel input te hebben geleverd, waar weinig mee gedaan zou zijn. 

GTS merkt op de enige TSO te zijn geweest die hier echt actief bij betrokken was en dat dit bij 

GTS tot grote zorgen heeft geleid als het gaat om de interpretatie van de verschillende definities 

door de andere TSO’s. Volgens GTS heeft de ACM nagelaten om de definities in de data 

definition guides plenair te bespreken en te toetsen op interpretatie in aanwezigheid van alle 

deelnemende TSO’s en NRA’s. De ACM ging er, aldus GTS, ten onrechte van uit dat de 

feedback van deelnemende TSO’s en NRA’s voldoende was om tot een goede dataverzameling 

te komen die zou leiden tot betrouwbare uitkomsten. Daardoor hanteerden de betrokken TSO’s, 

NRA’s en de consultant volgens GTS niet dezelfde uitgangspunten en dezelfde interpretatie van 

de datadefinities, hetgeen grote gevolgen heeft voor de juiste dataverzameling en daarmee 

potentieel zeer grote impact op de efficiëntiescore van de deelnemende TSO’s en de 

interpretatie van die scores.  

                                                        

101
 Zonder concreet te maken waar het probleem zich voordoet in de berekening. GTS heeft wel concrete uitwerkingen 

aangedragen, maar die berusten op problemen die ontstaan bij een negatieve causaliteit tussen outputs en kosten. 

102
 Sumicsid, Response to the Oxera Report on TCB18-GTS (2020), Appendix A  
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Reactie zienswijze “Ontoereikend proces rondom data definition guides”  

391. De ACM herkent zich niet in het beeld dat het proces om de data definition guides te verbeteren 

ontoereikend zou zijn. Ten behoeve van TCB18 is zeer ruim de tijd genomen om de data 

guidelines te verbeteren. TSO’s zijn daar ook actief bij betrokken geweest via consultaties, 

workshops en nationale overleggen. Op die manier is veel input verzameld van diverse TSO’s, 

waaronder GTS. Dit is allemaal juist gedaan om zo veel als mogelijk verschillen van inzichten en 

interpretaties te voorkomen tijdens het benchmarkonderzoek. Daarnaast zijn ook lessen uit de 

vorige benchmark meegenomen. De data definition guides zijn dus verbeterd en verfijnd ten 

opzichte van de vorige benchmark. De ACM is van mening dat de combinatie van deze aanpak 

om de data definition guides verder te ontwikkelen en de in TCB18 gehanteerde data quality 

strategy (eindrapport, Hst 3) heeft geleid tot een hoge kwaliteit van de data. Dat laatste blijkt uit 

diverse acties die tijdens TCB18 zijn gedaan om incorrecte data te voorkomen of te corrigeren, 

waaronder bijvoorbeeld de correctie van GTS data ten aanzien van connectiepunten of het 

afspreken van een update van de data templates tijdens de workshop van april 2018. 

Conclusie zienswijze “Ontoereikend proces rondom data definition guides” 

392. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 50  “Onvoldoende validatie data” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Onvoldoende validatie data” 

393. Ten aanzien van de betrokkenheid van de Duitse TSO’s bij de benchmark wijst GTS erop dat de 

Duitse TSO's en de Duitse toezichthouder (Bundesnetzagentur; hierna: BNetzA) überhaupt niet 

actief meededen aan het benchmarkonderzoek en dat de consultant in het finale rapport toegeeft 

aannames te hebben gemaakt voor de Duitse data en dat terwijl de meeste TSO’s in de 

vergelijkingsgroep Duits waren. GTS trekt in twijfel dat de data van de Duitse TSO’s afdoende 

gevalideerd is.  

394. Volgens GTS is ook de betrokkenheid bij de benchmark van de niet-Duitse TSO’s en NRA’s 

beperkt geweest, blijkens de presentielijsten die tijdens de workshops zijn bijgehouden. Ook blijkt 

hun beperkte betrokkenheid uit het feit dat zij niet mee hebben willen werken aan een 

schaduwbenchmark, in tegenstelling tot de elektriciteits-TSO's. De aanname van de ACM dat 

feedback van de TSO’s en de NRA’s voldoende zou zijn om tot een goede dataverzameling te 

komen, is ook daarom niet houdbaar, volgens GTS, omdat die TSO’s en NRA’s geen echte 

prikkel hadden om mee te doen. De consultant heeft namelijk toegegeven dat de TSO's er niet 
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dezelfde tijd en middelen aan hebben besteed, afhankelijk van hoe (on)belangrijk het voor hen 

was. GTS wijst erop dat van de dertien landen die aan het onderzoek meededen alleen de 

toezichthouders van Letland, Spanje en Nederland een zetel hebben in de project stuurgroep. 

GTS vervolgt dat de oorzaak van de verschillen in betrokkenheid te verklaren is doordat de 

benchmarkscore in alle andere landen dan Nederland geen directe impact heeft op de 

toegestane inkomsten van TSO’s. Landen als Slovenië en Griekenland doen slechts mee met de 

benchmark, omdat het ze informatie oplevert. 

Reactie zienswijze “Onvoldoende validatie data” 

395. Ook in deze kritiek herkent de ACM niet de feitelijke gang van zaken. Ten eerste merkt de ACM 

hierover op dat BNetzA weldegelijk actief lid was van de stuurgroep, anders dan dat GTS 

beweert.
103

 Ook Noorwegen had zitting in die stuurgroep, net als de consultant. De stuurgroep 

had daardoor rechtstreeks toegang tot alle relevante informatie, ook over het validatieproces aan 

Duitse zijde.  

396. Verder stelt GTS dat andere NRA’s en TSO’s niet actief zouden hebben geparticipeerd. De 

stuurgroep, en daarmee ook de ACM, heeft niet vastgesteld dat processen bij andere NRA’s niet 

goed zouden lopen. Ook het verband dat GTS veronderstelt tussen de wijze waarop een NRA 

het benchmarkresultaat gebruikt in haar regulering enerzijds en de mate van betrokkenheid in de 

benchmarkprocessen anderzijds, vindt geen basis in de feiten. Bovendien hebben alle TSO’s 

data aangeleverd en hebben alle NRA’s die gevalideerd langs dezelfde lijnen. Alleen dat al vergt 

betrokkenheid.  

397. GTS stelt voorts dat na de vaststelling van de data definition guides geen controle heeft 

plaatsgevonden door de consultant en NRA’s op uniformiteit van interpretatie van de definities. 

Het tegendeel is echter het geval: kernonderdeel van TCB18 was de data quality strategy 

(eindrapport, Hst 3). Dat onderdeel was juist gericht op het voorkomen en verhelpen van 

eventuele inconsistenties en misvattingen over data begrippen, zie reactie hierna. Daarbij wijst 

de ACM erop dat interpretatieverschillen altijd mogelijk zijn. Door het gebruik van data guidelines 

is sprake van een geharmoniseerd begrippenkader dat interpretatieverschillen zo veel mogelijk 

voorkomt. Alle NRA’s en de consultant hebben de opgeleverde data getoetst en gevalideerd aan 

de hand van de data guidelines. Duidelijke en materiële interpretatieverschillen komen 

vervolgens ook aan het licht bij Sumicsid wanneer deze werkt met de data en dat is bijvoorbeeld 

in het geval van GTS ook voorgekomen (connectiepunten).  

Conclusie zienswijze “Onvoldoende validatie data” 

398. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

                                                        

103
. Sumicsid, Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators – Main report, 1.04.  
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Zienswijze 51  “Onvoldoende dataverzameling en validatie” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Onvoldoende dataverzameling en validatie” 

399. GTS geeft aan uitgebreid antwoord te hebben gegeven op de door ACM gestelde vragen ten 

aanzien van de door GTS opgeleverde data. Aan het eind van de validatie van die data door de 

ACM, heeft de ACM de data van GTS goed bevonden. Vervolgens is de ACM daar in veel later 

stadium om, voor GTS, onbegrijpelijke redenen toch op teruggekomen en heeft het aantal 

connectiepunten van GTS eigenhandig naar beneden toe aangepast. GTS voegt daaraan toe dat 

zij slechts één van de 29 TSO’s is wiens data moeten moest worden gevalideerd en dat ze geen 

zicht had op het validatieproces in andere landen. Ook heeft GTS niet de indruk dat 

datacorrecties hebben geleid tot iteraties in het datavalidatieproces, hetgeen volgens GTS wel 

zou moeten. GTS stelt verder dat bij de Duitse TSO’s de data niet is afgestemd, omdat zij niet 

actief hebben geparticipeerd in dit project. GTS benadrukt de noodzaak voor eenzelfde validatie 

door alle NRA's. Wat de ACM met de data van GTS heeft gedaan is bovendien enkel een stand-

alone vergelijking van die data, er heeft geen vergelijking plaatsgevonden met de data van 

andere TSO's.  

400. GTS vervolgt dat rond augustus 2018 de consultant naar verluidt een cross-validatie heeft 

uitgevoerd. Wat de crossvalidatie precies inhoudt en hoe die is uitgevoerd, is GTS niet duidelijk. 

GTS vindt de communicatie over de cross-validatie gebrekkig en kan de cross-validatie niet 

deugdelijk beoordelen. Wat GTS betreft is deze daarom ongeschikt om besluitvorming over de 

efficiëntie van GTS op te baseren.  

401. GTS stelt dat de cross-validatie al wel liet zien dat het model technisch nog niet goed werkte 

(terwijl dat niet eens de bedoeling was van de cross-validatie, die gaat over de data). GTS stelt 

dat men niet data kan (cross)valideren met een model dat nog niet goed functioneert. GTS merkt 

op dat ook de consultant in de cross validatie heeft gekeken naar hoog-over, geaggregeerde, 

beschrijvende statistieken en daarmee geen zicht had op verschillen in interpretatie van de data 

definition guides door de TSO’s. 

Reactie zienswijze “Onvoldoende dataverzameling en validatie” 

402. Centraal in het datavalidatieproces is de data quality strategy. Deze strategie bestaat uit zes 

stappen, te beginnen met het opstellen van duidelijke data definition guides. Daarbij acht de 

ACM het van belang dat de datadefinities vooraf zijn geconsulteerd met TSO’s en NRA’s. Deze 

input is vervolgens verwerkt in duidelijke en gedetailleerde data guidelines. De vraag welke data 

moet worden verzameld en dus welke data TSO’s ten minste moeten aanleveren en welke data 

wordt vergeleken binnen TCB18, blijkt volgens de ACM dus duidelijk uit deze data guidelines. 
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403. Verder zijn de nationale validatie en cross-validatie onderdeel van de data quality strategy. Tot 

slot bestaat de strategie eruit dat bij het uiteindelijke gebruik van data in de analyse en 

modelvorming van de benchmark, nog altijd datafouten gevonden kunnen worden en worden 

hersteld. Dat laatste is van groot belang, omdat praktijk nu eenmaal is dat sommige fouten pas 

worden herkend bij het gebruik van de data. Dat correcties zijn doorgevoerd ná de nationale en 

cross-validatiestappen is dus te verwachten en ook nodig.  

404. Ondanks duidelijke en gedetailleerde data guidelines, zijn interpretatieverschillen van definities 

waar GTS op wijst volgens de ACM nooit volledig te voorkomen. Waar het volgens de ACM om 

gaat is of de data quality strategy in staat is om dit soort interpretatieverschillen te signaleren en 

op te lossen, voordat de data wordt gebruikt voor het bepalen van definitieve efficiëntiescores. 

Precies om de reden die GTS ook aangeeft. Interpretatieverschillen kunnen namelijk zorgen voor 

onjuiste data en daarmee een impact hebben op de benchmark score. De ACM meent dat in de 

datastrategie verschillende stappen zijn ingebouwd die borgen dat wordt gewerkt met juiste en 

vergelijkbare data: 

 

- CEER heeft TSO’s ondersteund bij het invullen van de datamodules, waardoor 

interpretatieverschillen worden beperkt; 

- NRA’s valideren de data van hun TSO’s, op basis van de datadefinities en praktijkkennis over 

de TSO’s; 

- Sumicsid controleert de data van alle TSO’s, waarbij via een vergelijking van de data en 

praktijkkennis uit bijvoorbeeld de vorige benchmark eventuele interpretatieverschillen blijken; 

- Als laatste zijn eventuele onregelmatigheden die pas naar boven kwamen bij het werken met 

de data in het model gecheckt en waar nodig hersteld. 

405. Deze strategie zorgt er volgens de ACM voor dat interpretatieverschillen in data tot een minimum 

worden beperkt. Hoewel GTS het daarmee niet eens is, blijkt volgens de ACM uit het feit dat het 

aantal connectiepunten van GTS is bijgesteld in de praktijk dat de datastrategie werkt. Pas laat in 

het proces bleek daar namelijk dat GTS de definitie van connectiepunten anders had 

geïnterpreteerd. Deze interpretatie zorgde ervoor dat GTS in TCB18 2360 connectiepunten had 

opgegeven. Uit eigen data van GTS (TCS2021) en uit data over connectiepunten die GTS heeft 

opgegeven in het kader van de vorige benchmark bleek dat het aantal door GTS opgegeven 

connectiepunten niet klopte. GTS meldt op haar eigen website dat zij in totaal 1209 entry- en 

exitpunten heeft,
104

 waarvan 1067 fysiek zijn en 142 virtueel. Er was dus (bijna) sprake van een 

verdubbeling ten opzichte van het feitelijke aantal connectiepunten. Zoals opgemerkt in 

randnummer 328 van het ontwerpbesluit, ziet de ACM hierin de bevestiging dat de data quality 

strategy in staat is om interpretatieverschillen tijdig te signaleren en op te lossen. De ACM vindt 

het vervelend dat dit niet in een eerdere validatiestap is opgemerkt, maar dat doet volgens de 

ACM niets af aan het feit dat dit voorbeeld aantoont dat de gekozen datastrategie werkt en dat 

                                                        

104
 Zie TSC2021, appendix 1. 

https://www.gasunietransportservices.nl/shippers/voorwaarden-en-contracten/tsc
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alle stappen van de strategie nodig zijn en haar werk hebben gedaan om te komen tot 

betrouwbare data.  

406. Verder stelt GTS dat zij geen zicht heeft op datavalidatie door andere NRA’s. De ACM kan dit 

punt niet goed plaatsen. Juist door het feit dat duidelijke en gedetailleerde en vooraf bekende 

data definition guides zijn gebruikt, heeft GTS zicht op de wijze waarop andere TSO’s hun data 

hebben aangeleverd. Vervolgens is ook het validatieproces via de eveneens vooraf bekende 

datastrategie geharmoniseerd, zodat alle TSO’s ook weten langs welke lat hun data is 

beoordeeld en gevalideerd. Door hun NRA en door Sumicsid. Ook hier weet GTS dus welke 

stappen zijn doorlopen om de data te valideren. Deze stappen zorgen er volgens de ACM voor 

dat binnen TCB18 sprake is van vergelijkbare, kwalitatieve en gevalideerde data op basis 

waarvan het TCB18 onderzoek kon en mocht worden verricht en op basis waarvan de efficiëntie 

van TSO onderling op een betrouwbare manier kan worden vergeleken.
105

 

Conclusie zienswijze “Onvoldoende dataverzameling en validatie” 

407. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 52  “Onredelijk proces rondom land- en TSO-specifieke verschillen” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Onredelijk proces rondom land- en TSO-specifieke verschillen” 

408. Na het verzamelen van de data heeft de consultant een inventarisatie gedaan naar land- en 

TSO-specifieke verschillen (“special conditions”). Dit zijn factoren die relevant zijn om aanvullend 

voor te corrigeren in een benchmark. GTS vindt de timing van de uitvraag, de mate van 

transparantie van de behandeling en de te weinig open houding bij de beoordeling van 

opgegeven special conditions niet goed. Daardoor zijn volgens GTS niet de juiste, en ook niet 

alle, special conditions geïdentificeerd. 

409. GTS geeft aan dat de consultant om input voor special conditions vroeg alvorens het concept 

model gespecificeerd was. GTS wijst erop dat volgens de special conditions guide dit juist 

andersom had moeten zijn. GTS wijst er ook op dat, volgens de consultant, eventuele special 

conditions die niet relevant zijn maar wel voor een individuele TSO gelden, in overleg tussen de 

betreffende TSO en NRA opgelost kunnen worden. GTS vindt dat een verkeerde volgorde, die 

ook in strijd is met de special conditions guide. 

410. Bovendien, zo stelt GTS, is er, om de juiste TSO-specifieke factoren te kunnen identificeren, bij 

de TSO's voldoende kennis nodig over elkaars activiteiten en uitgangspunten. Het gaat immers 

                                                        

105
 ECLI:NL:CBB:2012:BV6476, r.o. 6.3.2. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2012:BV6476
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om kenmerken waarbij een TSO anders is dan andere TSO's. Die kennis is er niet of 

onvoldoende. Alleen al het feit dat de Duitse TSO's niet heeft geparticipeerd, maakte enige vorm 

van kennisoverdracht binnen het onderzoek onmogelijk. De ACM is daarmee ook niet ontheven 

van haar plicht om de vergelijkbaarheid zelf te waarborgen en die informatie bijvoorbeeld dan zelf 

op te vragen via de andere Europese NRA’s.  

411. Met betrekking tot het vermeende gebrek aan transparantie en de te weinig open houding, merkt 

GTS op dat het erop leek dat de special conditions guide er al vanuit ging dat er slechts twee of 

drie special conditions zouden kunnen bestaan. Volgens GTS stond dus op voorhand al vast 

welke special conditions er mogelijk waren. Ook was op het moment dat de TSO’s de special 

conditions moesten aanleveren nog niet duidelijk welk model zou worden gebruikt en was de tijd 

om special conditions aan te leveren volgens GTS te krap. De TSO’s ontvingen daarna al snel 

een korte en niet of summier onderbouwde afwijzing van vele voorgestelde special conditions 

(claims). Bovendien hadden de consultant en de ACM niet de tijd of moeite genomen om de 

claims te doorgronden, waardoor het echte punt de consultant meermalen is ontgaan (GTS wijst 

op het punt van soil humidity.) En volgens GTS bleek dan achteraf dat het model er geen of 

onvoldoende rekening mee hield.  

Reactie zienswijze “Onredelijk proces rondom land- en TSO-specifieke verschillen” 

412. GTS vindt het onredelijk dat zij al special conditions moesten aangeven voordat het finale model 

bekend was. De ACM merkt op dat er voorafgaand twee workshops plaats hebben gevonden 

over het conceptmodel. Hierdoor kende GTS het model voldoende om special conditions te 

kunnen aangeven. In de guidelines staat dat als het model bekend is, gekeken wordt of er nog 

speciale omstandigheden zijn. Hiervoor is niet nodig dat het eindmodel bekend is, als maar 

voldoende bekend welke vorm het model gaat aannemen. Doordat de special conditions weer 

van invloed kunnen zijn op het eindmodel, is een andere volgorde ook niet mogelijk. Daarnaast 

gaat het bij de special conditions juist om de eigen situatie die voor GTS natuurlijk bekend is, los 

van het model.  

413. De ACM is het niet eens met de stelling van GTS dat in de benchmark ten onrechte niet of niet 

juist zou zijn gecorrigeerd voor special conditions. In TCB18 is in drie stappen onderzoek gedaan 

naar land- en TSO-specifieke factoren.  

414. Ten eerste heeft Sumicsid, los van de uitvraag naar special conditions, voor meerdere 

omgevingsfactoren gekeken naar de vraag voor welke van die factoren gecorrigeerd zou moeten 

worden in het benchmarkmodel. Daaruit kwam dat de factoren slope en humidity relevant zijn om 

voor te corrigeren en dat dit voor de andere onderzochte factoren niet het geval was. Dat laatste 

wil niet zeggen dat die andere omgevingsfactoren er niet zijn, dat is uiteraard wel zo, maar het 

wil zeggen dat de relatie met kosten niet of onvoldoende blijkt uit de data. Daardoor is dan geen 

correctie nodig. Verder zijn, zoals ook blijkt uit de special conditions guide,
106

 terechte en dus 

                                                        

106
 Special conditions guide, rnr. 6: Note that most claims made in previous benchmarks for so-called Z-factors that were 

accepted have been implemented in the data definition guides for the current benchmark and will probably be included in 
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geaccepteerde z-factoren uit de vorige benchmarks al opgenomen als special conditions in de 

datadefinities van TCB18, zodat hier dus al rekening mee wordt gehouden.  

415. Daarnaast zijn de TSO’s geconsulteerd om aan de hand van de special conditions guide 

zogenoemde special conditions aan te geven die eigen zijn aan de betreffende TSO. Omdat 

TSO’s hun eigen omstandigheden het beste kennen, is voor deze opzet gekozen en ook in 

voorgaande benchmarks is deze aanpak gevolgd en effectief bevonden. In tegenstelling tot wat 

GTS stelt, hoeven TSO’s zich daarbij niet te vergelijken met andere TSO’s om special conditions 

door te geven. TSO’s kunnen simpelweg een claim voor special conditions doen in lijn met de 

special condition reporting guide. De consultant toetst vervolgens of daadwerkelijk sprake is van 

een special condition. Om te bepalen of sprake is van een special condition is getoetst op vier 

cumulatieve criteria zoals opgenomen in paragraaf 3.4 van het benchmarkrapport: 

complementariteit, objectiveerbaarheid, duurzaamheid en materialiteit. Zoals opgemerkt in het 

benchmarkrapport en waar GTS zich niet in lijkt te kunnen vinden, zijn deze criteria strikt 

toegepast. Er dient namelijk slechts gecorrigeerd te worden indien duidelijk is dat niet corrigeren 

leidt tot een oneerlijke vergelijking. Beperkte verschillen bijvoorbeeld in nationale wetgeving of 

bedrijfsvoering zijn in de regel geen special condition, omdat alle TSO’s daarmee te maken 

hebben. Via dit strikte kader wordt ervoor gezorgd dat de special conditions daadwerkelijk 

speciaal zijn, in die zin dat zonder correctie sprake zou zijn van een oneerlijke vergelijking voor 

alle TSO’s. Daarnaast wijst de ACM er opnieuw op dat er al is gecorrigeerd in TCB18 voor 

terechte en geaccepteerde special conditions (z-factoren) uit vorige benchmark. Een groot aantal 

nieuwe special conditions ligt daarmee volgens de ACM ook niet voor de hand. 

416. Het kan zo zijn dat op nationaal niveau nog verdere correcties nodig zijn op basis van de 

specifieke nationale situatie. Deze correcties staan in feite los van de benchmarkmethode, maar 

zien op de nationale interpretatie en implementatie van het resultaat. In de nationale interpretatie 

en implementatie van de score zit dus meer ruimte, omdat eventuele aanpassingen geen impact 

hebben op andere TSO’s in de benchmark, maar meer te maken hebben met zorgvuldigheid die 

de ACM betracht bij de interpretatie en toepassing van het benchmarkresultaat. De ACM heeft 

die ruimte gebruikt bij de beoordeling van het benchmarkresultaat, bijvoorbeeld door aanvullend 

te corrigeren voor grondwaterproblematiek. 

417. GTS focust in haar zienswijze met name op het feit dat de special conditions in de special 

conditions guide en in de benchmark strikt worden gehanteerd. Die werkwijze vindt GTS niet 

constructief, niet transparant en (vrij vertaald) ook onjuist, want het zorgt niet voor de juiste 

special conditions. De ACM is het daar niet mee eens. Zoals hiervoor opgemerkt is er een goede 

reden om strikt om te gaan met special conditions in TCB18. Door kritisch te kijken of een 

conditie daadwerkelijk speciaal is, wordt in de benchmark alleen gecorrigeerd voor verschillen 

die materieel zijn en waarvan duidelijk is dat een correctie in het belang is van een juiste 

onderlinge vergelijking van de TSO’s.  

                                                                                                                                                                     

the current benchmark model. Therefore, for these claims there may be little point in re-claiming these as special condition 

again, unless of course the current benchmark model fails to include these Z-factors adequately. 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/035346 / Documentnr. ACM/UIT/542662 
 

 

 

106/187 
 

418. GTS heeft in totaal zes special condition claims gedaan die allemaal zorgvuldig zijn onderzocht 

aan de hand van de hiervoor genoemde criteria. Drie van de claims van GTS zijn gemotiveerd 

afgewezen (tabel 3.2 van het algemene rapport).
107

 Drie van de claims van GTS zijn nader 

onderzocht (tabel 3.3 van het algemene rapport), waarvan GTS haar claim over natheid van de 

bodem (deels) is toegewezen. Voor deze special condition wordt dus gecorrigeerd binnen de 

benchmark op basis van GTS haar input. Dat GTS graag had gezien dat meer van haar claims 

zouden zijn toegewezen, begrijpt de ACM. Dat betekent evenwel niet dat het afwijzen van de 

claims onterecht is of dat correcties ten onrechte niet zijn gedaan. En soepele aanvaarding van 

special conditions zou volgens de ACM vanuit Europees perspectief ten onrechte de vergelijking 

individualiseren, zonder dat sprake is van bijvoorbeeld een materiële impact. 

419. Tot slot wijst de ACM ook op het feit dat zij op nationaal niveau bij de interpretatie en 

implementatie van de benchmarkscore alsnog op basis van uitgebreid onderzoek gedaan naar 

verschillende punten waarvoor volgens GTS gecorrigeerd zou moeten worden binnen de 

toepassing van TCB18. Hieronder volgt een overzicht van de besprekingen daarover tussen GTS 

en de ACM: 

 

Beoordelingsfase 

23-aug-19 Vervangingsinvesteringen, grondwater, sessie in Wenen 

11-sep-19 Datacorrecties, grondwater, vervangingsinvesteringen, kostenbesparingen, 

proces 

3-okt-19 Afspraken over serie gesprekken over diverse inhoudelijke punten 

11-nov-19 Grondwater, omgevingsfactoren, decommissionings, vervangingsinvesteringen 

20-nov-19 Conditionele capaciteit, leveringszekerheid, balanceerkosten, kleine velden 

6-dec-19 Kostenbesparingsprogramma GTS 

31-jan-20 Kostenbesparingsprogramma GTS 

11-feb-20 Kostenbesparingsprogramma GTS 

28-feb-20 Onderwerpen 11 en 20 nov 2019 - cont. 

8-apr-20 Onderwerpen 11 en 20 nov 2019 - cont. 

10-apr-20 Vervangingsinvesteringen 

16-apr-20 Grondwater, vervangingsinvesteringen, toepassing, proces 

21-apr-20 Stand van zaken, proces 

1-mei-20 Schaalaanname, vervangingsinvesteringen 

14-mei-20 Grondwater, vervangingsinvesteringen 

27-mei-20 Proces, vervangingsinvesteringen 

15-jun-20 Oxera-GAS rapport, vervangingsinvesteringen, toepassing, proces 

24-jun-20 Toepasbaarheid benchmark 

1-sep-20 Data kostenbesparingsprogramma, toepassing 

                                                        

107
 Sumicsid, Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators – Main report. 
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18-aug-20 Oxera-GAS rapport, vervangingsinvesteringen, proces 

420. Uit dit overzicht blijkt dat in de nationale toepassing van TCB18 over veel onderwerpen is 

doorgesproken om te onderzoeken of correcties op nationaal niveau nodig zijn. Over 

vervangingsinvesteringen is bijvoorbeeld doorgesproken tot na het ontwerpbesluit. Op basis van 

deze gesprekken heeft de ACM correcties doorgevoerd rond grondwater en het 

kostenbesparingsprogramma van GTS. Voor andere onderwerpen is de ACM, zoals gemotiveerd 

in het ontwerpbesluiten in gesprekken met GTS, op basis van een zorgvuldige belangenafweging 

tot de conclusie gekomen dat aanvullende correcties niet nodig zijn.  

Conclusie Zienswijze “Onredelijk proces rondom land- en TSO-specifieke verschillen” 

421. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 53  “Workshops en interactie onzorgvuldig” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

Samenvatting zienswijze “Workshops en interactie onzorgvuldig” 

422. De workshops bevestigen volgens GTS het beeld van een intransparant, niet objectief en 

eenzijdig proces, zonder effectieve gelegenheid tot inspraak of een open en kritische houding ten 

aanzien van het benchmarkonderzoek. Er was weinig (mogelijkheid tot) interactie doordat 

informatie niet of laat werd doorgestuurd en de workshops waren zo gestructureerd dat er weinig 

tot geen ruimte voor interactie was. GTS onderbouwt dit door te wijzen op de volgende punten:  

 de documentatie die moeilijk te doorgronden was en niet zelfstandig leesbaar.  

 de toelichting op slides die pas ter plekke mondeling werd gegeven zodat TSO’s zich niet 

voldoende op de workshops konden voorbereiden.  

 het verslag achteraf ondoorgrondelijk was.  

 de gebrekkige beantwoording van vragen door consultant/ACM, vooraf en achteraf.  

 het continu doorschuiven van discussies naar volgende momenten die nooit kwamen. 

 het ontbreken van een verband tussen wat behandeld is in de workshops en wat er uiteindelijk 

qua model in het rapport terecht is gekomen.  

 slechts één keer is afgeweken van hoorcollege-format door gebruik te maken van interactieve 

break-out sessies en dat in daarop volgende workshops daar geen goed gevolg aan is 

gegeven of niet duidelijk is geworden wat gedaan is met de input van o.a. GTS.  

 de inhoud van de workshops die in de praktijk altijd minder was dan dat was aangekondigd of 

gebrekkig was voorbereid.  

 suggesties gedaan tijdens workshops, waarvan de consultant op dat moment beaamde dat 

die zinvol waren, maar uiteindelijk niet zijn overgenomen. 
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 de noodzaak van een extra vraag- en antwoord workshop na afloop op verzoek van TSO’s en 

dat die workshop niet heeft geleid tot meer transparantie en duidelijkheid.  

423. De workshops hebben volgens GTS dan ook niet opgeleverd waarvoor ze bedoeld waren of 

bedoeld hadden moeten zijn, namelijk inspraak, inhoudelijke controle en bijsturen om zo het 

benchmarkonderzoek te verbeteren.  

Reactie zienswijze “Workshops en interactie onzorgvuldig” 

424. Workshopdocumenten zijn voorafgaand aan de workshop aan deelnemers gestuurd. Hoewel de 

benchmark een relatief complex onderwerp is, blijkt volgens de ACM uit de slides duidelijk wat er 

per onderwerp is besproken, waarom en bijvoorbeeld welke keuzes voorlagen. De ACM is het 

daarmee dus niet eens met het standpunt van GTS dat het benchmarkmateriaal ondoorgrondelijk 

zou zijn. Vanwege de complexiteit van de benchmark kan de ACM zich wel voorstellen dat 

specifieke slides of onderwerpen op basis van alleen bijvoorbeeld de slides complex zijn en dat 

GTS hierover vragen zou kunnen hebben. Voorafgaand, tijdens of na de workshop was er altijd 

gelegenheid om hierover vragen te stellen aan de consultant, ter plekke of via het Worksmart 

platform. De ACM kan zich daarbij niet vinden in de stelling dat een groot deel van de vragen van 

TSO’s onbeantwoord zou zijn gebleven. Wel is het zo dat een aantal vragen later dan CEER zelf 

had voorzien zijn beantwoord, maar dat heeft in de ogen van de ACM geen afbreuk gedaan aan 

de informatievoorziening. De ACM kan zich ook niet vinden in de stelling dat de link tussen de 

inhoud van de workshops en het uiteindelijk gekozen model zou ontbreken. Die link was er 

volgens de ACM duidelijk en is ook terug te vinden in de slides en de verslaglegging van de 

workshops. Daarnaast is in deze fase van het benchmarkproces ook regelmatig contact geweest 

tussen GTS en de ACM, zodat GTS ruimschoots in de gelegenheid was om vragen voor te 

leggen aan de ACM. In de praktijk heeft GTS dat ook gedaan.  

425. Hieronder volgt een overzicht van workshops, inclusief de onderwerpen die daar zijn besproken 

met bijbehorende slides. 

 

TC18 Workshops 

Plenaire sessie met betrokken toezichthouders, TSO’s en de consultant 

  

29-mei-17 Data definition guides 

10-okt-17 Data definition guides 

16-jan-18 Kick off meeting TCB18 

26-apr-18 Datacollectie 

11-okt-18 Modelspecificatie, outputselectie 

27-nov-18 Modelspecificatie, outputselectie, omgevingsvariabelen 

5-apr-19 Modelspecificatie, outputselectie, omgevingsvariabelen 

25/26-sep-19 Presentatie rapport 
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426. Hieronder volgt voorts een overzicht van bilaterale gesprekken tussen GTS en de ACM over de 

benchmarkfase tot en met afronding van het rapport. 

 

Bilaterale gesprekken ACM-GTS over de benchmark 

  

Benchmarkfase 

11-apr-17 Voorbereiding TCB18 

9-mei-17 Voorbereiding TCB18 

7-nov-17 Proces, transparantie 

17-nov-17 Voorbereiding TCB18, quality parameters, data definition guides 

16-mrt-18 Timing van TCB18 

8-mei-18 Vergelijkbaarheid, datavalidatie, outputparameters 

7-sep-18 Datacollectie en - validatie, proces, transparantie, invulling derde workshop 

14-nov-18 Proces, special conditions, modelkeuze, vergelijkbaarheid, transparantie 

10-jan-19 Workshops 

21-feb-19 Proces 

22-feb-19 Datacorrecties 

27-feb-19 Bedrijfsbezoek over data GTS 

2-apr-19 Datacorrecties 

11-apr-19 Proces, kostenbesparing, datacorrecties 

15-apr-19 GTS data 

23-apr-19 Decommissionings, proces 

15-mei-19 Proces, significant rehabilitations, schaalaanname, special conditions, joint 

ventures, unconditional capacity, leveringszekerheid, kleine velden, GOSsen 

427. Hieruit blijkt duidelijk dat GTS niet alleen via workshops is betrokken, maar dat GTS en de ACM 

ook actief het benchmarkproces in bilaterale gesprekken hebben besproken, waar uiteraard 

telkens ook ruimte was voor vragen over het benchmarkproces. In haar zienswijze lijkt GTS 

voorbij te zijn gegaan aan deze gesprekken, zodat GTS in de ogen van de ACM niet alleen een 

beeld schetst dat de ACM niet herkent, maar bovendien ook niet compleet is.  

Conclusie zienswijze “Workshops en interactie onzorgvuldig” 

428. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 54  “Sommige keuzes gemaakt zonder inspraak” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 
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Samenvatting zienswijze “Sommige keuzes gemaakt zonder inspraak” 

429. GTS geeft aan dat de keuze feitelijk al was voorgeschreven voor de outputparameter normgrid, 

terwijl er met de TSO’s in het geheel nog niet over was gesproken en er op dat moment nog 

geen keuze was gemaakt voor het te gebruiken model. GTS vindt dat niet transparant, objectief 

en zorgvuldig. GTS merkt verder op dat in het benchmarkrapport alleen de outputparameter 

normgrid wordt toegelicht en dat de drie andere outputparameters slechts zonder toelichting 

geponeerd worden in het rapport.  

430. GTS merkt voorts op dat bij meerdere workshops een discussie over het conceptmodel op de 

agenda stond, maar dat steeds bleek dat er geen concept gereed was waardoor geen discussie 

plaatsvond. Tijdens de workshop in april 2019 werd het (wat toen werd aangeduid als) ‘finale 

model’ gepresenteerd, zonder dat eerder concepten waren gedeeld of besproken met de TSO’s. 

Tevens bevat het uiteindelijke eindrapport een ander model dan gepresenteerd tijdens die 

workshop. Dat (uiteindelijke) finale model kent enkele zeer bepalende verschillen, zoals een 

gewijzigde outputparameter, met alle gevolgen van dien voor de uitkomsten. GTS vindt dat 

willekeur. Ook op het uiteindelijke finale model konden TSO’s niet meer reageren. Bovendien 

heeft de consultant noch de ACM de keuze voor het gebruikte finale model gemotiveerd.  

431. Ondanks het voornemen dat volgde uit de evaluatie van E2Gas, concludeert GTS dat de 

workshops niet de benodigde en gewenste transparantie en interactie hebben verschaft. De 

TSO’s zijn in beginsel benaderd als ‘dataleverancier’ en niet als TSO’s met de benodigde 

expertise. Interpretatieverschillen tussen de TSO’s zijn dus onvermijdelijk, aldus GTS, en vanuit 

haar perspectief zijn er verschillende fundamentele keuzes gemaakt die GTS nog steeds niet 

goed kan volgen. GTS heeft (ook) hierdoor zorgen over de (data)kwaliteit van (de uitkomsten 

van) het benchmarkonderzoek en vindt dat het onderzoek geen (robuuste) basis is voor 

toepassing in de regulering. 

Reactie zienswijze “Sommige keuzes gemaakt zonder inspraak” 

432. Zoals hiervoor opgemerkt, heeft de ACM namens alle NRA’s in de aanbestedingsdocumenten 

een voorkeur uitgesproken voor een grid size parameter (waarmee destijds nog geen voorkeur is 

uitgesproken voor normgrid). GTS miskent dat de ACM een voorkeur mag hebben voor 

parameters, zoals een grid size parameter. Dat de ACM de parameter niet voorschrijft blijkt 

volgens de ACM ook uit de aanbestedingsdocumentatie waarin bijvoorbeeld staat: 

 

In case the tenderer proposes to re-use the concept of Gridsize in CEER-TCB18 (which 

CEER would encourage), the tenderer is asked to elaborate on the asset weights (how to set 

these and how to ensure these are up-to-date?) 

433. Het klopt dat de ACM GTS niet betrokken heeft bij haar voorkeur voor een grid size parameter. 

De keuze voor een grid size parameter is ontstaan door de ervaringen uit voorgaande 

onderzoeken. Uit deze ervaringen bleek de statische efficiëntie effectief te bepalen met een grid 
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size parameter. Deze keuze vindt de ACM ook logisch omdat netwerkbeheer zeer 

kapitaalintensief is, de kosten zitten vooral in de aanleg en onderhoud van de netwerkactiva. Het 

gebruik van een grid size parameter is bovendien een stabiele factor, want ook in alle 

voorgaande onderzoeken gebruikt. Hierdoor was het volgens de ACM niet nodig om deze keuze 

(opnieuw) te bespreken. De ACM heeft GTS vervolgens wel betrokken bij de invulling van die 

parameter. GTS is in TCB18 workshops en gelijktijdige bilaterale overleggen met de ACM 

namelijk actief geïnformeerd over de invulling van de normgrid parameter en heeft tijdens deze 

workshops en overleggen eveneens ruimschoots de mogelijkheid gehad om haar input over de 

parameter te geven.  

434. Daarnaast is de ACM het niet eens met de stelling van GTS dat de keuze voor de 

outputparameter compressorvermogen zou zijn gemaakt zonder betrokkenheid van TSO’s. Zoals 

duidelijk blijkt uit workshop documentatie is het wijzigen van de outputparameter gedaan naar 

aanleiding van een discussie met TSO’s tijdens een workshop: 

 

An initial proposal presented at Workshop W5 had a different parameter to capture capacity 

provision, total injection volume of H and L gas in nm3. After discussions with project 

participants and additional analysis, it was decided to replace this parameter with compressor 

power, which is a parameter independent on exogenous events (temperature and business 

cycles) and related to actual deployed capacity rather than recent investments (i.e. the 

normalized grid component). 

435. Hieruit blijkt volgens de ACM duidelijk dat de wijziging van de outputparameter geïnjecteerd 

volume naar compressorcapaciteit is doorgevoerd op basis van discussie met TSO’s en NRA’s 

en aanvullend onderzoek van Sumicsid. TSO’s zijn volgens de ACM dus ook betrokken geweest 

bij deze keuze. 

Conclusie zienswijze “Sommige keuzes gemaakt zonder inspraak” 

436. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 55  “Keuze voor DEA en beperkingen van DEA” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

Samenvatting zienswijze “Keuze voor DEA en beperkingen van DEA” 

437. GTS vindt het niet vanzelfsprekend om bij een benchmark bij voorbaat voor een frontier-based 

methode te kiezen; bij de regulering van regionale netbeheerders wordt bijvoorbeeld uitgegaan 

van een maatstaf gebaseerd op het gemiddelde van de vergelijkingsgroep. En als eenmaal wordt 

gekozen de DEA-methodiek te gebruiken, zijn er binnen die DEA-methodiek weer meerdere 
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specifieke invullingen mogelijk. Ook een keuze voor een van deze invullingen is niet 

vanzelfsprekend, aldus GTS. GTS wijst er daarbij op dat het efficiëntiebegrip niet eenduidig is en 

dat het vigerende methodebesluit gebaseerd is op vier modellen en niet één zoals thans het 

geval is. Het is voor GTS goed denkbaar dat een andere methode tot een andere uitkomst zou 

hebben geleid.  

438. GTS stelt dat als eenmaal voor een bepaalde methode en model is gekozen, in elk geval 

rekening moet worden gehouden met de beperkingen van die methode, c.q. dat model. Dat is 

volgens GTS niet gebeurd. GTS wijst op randnummer 298 van het ontwerpbesluit: 

 

Er is gekozen voor DEA vanwege de relatief beperkte omvang van de vergelijkingsgroep. Binnen 

de frontier based methoden bestaan namelijk ook andere technieken, maar die zijn gebaseerd op 

stochastiek en hebben een relatief grote vergelijkingsgroep nodig om tot betrouwbare resultaten 

te komen, terwijl DEA tot bruikbare resultaten komt op basis van een kleinere 

vergelijkingsgroep.”  

439. Verder stelt GTS dat de ACM kennelijk onderscheid maakt tussen betrouwbare resultaten en 

bruikbare resultaten en dat de ACM kiest voor praktisch gemak in plaats van betrouwbaarheid. 

Volgens GTS heeft de ACM niet kritisch gekeken naar andere methoden en kiest de ACM voor 

DEA omdat dit “altijd wel een getal” geeft. GTS wijst op een aantal beperkingen van DEA: 

 

 De betrouwbaarheid van de uitkomst is bij een DEA-methode, anders dan bij stochastische 

methoden, niet vast te stellen.  

 DEA is een relatief simpele methode waarin output wordt gemeten door middel van slechts 

enkele parameters. De vraag is of de werkelijke output volledig gedekt wordt in het gebruikte 

model.  

 DEA maakt geen onderscheid tussen ‘inefficiëntie’ en ‘dataruis’, in tegenstelling tot 

stochastische methoden zoals Stochastic Frontier Analysis (SFA). 

 DEA gaat ervan uit dat de observaties goed vergelijkbaar zijn en corrigeert niet voor eventuele 

verschillen.  

 DEA is gevoelig voor fouten in de dataverzameling.  

 DEA neemt aan dat men vrijelijk outputs tegen elkaar kan uitruilen en dat hoeft niet zo te zijn.  

 DEA neemt in de kern aan dat een TSO ten minste evenveel output kan produceren als zijn 

input toeneemt (en vice versa). Dat maakt dat een DEA-model niet bruikbaar wanneer er 

sprake is van negatieve coëfficiënten.  

440. Deze algemene nadelen van DEA zorgen er volgens GTS voor dat een onderzoek dat wordt 

gedaan op basis van DEA aanzienlijke beperkingen kent. GTS stelt dat in het 

benchmarkonderzoek en het ontwerpbesluitonvoldoende wordt ingegaan op deze nadelen en 

wat dit betekent voor de gepresenteerde efficiëntiescores.  
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441. GTS stelt dat bij het gebruik van de DEA-methodiek hoge eisen gesteld moeten worden aan de 

kwaliteit en volledigheid van het gekozen model, omdat anders elk verschil tussen de TSO’s (dat 

niet in de output naar voren komt) als inefficiëntie wordt bestempeld. GTS stelt dat het 

benchmarkonderzoek op dit punt niet zorgvuldig was. Daarnaast concludeert GTS dat de 

kwaliteit van het model onvoldoende is voor de bepaling van de statische efficiëntie van GTS. 

Extra voorzichtigheid is volgens GTS bovendien geboden, omdat er binnen deze DEA-methode 

en in tegenstelling tot het vorige methodebesluit gebruik is gemaakt van slechts één model.  

Reactie zienswijze “Keuze voor DEA en beperkingen van DEA” 

442. Zoals de ACM beschrijft in het ontwerpbesluit, is de keuze voor een frontier based aanpak en 

daarbinnen voor DEA zorgvuldig onderbouwd. De ACM heeft inmiddels veel ervaring opgebouwd 

met internationaal benchmarken en de daarvoor beschikbare methodes en baseert zich mede op 

diverse studies die de ACM heeft laten uitvoeren door verschillende consultants in de loop van 

de tijd. Het is dus niet zo dat de ACM zomaar gebruik maakt van een frontier based DEA 

methode, zoals GTS stelt.  

443. De ACM kiest net als bij de vorige reguleringsperiode en net als bij TenneT voor een frontier 

based DEA methode, omdat deze methode volgens de ACM gezien de omvang van de 

vergelijkingsgroep de beste en meest betrouwbare resultaten geeft én het beste aansluit bij de 

doelen van de Europese en Nederlandse tariefregulering. Het CBb ziet dat volgens de ACM niet 

anders, aangezien het CBb meerdere keren en in algemene zin heeft geoordeeld dat een DEA 

frontier benchmark een geschikte methode is om de efficiëntie van TenneT te meten.
108

  

444. Dat, zoals GTS stelt, geen rekening zou zijn gehouden met de beperkingen van DEA is onjuist. 

Juist het omgaan met die beperkingen en het zorgvuldig opbouwen van het model is gebeurd in 

dit benchmarkproject. Zoals blijkt uit de reactie op de zienswijze “Foutief gebruik parameters met 

negatieve coëfficiënten” verklaren de in TCB18 gekozen outputs verklaren de kosten van TSO’s 

goed. Ook uit de verschillende analyses die zijn gedaan op het TCB18 model volgt volgens de 

ACM dat sprake is van een zorgvuldig opgebouwd model dat goed in staat is verschillen in 

efficiëntie tussen TSO’s te meten.  

445. Verder wijst de ACM erop dat veel van de beperkingen die GTS aanhaalt ook gelden voor 

andere methodes. Deze argumenten hebben daardoor in feite weinig te maken met de keuze 

voor DEA. Het zijn volgens de ACM punten van aandacht, die Sumicsid en de ACM in 

ogenschouw hebben genomen. Er zijn bijvoorbeeld zorgvuldige data guidelines ontwikkeld, om 

ervoor te zorgen dat de data van kwalitatief is, want van belang is binnen DEA. Dit wordt verder 

geborgd via de datastrategie, zoals hiervoor al beschreven. 

446. Dat het methodebesluit 2017-2021 is gebaseerd op vier modellen en niet één, komt omdat er 

toen twee benchmarkonderzoeken beschikbaar waren voor toepassing, namelijk het pan-

Europese E2gas onderzoek door CEER (de voorloper van TCB18) en een versie van de Duitse 

                                                        

108
 Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:CBB:2018:347, r.o. 6.6 en ECLI:NL:CBB:2015:272, r.o. 5.3.4. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2015:272
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benchmark door BNetzA waar GTS aan was toegevoegd. Dat laatste onderzoek leidde tot drie 

modellen, waardoor er in totaal vier modellen beschikbaar waren, welke elkaar overigens qua 

resultaat niet ver ontliepen. Dat in TCB18 is toegewerkt naar een enkel model, is dus in lijn met 

E2gas en dat er destijds meerdere modellen waren was nu eenmaal het gevolg van het hebben 

van twee verschillende benchmarks (met verschillende vergelijkingsgroepen). Beide situaties zijn 

wat de ACM betreft niet per se goed of fout zo lang de onderzoeken zorgvuldig en deugdelijk zijn 

uitgevoerd.  

447. De opmerking die GTS maakt over onderscheid tussen betrouwbare en bruikbare uitkomsten 

volgt de ACM niet. Een studie is bruikbaar in de regulering als die, gegeven het aantal TSO’s en 

de doelen van tariefregulering, betrouwbare resultaten geeft. Zoals beschreven in het 

ontwerpbesluit geeft het TCB18 model met DEA die resultaten en voor zover daar op af te 

dingen is, heeft ACM dat nader onderzocht tijdens en na afloop van de benchmark en haar 

bevindingen verwerkt als een correctie op het benchmarkresultaat dan wel in de toepassing van 

de benchmark in het ontwerpbesluit. 

Conclusie zienswijze “Keuze voor DEA en beperkingen van DEA” 

448. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 56  “Twijfelachtige aanname schaalvoordelen” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Twijfelachtige aanname schaalvoordelen” 

449. GTS benoemt dat de consultant a priori een keuze maakt voor non decreasing returns to scale 

(NDRS) en deze aanname niet onderbouwt en dat de aanname twijfelachtig is. GTS merkt op dat 

de consultant haar aanname baseert op een aantal statistische toetsen, maar de resultaten 

daarvan niet toont. Er zijn volgens GTS concrete aanwijzingen dat de NDRS aanname niet klopt. 

In de schaduwbenchmark voor elektriciteit heeft Oxera de berekeningen van de consultant 

namelijk proberen te repliceren maar vond geen ondersteuning voor de bewering van NDRS. 

Oxera vond volgens GTS bewijs van iets dat in een tegenovergestelde richting wijst. GTS erkent 

dat dit niet per se iets zegt over de geldigheid van de schaalaanname in de gasbenchmark, maar 

ziet redenen om NDRS af te wijzen.  

450. Ten eerste merkt GTS op dat zij niet haar eigen schaalgrootte kan kiezen en het 

benchmarkonderzoek gaat daar wel vanuit. Niet elke TSO’s kan zijn schaalgrootte bepalen 

omdat veel TSO’s wettelijk aan nationale grenzen verbonden zijn. In Duitsland is dit volgens GTS 

niet het geval. Daar is de dienstverlening die GTS uitvoert, verspreid over 16 TSO’s. Het is GTS 
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bovendien ook wettelijk niet toegestaan om te splitsen in meerdere bedrijven om hiermee een 

optimalere schaalgrootte te bereiken.  

451. Ten tweede wijst GTS op het ontwerpbesluit waarin de ACM stelt dat als de zorg van GTS 

gegrond zou zijn, dat er dan een negatieve correlatie zou moeten bestaan tussen de efficiënte 

TSO’s in het benchmarkonderzoek en de omvang van de TSO’s en dat er van die negatieve 

correlatie geen sprake is. GTS merkt op dat uit het benchmarkonderzoek niet blijkt hoe dit is 

onderzocht en met welk resultaat. Er kunnen volgens GTS vele oorzaken zijn waarom een 

negatieve correlatie niet uit een dergelijke analyse volgt, bijvoorbeeld omdat de data verdeeld is 

in twee groepen qua grootte, waardoor correlaties niet zonder meer goed werken. GTS wijst er 

verder op dat zij veruit één van de grootste TSO’s in de vergelijkingsgroep is. Er zijn in de 

vergelijkingsgroep vier zeer grote TSO’s, waaronder GTS, en verder 25 relatieve kleine TSO’s.  

452. GTS stelt tot slot dat onder andere de wettelijke monopoliepositie van GTS, de wettelijke 

aansluitplicht en het kleine veldenbeleid volgens GTS nu juist voor GTS en in mindere mate voor 

de overige TSO’s maken dat sprake zal zijn van variabele schaalvoordelen (variabel returns to 

scale, VRS). VRS houdt rekening met nadelen van kleine schaal en nadelen van een grotere 

schaal.  

 

Reactie zienswijze “Twijfelachtige aanname schaalvoordelen” 

453. Benchmarken is niet gebaseerd op een individuele netbeheerder, maar op een onderlinge 

vergelijking van Europese TSO’s. Van belang is dat op het niveau van de vergelijkingsgroep de 

juiste schaalaanname wordt gemaakt. Zoals uit het algemene rapport blijkt, zijn binnen TCB18 

verschillende schaalaannames getoetst:
109

 

 

5.12 For all possible model specifications, we have also tested which of the returns to scale 

assumptions in the DEA model fit data the best: variable returns to scale (VRS), increasing 

returns to scale (IRS), decreasing returns to scale (DRS), or constant returns to scale (CRS). 

[…] The general finding is that the IRS assumption (see Figure 5-2 below) is the best 

assumption to invoke. […] 

5.13 The IRS assumption means that it can be a disadvantage to be a small TSO but not to be 

a large TSO. […] This is also conceptually appealing. A TSO can be small due to the size of 

the country or by the service area it has to serve and there may be an element of fixed costs 

involved in the operation of any TSO. On the other hand, if a TSO is suffering from extra cost 

of being large, it is likely that a reorganization of the TSO to imitate a combination of smaller 

TSOs could improve cost efficiency. 

                                                        

109
 Sumicsid, Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators – Main report. 
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454. Zoals uit het algemene rapport
110

 blijkt is gekozen voor de NDRS-aanname. NDRS gaat ervan uit 

dat kleine TSO’s er last van kunnen hebben dat ze klein zijn, maar dat grote TSO’s er geen last 

van hebben dat ze groot zijn. De ACM vindt dit op voorhand een logische aanname, in lijn met de 

algemene praktijk in uiteenlopende sectoren en met de literatuur, omdat grotere TSO’s nu 

eenmaal meer opties hebben om zichzelf zo efficiënt mogelijk te organiseren en bijvoorbeeld ook 

een grotere inkoopmacht hebben dan kleine partijen. In tegenstelling tot wat GTS stelt, gaat het 

er daarbij niet om dat GTS zich juridisch splitst in kleinere bedrijven, maar dat GTS de 

mogelijkheid heeft om zich qua interne aansturing te organiseren als kleinere eenheden indien 

dat efficiënter is. Algemeen gesteld hebben grote bedrijven nu eenmaal meer opties dan kleine 

bedrijven. 

455. Dat laat onverlet dat aannames en intuïtie, hoe gangbaar en logisch ook, vals kunnen zijn. 

Uiteindelijk zal de gemaakte aanname ook moeten passen bij de feiten (data). In het concrete 

geval van TCB18 betekent dit dat, als de NDRS aanname onjuist zou zijn, dit in het resultaat van 

TCB18 terug te zien zou moeten zijn. Concreet: in dat geval zouden kleine TSO’s de grotere 

TSO’s domineren, i.e. de kleine TSO’s hebben dan systematisch een hogere efficiëntiescore dan 

de grotere TSO’s. Daarvan is echter geen sprake in TCB18 onder de NDRS aanname. Zowel 

onder de kleine TSO’s als onder de grote TSO’s komen volledig en minder efficiënte TSO’s voor. 

Van de vier grote TSO’s in de vergelijkingsgroep, waaronder GTS, zijn er twee die het beter doen 

dan GTS, waarvan één zelfs volledig efficiënt is. Het is dus beslist niet zo dat grote TSO’s er 

generiek slecht vanaf komen in de benchmark.  

456. Over Oxera geeft Sumicsid in een reactie aan dat: 

 

Oxera (2020) presents certain results from Banker tests, as well as the coefficients from the 

SFA and logarithmic average cost functions indicating (non-significant) signs of decreasing 

returns to scale. However, being non-significant, the only conclusion from these tests is that 

CRS cannot be rejected. 

en 

VRS as assumption is rejected by all published studies and the previous regulatory 

benchmarking, but also simple techno-economic evidence: no valid reason can be found to 

suggest that larger operators would be unable to organize their services and assets as 

efficiently as smaller units. Oxera (2020) provide no other argument for why this assumption 

would be valid beyond purely small sample size effects. 

457. Sumicsid en ook de ACM onderschrijven dus niet de kritiek van Oxera waarnaar GTS verwijst. 

Daarnaast verwijst Sumicsid in haar reactie op Oxera naar de langjarige wetenschappelijke 

consensus over het bestaan van schaalvoordelen bij gastransmissie. 
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458. Over de stelling van GTS dat dat de consultant haar aanname baseert op een aantal statistische 

toetsen, maar de resultaten daarvan niet toont, zegt Sumicsid in diezelfde reactie: 

 

3.103 Although one may argue that the statistical documentation on returns to scale is not 

complete in the TCB18 report, the objection behind reveals a conjecture that is flawed. As 

tests for returns to scale are hypothesis-based, the approach advocated by Oxera (2020) 

would logically assume that even if economies of scale are proven scientifically in numerous 

studies and in a previous study for the same operators, a repetition with a smaller number of 

operators would then lead to the rejection of the hypothesis. We consider this idea contrary to 

a scientific approach to performance assessment. 

459. Met andere woorden, als op veel grotere schaal dan TCB18 de NDRS aanname veelvuldig 

getoetst en bevestigd is, dan gelden die resultaten ook voor een kleinere groep TSO’s, zoals de 

vergelijkingsgroep in TCB18. GTS (Oxera) geven dus een verkeerd beeld van de betekenis van 

statistische toetsen in dit verband. 

Conclusie zienswijze “Twijfelachtige aanname schaalvoordelen” 

460. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 57  “Onduidelijke selectie van outputparameters” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Onduidelijke selectie van outputparameters” 

461. GTS vindt het onduidelijk op basis van welke criteria de vier outputparameters zijn gekozen of 

welke alternatieven zijn afgevallen en waarom. Uit het eindrapport en workshops blijkt niet wat er 

is gebeurd.  

462. GTS verwacht voor de selectie van outputparameters ten minste de volgende stappen: (1) een 

grote verzameling aan kandidaatparameters op basis van een techno-economische rationale, (2) 

een statistische analyse voor de selectie van die parameters, (3) een selectie van finale modellen 

die de output van een TSO volledig dekken en (4) een sensitiviteits- en robuustheidsanalyse op 

de finale modellen om aannemelijk te maken dat de modellen betrouwbare uitkomsten bieden. 

Die stappen zijn volgens GTS niet, onvoldoende en/of onvoldoende kenbaar gezet.  

463. Naast welke outputparameters worden gehanteerd, is volgens GTS relevant hoeveel 

outputparameters worden gehanteerd. Hoe meer outputparameters, hoe preciezer kan worden 

verklaard wat de output is die tegenover de input (kosten) staat. GTS stelt dat de Lasso regressie 

die de consultant gebruikt voor het bepalen van het optimale aantal parameters niet concludent 
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is. In het algemeen kan een Lasso regressie niet gebruikt worden voor het bepalen van het 

optimale aantal parameters in een DEA-model op basis van een grote set aan parameters. Een 

Lasso regressie is bedoeld om binnen een specifieke set aan relevante parameters de meest 

belangrijke parameters aan te tonen. De consultant heeft deze stap echter overgeslagen. De 

consultant bewandelt volgens GTS bovendien de verkeerde volgorde. Eerst moet namelijk 

worden bepaald hoeveel parameters worden gebruikt (op basis van DEA vuistregels en niet een 

Lasso regressie) om daarna met Lasso regressie de keuze daarbinnen te maken.  

464. Met zijn analyse stelt de consultant op basis van een Lasso regressie dat twee tot vier 

outputparameters een optimaal aantal zou zijn. GTS vindt dat opmerkelijk, omdat een vuistregel 

in DEA is dat het aantal input-en outputvariabelen maximaal een derde van het aantal 

observaties mag zijn. GTS wijst erop dat er 29 TSO’s zijn in de vergelijkingsgroep en dat er dus 

ruimte is voor negen input en outputs. In TCB18 zijn dit er slechts vijf. Hierdoor zijn er volgens 

GTS onterecht outputparameters weggelaten die een verklarende waarde hebben. De consultant 

heeft volgens GTS voorts geen verificatie gedaan waarom de gekozen outputparameters de 

juiste zijn. Bovendien maakt de consultant niet aannemelijk dat er geen belangrijke variabelen 

missen in het model.  

465. De gekozen vier outputparameters geven volgens GTS niet dekkend aan welke diensten een 

TSO levert aan haar klanten en dat moet wel zo zijn. De werkelijkheid van een TSO laat zich niet 

in een simpel model met slechts vier parameters vatten. GTS stelt dat onvoldoende rekening is 

gehouden met kernaspecten in de dienstverlening van een TSO zoals kwaliteit, complexiteit, 

veiligheid van het netwerk, relatie met stakeholders en omgeving, het aanbieden van een liquide 

markt en daaraan gekoppelde diensten en milieu-impact en cyber security.  

466. Zeker ten aanzien van kwaliteit is het voor GTS onbegrijpelijk waarom de ACM hier niet specifiek 

voor heeft gecorrigeerd. GTS verwijst daarbij naar de Elektriciteitswet 1998 en stelt dat die erop 

wijst dat er net als bij elektriciteit bij gas rekening gehouden had moeten worden met kwaliteit. 

467. GTS merkt op dat de consultant een zogeheten second-stage regressieanalyse heeft gedaan om 

te onderzoeken of er mogelijk variabelen missen in het model. Ook die analyse is volgens GTS 

ondeugdelijk uitgevoerd en ondervangt niet de gebrekkige selectie van outputparameters. De 

aanpak van de consultant is onhoudbaar omdat (1) second-stage regressie in deze hoedanigheid 

geen onderbouwing kent in DEA-literatuur en (2) wanneer deze analyse uitgevoerd wordt op 

parameters die wel in het finale model zijn opgenomen, de conclusie volgens GTS niet eenduidig 

is dat deze parameters het beste model vormen. Ten aanzien van het eerste punt: het gebruik 

van second-stage analyses wordt in DEA-literatuur niet voor het doel van valideren van output 

parameters gebruikt maar (hooguit) soms om DEA-scores aan te passen voor de effecten van 

omgevingsvariabelen. Bovendien is een nadeel van second stage analyse is dat de resultaten 

een bias bevatten als de second stage variabelen eigenlijk slechts een variatie zijn op de initieel 

gekozen variabelen. Ten aanzien van het tweede bezwaar, blijken de analyses niet in staat te 

zijn om aan te geven of een ontbrekende outputvariabele alsnog zou moeten worden toegevoegd 
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aan het model. Oxera heeft de ineffectiviteit van de second stage analyses wat dat betreft 

overtuigend aangetoond in het schaduwbenchmarkonderzoek voor elektriciteit, aldus GTS.  

Reactie zienswijze “Onduidelijke selectie van outputparameters” 

468. De ACM reageert hierop als volgt. De kritiek van GTS vat de ACM zo op dat GTS het niet eens is 

met de wijze waarop of de volgorde waarin die stappen zijn doorlopen. De ACM wijst erop dat 

TCB18 niet de eerste benchmark is die in CEER verband wordt gedaan. CEER was ook 

betrokken bij de vorige gas- en elektriciteitsbenchmarks. Daarnaast heeft Sumicsid uitgebreide 

ervaring met benchmarks. Op Europees niveau heeft Sumicsid onder meer de vorige 

gasbenchmark en elektriciteitsbenchmarks uitgevoerd. Daarnaast heeft Sumicsid bijvoorbeeld 

benchmarks gedaan voor BNetzA. De groslijst van potentiële outputparameters waar GTS aan 

refereert in de eerste stap die ze noemt was er wel degelijk, maar vanwege al die eerdere 

ervaringen mogelijk niet zo uitgebreid als GTS zelf in gedachten had. GTS heeft bovendien de 

gelegenheid gekregen tijdens TCB18 om missende outputparameters te signaleren. Dat heeft 

GTS ook een paar keer gedaan en in TCB18 is daar steeds naar gekeken, net zoals dat ook alle 

andere suggesties van GTS en andere TSO’s altijd serieus zijn genomen, zij het mogelijk niet 

met het resultaat dat GTS daar zelf bij in gedachte had. 

469. De kritiek van GTS op het gebruik van Lasso regressie om een juist aantal outputparameters te 

bepalen, kan de ACM evenmin plaatsen. De vuistregel voor het maximaal aantal te hanteren 

parameters die GTS noemt, betreft, zoals GTS zelf al aangeeft, maxima. Belangrijk is om te 

voorkomen dat er een overgespecificeerd model ontstaat, omdat dat het onderscheidend 

vermogen van een model ondermijnt. Economic Insights
111

 zegt hierover: 

 

If the recent developments in statistical theory for DEA are to be used, then a much larger 

amount of data is needed per variable included in the model. It should also be noted that the 

accuracy of DEA (and its discriminative power in particular) reduces as the number of outputs 

becomes substantial relative to the sample size, because more firms will be found to be 

‘efficient’ simply because they have unique input-output mixes and are not closely comparable 

to other firms. 

470. Het is dus zaak om met voldoende parameters te modelleren om uiting te geven aan de taken 

van TSO’s (geen onderspecificatie waardoor relevante verschillen niet zichtbaar worden, leidend 

tot onderschatting van efficiënties), maar ook niet met meer dan dat (geen overspecificatie 

waardoor irrelevante verschillen worden meegenomen, leidend tot overschatting van efficiënties). 

Daarom is het van groot belang om bij een benchmarkmodel goed na te denken over hoe de 

taken, die een TSO globaal heeft, afgedekt moeten worden met een outputparameter. In TCB18 

en eerdere benchmarks is het uitgangspunt dat een TSO in essentie in drie dingen voorziet: (1) 

transport (kerntaak), (2) capacity (capaciteit leveren) en (3) services (denk aan aansluiten van 

                                                        

111
 Topics in efficiency benchmarking in energy networks: Selecting cost drivers, Economic Insights, December 2017, p. 5-

6.  



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/035346 / Documentnr. ACM/UIT/542662 
 

 

 

120/187 
 

afnemers). Bij elk van die taken zijn outputparameters bekeken en geselecteerd, leidend tot het 

uiteindelijke model. Lasso regressie was daarbij een hulpmiddel en niet meer dan dat.  

471. GTS veronderstelt dat een model dat zodoende niet het maximum aantal parameters heeft 

(volgens DEA vuistregels voor maxima), alleen daarom al belangrijke kenmerken van TSO’s niet 

ziet. Zoals hiervoor opgemerkt volgt de ACM dit standpunt niet. Er moet een balans gevonden 

worden tussen onder- en overspecificatie. Die balans is volgens de ACM gevonden in TCB18, 

omdat de in TCB18 gekozen outputparameters de kosten van de TSO’s goed verklaren (dat blijkt 

onder andere uit de hoge R
2
, die aangeeft hoe goed de kosten door de outputs verklaard 

worden). Het toevoegen van outputparameters zou volgens de ACM daarom zorgen voor 

overspecificatie en dus voor een model dat minder goed in staat is op TSO’s onderling te 

vergelijken.  

472. GTS noemt voorts een aantal aspecten van de dienstverlening van een TSO waarvan GTS vindt 

dat daar te weinig mee is rekening gehouden bij het ontwikkelen van het benchmarkmodel. GTS 

noemt concreet kwaliteit, complexiteit, veiligheid van het netwerk, relatie met stakeholders en 

omgeving, het aanbieden van een liquide markt en daaraan gekoppelde diensten en milieu-

impact en cyber security. De ACM wijst er echter op dat het aspect kwaliteit expliciet is 

onderzocht in TCB18, waaronder tot tweemaal aan toe met een consultatie onder TSO’s. Ook is 

daarbij duidelijk aangegeven dat veiligheid bij gas (anders dan bij elektriciteit) is geregeld in 

wetgeving en dus buiten de sfeer van kostenbenchmarking dient te worden gehouden in een 

regulatorische setting. De kosten die GTS maakt voor de veiligheid worden uiteraard 

meegenomen in de benchmark, omdat deze impliciet onderdeel zijn van het netwerk. De ACM 

ziet echter geen aanleiding om aan te nemen dat GTS meer kosten zou moeten maken voor 

veiligheid dan andere TSO´s. Voor de volledigheid, want zie hiervoor over kwaliteit, wijst de ACM 

er nog op dat de Elektriciteitswet 1998 volgens de ACM niet relevant is, aangezien deze niet van 

toepassing is op GTS.  

473. De overige punten die GTS noemt, namelijk complexiteit, relatie met stakeholders en omgeving, 

het aanbieden van een liquide markt en daaraan gekoppelde diensten en milieu impact en cyber 

security zijn onderzocht in het kader van de TSO–specifieke kenmerken. Hiermee hebben alle 

TSO´s te maken, dit is dus niet uniek voor GTS.  

474. Voor wat betreft de second stage analyse, merkt de ACM op dat Oxera geenszins de 

ineffectiviteit daarvan heeft aangetoond in haar review van het elektriciteitsdeel van TCB18. De 

ACM verwijst daarbij naar de reactie van de consultant op het betreffende rapport van Oxera. De 

consultant zegt daarbij op de kritiek van Oxera (en impliciet dus ook die van GTS): 

(Sumicsid, 3.126, pp. 22) The critique against the post-run (second-stage) analysis is not well 

posed since the purpose is not related to model-specific variable selection. The post-run 

analysis aims at investigating and validating the potential presence of systematic bias for 

operators with specific conditions with respect to the efficiency score used in the regulation. 

The list of parameters includes also elements already in the model, for information about 

potential impact and not as an omitted variable.  
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475. GTS heeft dus een onjuiste opvatting van de bedoeling van second stage analyse. 

Conclusie zienswijze “Onduidelijke selectie van outputparameters” 

476. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 58  “Grote heterogeniteit TSO´s” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Grote heterogeniteit TSO´s” 

477. GTS geeft aan dat er drie typen TSO’s zijn: (1) transit-TSO’s die een leiding beheren met weinig 

vertakkingen en connectiepunten maar met een groot buisvolume en compressievermogen, (2) 

distributie-TSO’s die een netwerk opereren met relatief weinig (of geen) compressievermogen en 

veel leidingen hebben met een kleine diameter die vertakt zijn in een relatief groot netwerk met 

veel connectiepunten en (3) combinatie-TSO’s die bestaan uit de combinatie van een 

transitnetwerk en een distributienetwerk. GTS zou een combinatie-TSO zijn, net als Enagas, 

GUD, OGE, Ontras, Fluxys, Amber Grid, DESFA, REN, Bayernetz, Energinet, Elering en 

National Grid, Gascade en Fluxys TENP. GTS typeert Thyssengas, Nowega, Gastransport Nord, 

Plinovodi, Conexus, Terranets, Gasum als distributie-TSO’s en Fluxys NEL, GRTgazD en 

Lubmin ziet GTS als transit-TSO’s. GTS illustreert dat met Figuur 4 op pagina 56 van haar 

zienswijzen. 

478. GTS stelt dat transit-TSO’s goed scoren op de eenheidskosten voor outputparameters 

compressievermogen en leidinglengte, en dat distributie-TSO’s goed scoren op de 

eenheidskosten voor connectiepunten. Distributie-TSO´s zullen daarom goed scoren omdat DEA 

nu eenmaal zo werkt dat een TSO die goed scoort op een enkele outputparameter, ook goed 

presteert op het totaal (i.e. efficiënt of bijna efficiënt is). GTS geeft aan als combinatie-TSO niet 

uit te blinken op die parameters en daardoor in DEA een oneerlijk gevecht voert, i.e. niet of bijna 

niet efficiënt kan zijn. GTS concludeert ook dat het benchmarkmodel dus een bias heeft naar 

transit-TSO’s en distributie-TSO’s, oftewel naar gespecialiseerde TSO's, ten nadele van 

combinatie-TSO’s zoals GTS.  

479. Voorts merkt GTS op dat zij niet in staat is om vrijelijk outputs zoals leidinglengte en 

connectiepunten “uit te ruilen” tegen compressievermogen, zoals DEA wel veronderstelt. Een 

transit-TSO kan zich niet zomaar omvormen tot een distributie-TSO, terwijl DEA daar wel vanuit 

gaat. DEA is volgens GTS dus niet in lijn met de praktijk.  

480. GTS stelt dat de ACM in randnummer 334 (sub 1) ontwerpbesluit eenvoudig over deze 

problematiek rond heterogeniteit heenstapt door te stellen dat DEA er automatisch voor zorgt dat 

TSO’s met “gelijken” wordt vergeleken. Die suggestie zou alleen opgaan wanneer distributie-
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TSO's met distributie-TSO’s worden vergeleken en transit-TSO's met transit-TSO's, aldus GTS. 

GTS is echter vergeleken met gespecialiseerde TSO's.  

481. Ook zegt GTS hierover dat, als het gebruikte DEA-model perfect in staat zou zijn om de groep 

TSO’s als het ware te clusteren in drie groepen (transit, distributie, combi), daarmee juist het 

probleem (bias) ontstaat in plaats van dat het daarmee zou worden opgelost. GTS illustreert dat 

met een grafiek (Figuur 5 op pagina 59 van haar zienswijze). Daaruit blijkt dat combinatie-TSO’s 

niet in staat zijn om, zoals DEA veronderstelt, te lijken op het gemiddelde van een transit-TSO en 

een distributie-TSO om op die manier op de frontier te liggen, aldus GTS. Dat gemiddelde punt is 

voor combinatie-TSO’s onbereikbaar en die TSO’s worden dus afgerekend op iets dat 

onhaalbaar is. 

482. De ACM zal volgens GTS dus ten minste aan moeten tonen dat geen van de peers van GTS een 

gespecialiseerde TSO is, om te stellen dat DEA genoemde heterogeniteit vanzelf oplost. En zelfs 

als dat het geval is, dan was het nog steeds beter geweest om direct al uit te gaan van een 

driedeling in TSO’s en het onderscheid daartussen niet over te laten aan DEA.  

Reactie zienswijze “Grote heterogeniteit TSO´s” 

483. In algemene zin is het zo (los van de benchmarktechniek) dat TSO’s die in een relatieve niche 

opereren (bijvoorbeeld point-to-point) in een vergelijking al snel efficiënt worden bevonden, 

omdat ze in een “hoekje” opereren. Dat is ook logisch, want met weinig vergelijkingsmateriaal is 

zo’n TSO al snel de meest efficiënte TSO. Dat wil echter niet zeggen dat een meer gangbare 

TSO in het nadeel is. Als er namelijk relatief veel TSO’s zijn die op GTS lijken (zoals bij GTS het 

geval is; 15 van de 29 lijken volgens GTS op GTS en volgens de ACM lijken de distributie-TSO’s 

ook op GTS, zie hierna), dan is er juist relatief veel vergelijkingsmateriaal waarmee GTS goed 

vergeleken kan worden. De huidige peergroup is dus zeer geschikt om GTS mee te vergelijken in 

een benchmark en levert vanwege het rijke vergelijkingsmateriaal een informatieve uitkomst op.  

484. De ACM vindt de opsplitsing die GTS maakt in drie groepen kunstmatig. De ACM ziet een 

verschil in de functionaliteit van point to point (transit volgens GTS) TSO’s en meshed (distributie 

volgens GTS) TSO’s. Dat onderscheid ziet Sumicsid eveneens. Uit het algemene rapport blijkt 

hierover:
112

 

 

5.29 The network operators in the study have different structure in terms of connection points, 

capacity and pipeline length. A concept often invoked is to distinguish between “pointto-point” 

(PTP) operators with a strong transport-transit focus (see Figure 5-8 below) and “meshed” 

operators with many intersection and connection points (see Figure 5-9), focusing diverse 

tasks: e.g., transit, storage and supply security. 

5.30 In order to investigate whether the current model adequately addresses these structural 

heterogeneity, we created a proxy for heterogeneity as the number of connection points per 
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 Sumicsid, Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators – Main report.  
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pipeline km. […] If this parameter would explain the cost-efficiency score or even unit cost, this 

might indicate a problem of correcting for heterogeneity 

5.31 The results from the analysis are clear: the heterogeneity proxy has no explanatory value 

on the DEA-score, nor on unit cost components in either ordinary or robust regression. This 

means that we can conclude that the current model is catering for the different types of 

operators through the model specification, in particular the explicit inclusion of the customer 

service (connection points), the physical network (pipeline length) and the dimensioning of the 

capacity (compressors). The PTP operators naturally have low output in terms of customer 

service and/or capacity provision, whereas the opposite is true for the meshed networks. The 

NormGrid warrants consideration of network assets even under low utilization, which also 

favors meshed operators. 

485. Hieruit blijkt volgens de ACM dat point to point en meshed TSO’s verschillende karakteristieken 

hebben. Point to point TSO’s hebben over het algemeen een beperkt aantal connectiepunten per 

km leiding en veel compressorvermogen, terwijl meshed TSO’s juist veel connectiepunten 

hebben per kilometer leiding. Hieruit blijkt eveneens dat het TCB18 model ervoor zorgt dat 

bijvoorbeeld meshed TSO’s niet worden vergeleken met point to point TSO’s. Gezien de 

verschillende functionaliteiten van de TSO’s, de gekozen output parameters en de werking van 

DEA ligt die conclusie volgens de ACM ook voor de hand. Sumicsid heeft dit ook zo aangegeven 

tijdens de workshop van september 2019. 

486. Het verschil tussen distributie-TSO’s en combinatie-TSO’s ziet de ACM niet. Het elementaire 

verschil tussen point to point TSO’s en meshed TSO’s zit erin dat point to point TSO’s geen 

vertakt netwerk hebben. Meshed TSO’s hebben dat wel. Combinatie TSO’s hebben volgens GTS 

een transitachtig netwerk met vertakkingen. In de ogen van de ACM valt dat onder een meshed 

TSO. Volgens de ACM zijn combinatie TSO’s dus meshed TSO’s. Voor de volledigheid wijst de 

ACM er nog op dat GTS nalaat om precies te definiëren wat een combi TSO is. Dat is volgens de 

ACM ook begrijpelijk, want die definitie is op basis van de feitelijke functionaliteiten niet objectief 

te trekken. Dit volgt volgens de ACM ook uit de figuur die GTS in dit verband gebruikt. De grens 

tussen een in de woorden van GTS distributie TSO, combi TSO en transit TSO lijkt daarin 

willekeurig getrokken. Het verschil in functionaliteiten tussen point to point en meshed TSO’s is 

dat volgens de ACM niet, zodat dit onderscheid wel relevant is. 

487. Als laatste wijst de ACM erop dat de benchmark specialistische TSO’s (in de woorden van GTS) 

niet voortrekt. In TCB18 is namelijk ten minste één van de combinatie-TSO’s, zoals GTS die 

noemt, volledig efficiënt. Dat is niet GTS, maar het ontkracht de stelling van GTS dat zij geen 

kans zou hebben om efficiënt te kunnen zijn. Overigens kan de ACM niet de identiteit van die 

efficiënte TSO bekend maken, maar de consultant heeft aan de ACM desgevraagd bevestigd dat 

dit zo is. GTS lijkt dit zelf overigens ook te onderkennen in haar zienswijze. Uit Figuur 5 van GTS 

blijkt namelijk dat een TSO ook efficiënt kan zijn als deze geen top performer is op enige 

outputparameter, vergelijk immers TSO B met TSO’s A en C. 
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Conclusie zienswijze “Grote heterogeniteit TSO´s” 

488. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 59  “Onjuistheid van individuele outputparameters” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Onjuistheid van individuele outputparameters” 

489. In haar zienswijze voert GTS aan dat twee individuele outputparameters volgens haar gebrekkig 

zijn. Het gaat hierbij om normgrid en de connectiepunten.  

490. Voor wat betreft normgrid heeft GTS in hoofdzaak twee kritiekpunten. Ten eerste zou er sprake 

zijn van een onduidelijke onderbouwing van de kostenfuncties waaruit normgrid is samengesteld. 

Hierbij noemt GTS dat de totstandkoming van de kostenfuncties onduidelijk is en dat hier geen 

transparantie over is gegeven. GTS focust daarbij binnen normgrid op pijpleidingen, control 

centres en opex. Ook noemt GTS dat er een verschil van 30-40% qua uitkomsten bestaat ten 

opzichte van de kostenfuncties die in de E2gas benchmark zijn gebruikt. Verder voert GTS aan 

dat een in TCB18 gehanteerde kostenfunctie onvoordelig uitpakt voor een TSO met veel 

pijpleidingen van een relatief grote diameter. Ten tweede zou de schaling van normgrid niet zijn 

gemotiveerd. De uitkomsten van normgrid voor de gehele sample van TSO’s zou met 43,5% 

naar beneden zijn bijgesteld om de som van normgrid gelijk te stellen aan de som van de TOTEX 

van alle TSO’s. Volgens GTS duidt dit erop dat normgrid zelf onnauwkeurig is. 

491. Voor wat betreft de connectiepunten is GTS van mening dat de ACM ten onrechte het aantal 

opgegeven connectiepunten naar beneden toe heeft aangepast in de benchmark. GTS stelt dat 

de connectiepunten zijn gerapporteerd conform de definities in de data guidelines en dat er geen 

aanleiding zou zijn geweest het aantal connectiepunten aan te passen.  

Reactie zienswijze “Onjuistheid van individuele outputparameters” 

Kostenfuncties normgrid duidelijk  

492. De bezwaren die GTS noemt bij normgrid zijn in sommige gevallen onjuist en in andere gevallen 

lijken ze te zijn gebaseerd op een verkeerd begrip van de outputparameter. Zoals is beschreven 

in de appendix bij TCB18, zijn de kostenfuncties voor TCB18 gebaseerd op verschillende 

(internationale) projecten en niet, zoals GTS suggereert, op data van een enkele Franse TSO: 

Besides some general sources (Page, 1977) there are very few published papers providing 

full cost functions for gas transmission assets under the TCB18 definitions. The analysis 
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below is therefore based on our experience and proprietary data from numerous gas 

transmission projects and from valuation projects of transmission assets internationally.
113

 

493. Hiermee zijn de kostenfuncties gebaseerd op een bredere dataset dan GTS veronderstelt. De 

ACM ziet geen reden om de betrouwbaarheid van deze kostenfuncties te betwijfelen. 

494. Voor wat betreft de precieze herkomst van de data is het niet mogelijk om daar inzage in te 

geven, omdat het gepatenteerde data betreft. Voor wat betreft de kostenfuncties zelf hebben de 

deelnemende TSO’s (waaronder GTS) echter via de notitie ‘Normgrid development’ alle 

benodigde informatie ontvangen. Hierin is per kostenfunctie uitgebreide toelichting op te zoeken. 

Tijdens de derde workshop zijn de kostenfuncties ook uitgebreid besproken met de deelnemende 

TSO’s. 

495. GTS voert verder aan dat er een verschil van 30-40% qua uitkomsten bestaat ten opzichte van 

de kostenfuncties die in E2gas zijn gebruikt, en dat de uitkomsten daarmee niet valide zijn. De 

ACM deelt dit niet. De kostenfuncties die in het huidige benchmarkonderzoek zijn gebruikt, zijn 

een verdere verfijning van de kostenfuncties van E2gas. De consultant heeft namelijk gebruik 

gemaakt van hetzelfde model, maar met een aantal updates in de onderliggende aannames.
114

 

Hierdoor worden de verschillen in uitkomsten verklaard. 

496. De consultant heeft de uitkomsten van de kostenfunctie voor pijpleidingen (die voornamelijk de 

omvang van normgrid bepalen) gevalideerd met de uitkomsten van een ACER-studie uit 2015.
115

 

Hieruit volgt een zeer vergelijkbaar verband tussen de totale kosten per kilometer pijpleiding en 

de diameter van de pijpleiding. Deze bevinding ondersteunt de geloofwaardigheid van de 

kostenfunctie zoals geschat door de consultant. Daarnaast blijkt uit analyses van de consultant 

dat normgrid een goede ‘fit’ heeft met de totale kosten van de TSO’s in TCB18. Met andere 

woorden: de uitkomsten van de kostenfuncties die samen de omvang van de outputparameter 

normgrid bepalen, hebben een sterke correlatie met de totale kosten. Dit duidt erop dat de 

kostenfuncties valide zijn en een goede relatieve vergelijking tussen TSO’s mogelijk maken. 

497. Bij de kostenfunctie voor de pijpleidingen maakt GTS bezwaar tegen het feit dat de kostencurve 

zoals die in TCB18 is gehanteerd onder de kostencurves ligt van een ACER studie. Dat is echter 

goed verklaarbaar, omdat de kostencurves uit de ACER studie zijn gebaseerd op alle 

componenten van het netwerk (pijpleidingen, reduceerstations, meters, etc.), terwijl de 

kostencurve van TCB18 alleen gebaseerd is op pijpleidingen. Dit wordt expliciet toegelicht en 

verklaard in het normgrid development memo in de appendix bij TCB18: 

 

The pipeline cost item therefore includes all the investments relating to the realization of a 

transmission system (line pipe supply, pipeline installation, engineering, work supervision, 

ROW, in-line stations, corrosion protection equipment, metering and pressure 

                                                        

113
 Appendix bij TCB18, Normgrid development, p. 5. 

114
 Presentatie workshop 3.  

115
 Appendix bij TCB18, Normgrid development, pagina 12-14. 
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reducing/regulating stations, interconnection stations, telecommunications, control 

centers,maintenance centers, spare parts warehouse, etc.). 

[…]  

These differences are primarily explained by the fact that ACER costs for pipelines include all 

transmission system facilities with the exception of compressor stations. The ACER costs 

therefore include metering and pressure regulation stations, interconnection stations, remote 

control and command of pipeline system (SCADA and telecommunications), etc., which are 

evaluated separately in this study.
116

  

498. De kosten voor alleen pijpleidingen zijn dus simpelweg lager dan de kosten waar ACER in haar 

studie vanuit is gegaan. Het is daarom ook logisch dat de kostencurve van TCB18 onder die van 

ACER ligt.  

499. GTS noemt ook dat de individuele observaties waaruit de curve wordt geconstrueerd ver uit 

elkaar liggen. Dat kosten voor het aanleggen van leidingen verschilt dus sterk binnen de ACER 

studie. Ook dat is volgens de ACM verklaarbaar, omdat dit relateert aan de verschillende 

omstandigheden waarin een netwerk moet worden aangelegd. Dit wordt ook toegelicht en 

verklaard in het normgrid development memo in de appendix bij TCB18: 

 

This variability can be explained at least partially by the external environment in which the 

pipeline is constructed.
117

  

500. De ACER studie normaliseert niet voor deze omstandigheden, zodat er grote verschillen kunnen 

bestaan binnen de kosten voor het aanleggen van leidingen. Het is namelijk simpelweg duurder 

om een leiding aan te leggen in bijvoorbeeld bergen, natte grond of bebost gebied in vergelijking 

met neutraal gebied zoals weilanden zonder natte grond. Binnen TCB18 wordt hiervoor 

gecorrigeerd via de omgevingsfactoren, zodat de spreiding in kosten logischerwijs ook beperkter 

is ten opzichte van de ACER studie.  

501. Verder lijkt de ACER uit te gaan van een relatief complex verzorgingsgebied voor het aanleggen 

van leidingen, gezien de verhouding tussen levering en installatie van materiaal. Binnen normgrid 

wordt uitgegaan van een gemiddeld verzorgingsgebied: 

 

In addition, we note that the cost scenario in ACER(2015) in fact is for a relatively difficult 

installation site. […]The ratio of the Installation / Supply items is 1.50, which with international 

data indicates a difficulty above average because of the relative importance of construction 

works compared to supplies of equipment. We recall that the norm grid weights in TCB18 are 

based on a construction site of average difficulty.
118

 

                                                        

116
 Appendix bij TCB18, Normgrid development, p. 14. 

117
 Appendix bij TCB18, Normgrid development, p. 12. 

118
 Appendix bij TCB18, Normgrid development, p. 14. 
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502. Aangezien normgrid niet uitgaat van een relatief complex, maar van een gemiddeld 

verzorgingsgebied voor het leggen van leidingen, zijn de kosten voor de aanleg van leidingen 

binnen normgrid dus ook lager dan in de ACER studie. 

503. Tot slot noemt GTS dat ze de totstandkoming van de OPEX schatting niet kan volgen en dat 

deze percentages veel hoger of lager hadden kunnen zijn. Hierover merkt de ACM op dat de 

OPEX schattingen ook zijn gebaseerd op gepatenteerde gegevens, waardoor extra inzage niet 

mogelijk is. Wel blijkt uit gevoeligheidsanalyses binnen TCB18 dat variatie in de omvang van de 

OPEX percentages vrijwel geen gevolgen heeft voor de uitkomsten van de studie (<0,5%).
119

 De 

normgrid OPEX schatting van TCB18 is dus robuust. 

 

GTS heeft een onjuiste interpretatie over de schaling van normgrid 

504. Voor wat betreft de problemen die zich volgens GTS zouden voordoen bij de schaling van de 

normgrid, merkt de ACM het volgende op. GTS interpreteert normgrid onjuist. De normgrid is een 

eenheidsloze parameter die de omvang van een netwerk aangeeft en vervolgens geschaald kan 

worden aan de hand van de specifieke omstandigheden van de vergelijkingsgroep die gebruikt 

wordt. Dit volgt ook de normgrid development memo bij TCB18: 

 

The NormGrid can be seen as a sum of equivalent assets, e.g if v = 1 for 1 circuitkm overhead 

line of 300 kV at 500 mm2 crossection, then v = 1.44 for 1 circuitkm overhead line of 300 kV at 

900 mm2 would mean that 144 circuit km of (300 kV, 500 mm2 ) would correspond to an asset 

base equivalent to 100 circuit km of (300 kV, 900 mm2 ). In the same manner, all assets can 

be summed to an equivalent measure of the size of the asset based, the normalized grid. As 

such, the NormGrid is unitless, but it is usually calibrated to average cost in a given reference 

year, thus NormGrid can be given an interpretation as average cost for a grid (capex or opex). 

[…]The calibration of the asset weight systems is made through linear regression towards the 

Capex and Opex data obtained in the project. This step scales the relative NormGrid metric 

towards average practice (not best practice) such that the relevant cost measures are 

attributed to the size proxy. Naturally, this means that the scope for both Capex and Opex are 

defined exactly as in the study.
120

 

505. De normgrid wordt in TCB18 geschaald op het niveau van asset type, waarbij de 

schalingsfactoren per activatype variëren van 20,42 t/m 37,98. Dat gebeurt om ervoor te zorgen 

dat normgrid geïnterpreteerd kan worden als de gemiddelde kosten voor gegeven netwerk. De 

normgrid wordt via deze aanpassing dus beter toegespitst op de vergelijkingsgroep. De ACM 

deelt daarmee niet de opvatting van GTS dat schaling van de normgrid wijst op problemen met 

                                                        

119
 Sumicsid, Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators – Main report,  5.26 en 

figuur 5.5. 

120
 Appendix bij TCB18, Normgrid development, p. 2. 
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de normgrid of dat de normgrid onzorgvuldig is. Zoals blijkt uit het normgrid memo is schaling 

een onderdeel van de normgrid parameter om deze parameter toe te spitsen op de 

vergelijkingsgroep. Dat normgrid zou worden geschaald was vooraf ook bekend, ook bij GTS.  

 

Connectiepunten terecht aangepast 

506. GTS stelt dat de ACM het aantal connectiepunten ten onrechte naar beneden toe heeft 

aangepast. De ACM is het daar niet mee eens. De ACM heeft het aantal door GTS 

gerapporteerde connectiepunten naar beneden bijgesteld, omdat het aantal connectiepunten dat 

GTS rapporteerde niet overeen komt met andere gegevens die de ACM hierover heeft.  

GTS wijst erop dat zij het aantal connectiepunten conform de dataguidelines heeft aangeleverd 

en dat de ACM de aangeleverde data over connectiepunten in eerste instantie ook heeft 

goedgekeurd. Sumicsid en de ACM kwamen er pas later achter dat er verschil bestond in de 

interpretatie van connectiepunten. Uit de data guidelines volgt over connectiepunten: 

 

3.05 A connection point marks entry or exit of gas from network, e.g. injection from upstream 

suppliers or delivery to downstream networks. 

3.11 Connection points are entry and exit points where gas enters or leaves the network. 

3.12 At connection points, metering stations are often located, e.g. at border metering stations 

used for commercial and fiscal purposes and at internal delivery stations located at the output 

of the transport system to measure the gas delivered and to reduce its pressure to the needs 

of the downstream distribution system. 

3.14 The following types of connection points are distinguished:  

I: Injection from upstream net/production/injection from biogas plant  

D: Delivery to downstream network  

C: Delivery to customers, direct withdrawal  

N: Delivery to neighbouring networks  

S: Gas storage 

5.26 Connection points are points in the system where gas enters or leaves the network. 

507. GTS interpreteerde de definitie zo dat punten waar gas het netwerk verlaat om eigen apparatuur 

van energie te voorzien (zoals gasverwarmers/heaters of compressoren) ook connectiepunten 

zijn. Met deze interpretatie verdubbelde GTS ongeveer het aantal connectiepunten dat zij in de 

praktijk heeft. Uit de dataguidelines volgt volgens de ACM duidelijk dat met connectiepunten 

bedoeld is om punten in het netwerk aan te merken waar gas wordt overgebracht naar of 

ontvangen van derden. Punten in het netwerk die eigen apparatuur van energie voorzien vallen 

hier volgens de ACM duidelijk niet onder.  

508. In TCB18 heeft GTS 2.360 connectiepunten gerapporteerd. In de E2gas benchmark bedroeg het 

aantal gerapporteerde connectiepunten 1.150. Uit de meest recente versie van de algemene 
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voorwaarden van GTS (de TSC 2021) blijkt dat GTS in totaal 1.209 entry- en exitpunten heeft.
121

 

1.067 van deze punten zijn fysiek en 142 virtueel. Hieruit blijkt volgens de ACM ondubbelzinnig 

dat GTS meer connectiepunten heeft doorgegeven dan zij in de praktijk heeft, zodat aanpassing 

van het aantal connectiepunten nodig was om TSO’s onderling juist te vergelijken. De wijze 

waarop de ACM de data heeft aangepast is conform aanwijzingen van GTS. GTS heeft namelijk 

aangegeven dat de correctie eenvoudig kon worden gedaan op basis van een enkel kenmerk 

van de opgegeven connectiepunten. 

509. Tot slot en zoals uitgelegd in het TCB18 rapport, het ontwerpbesluit en de onderhavige reactie 

op de zienswijze van GTS, is de TSO-data die is gebruikt in TCB18 volgens een gestructureerde 

aanpak (de zogenaamde data quality strategy) gevalideerd in verschillende stappen. Elk van die 

stappen kan leiden tot het detecteren van problemen met de data. Bij voorkeur worden 

problemen vroegtijdig gedetecteerd (in één van de eerste stappen van de aanpak), maar het kan 

alsnog gebeuren dat problemen pas boven komen in latere stappen. Dat laatste is gebeurd met 

de rapportage door GTS van connectiepunten. De ACM kan zich goed voorstellen dat het 

vervelend is voor GTS dat pas later in het proces is ingegrepen, tegelijk meent de ACM in 

algemene zin dat met het oog op de benchmark en een eerlijke vergelijking van TSO’s 

daarbinnen, niet relevant is op welk moment wordt ingegrepen, maar dat wordt ingegrepen om 

tot een juiste onderlinge vergelijking te komen. Dat de ACM het aantal connectiepunten van GTS 

naar beneden toe heeft aangepast is volgens de ACM niet alleen logisch met het oog op de 

praktijk, maar ook bezien vanuit de dataguidelines. Een andere interpretatie zou namelijk zorgen 

voor een onjuiste vergelijking binnen TCB18. Daarbij merkt de ACM op dat dit punt niet speelde 

bij andere TSO’s en dat een correctie op dit vlak dus niet nodig is. Andere TSO’s hebben wel in 

lijn met de dataguidelines gerapporteerd. 

Conclusie zienswijze “Onjuistheid van individuele outputparameters” 

510. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 60  “Onjuiste bepaling van de TOTEX”  

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Onjuiste bepaling van de TOTEX” 

511. In het kader van de benchmark construeert Sumicsid de CAPEX van TSO’s. Daarmee probeert 

de consultant decennia aan investeringsbeslissingen door TSO’s samen te vatten in één getal. 

Om tot dat getal te komen, maakt Sumicsid volgens GTS een set aan aannames. GTS meent dat 

aannames te kort door de bocht zijn, waardoor de CAPEX verkeerd zou worden geschat. Dit 

zorgt volgens GTS voor onterechte verschillen in de benchmarkscores. Specifiek wijst GTS op 

de volgende omstandigheden: (1) exogene omstandigheden die ten onrechte voor alle TSO’s 
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 Zie TSC2021, appendix 1. 

https://www.gasunietransportservices.nl/shippers/voorwaarden-en-contracten/tsc
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gelijk zouden zijn verondersteld, (2) aannames over valuta en indexering die onvoldoende secuur 

zouden zijn, (3) een correctie voor arbeidskosten zou ten onrechte ontbreken en (4) Sumicsid 

zou uitgaan van niet evidente aannames met enorme impact. Daarnaast staat deze CAPEX 

berekening volgens GTS los van de CAPEX die ten grondslag ligt aan haar tarieven. Deze 

punten behandelt de ACM achtereenvolgens in de reactie op deze zienswijze en de reactie op de 

zienswijzen “Benchmark houdt ten onrechte geen rekening met exogene verschillen”, “Te grove 

aannames indexering en valuta”, “CAPEX getallen bevatten koopkrachtpariteit, wat zorgt voor 

onjuiste vergelijking” en “Keuzes over WACC en afschrijvingen niet te beïnvloeden door GTS”. 

 

Reactie zienswijze “Onjuiste bepaling van de TOTEX” 

512. In het algemene rapport van de benchmark wordt over de CAPEX bepaling opgemerkt:
122

 

 

4.56 The starting point is the full investment stream reported by the operators from 1973 to 

2017. [...] 

4.57 The differentiation in investment is subject to different techno-economic life times, i.e. the 

standard real annuities constituting CAPEX. 

4.66 Capex consists of depreciation and a return on capital. The actual investment streams are 

annuitized using a standard annuity factor α (r,T), where r stands for a real interest rate; and T 

stands for the average life-time of the investments in the respective year, calculated from the 

shares in art 4.56. The annual investments from the investment stream data are multiplied with 

the annual standard annuity factor α (r,T). 

4.67 The numerical values for the annuity factors are provided to each TSO in a specific file. 

4.69 The current value of the past investments relative to the reference year is calculated using 

inflation indexes. […] 

4.72 Investment stream data prior to 1973 are not required and by default are excluded, since 

they do not always exist or being of lower quality. However, without any correction this would 

create a bias towards operators with later opening investments, since these also include earlier 

assets. Thus, the calculation of the comparable Capex includes a residual element in 2017 

corresponding to the pre-1973 assets still in the asset base. The calculation is equivalent to a 

Capex Break for 1973, that is the Capex unit cost from 1973 to 2017 is assumed prevail also up 

until 1973. In this manner, the inclusion of pre-1973 assets do not change the Capex-efficiency, 

but assures comparability. The calculated value, CapexOld, is capped by the sum of incumbent 

investments if known and validated. 

513. Om de CAPEX van TSO’s vergelijkbaar te maken wordt in de benchmark uitgegaan van 

historische investeringsstromen. Bij deze investeringsstromen wordt rekening gehouden met 

objectieve factoren zoals afschrijftermijnen, inflatie en wisselkoersen. Verder wordt gebruikt 

gemaakt van een annuïteitenmethode om de CAPEX te berekenen. Het CBb heeft over deze 
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 Sumicsid, Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators – Main report. 
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methode geoordeeld:   

 

5.3.1 Het College overweegt dat de annuïteitenmethode zoals door het Consortium toegepast, 

ertoe strekt om de investeringskosten van de verschillende TSO's op uniforme wijze te 

bepalen teneinde deze kosten vergelijkbaar te maken. […] 

5.3.2 De annuïteitenmethode veronderstelt dat investeringen uit de jaren waarvoor gegevens 

ontbreken, kunnen worden geschat op basis van investeringen (in verhouding tot de uitbrei-

ding van het net) in de jaren daarna (waarvoor wel gegevens voorhanden zijn; capex-break-

methode). De hieruit resulterende – hogere – waarde komt in de plaats van de 

openingsbalans. Weliswaar is de capex in de benchmark niet zuiver met toepassing van op 

feitelijke historische investeringen gebaseerde annuïteiten bepaald, maar de stelling van 

TenneT dat het Consortium en ACM, via de openingsbalansen, zijn uitgegaan van een op de 

GAW/RAB gestoelde capexvaststelling ontbeert feitelijke grondslag. In de benchmark zijn de 

openings-balansen nu juist niet steeds bepalend. Als de aangeleverde historische 

investeringscijfers slechts een deel van de periode van 1965-2011 beslaan, wordt via de 

capex-breakmethode de waarde bepaald. 

5.3.3 […] Waar het om gaat is dat de benchmark, uitgaande van de feitelijke investeringen en 

de op grond daarvan op uniforme wijze bepaalde capex van de TSO's, een basis biedt voor 

een onderbouwde conclusie over de kostenefficiëntie van TenneT ten opzichte van de andere 

TSO’s op basis van vergelijkbare parameters (de relatieve kostenefficiëntie), inclusief de 

capex. De omstandigheid dat de gereguleerde, werkelijke, capex op andere wijze is 

gestandaardiseerd en in absolute zin beperkter van omvang is dan de capex in de 

benchmark, wijst er op zichzelf niet op dat relatieve kostenefficiëntie anders (hoger) zou 

zijn.
123

 

514. Het CBb ziet de CAPEX bepaling in de benchmark dus als een basis voor een onderbouwde 

conclusie over de kostenefficiëntie van TenneT ten opzichte van de andere TSO’s op basis van 

vergelijkbare parameters (de relatieve kostenefficiëntie). Aangezien de CAPEX bepaling bij GTS 

niet noemenswaardig verschilt, geldt dit volgens de ACM ook voor GTS.  

Conclusie zienswijze “Onjuiste bepaling van de TOTEX” 

515. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 61  “Benchmark houdt ten onrechte geen rekening met exogene verschillen” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 
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 ECLI:NL:CBB:2015:272, r.o. 5.3.1 t/m5.3.3. 
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Samenvatting zienswijze “Benchmark houdt ten onrechte geen rekening met exogene verschillen” 

516. GTS stelt dat Sumicsid bij het berekenen van de CAPEX ten onrechte en impliciet ervan uitgaat 

dat alle TSO’s in Europa decennia lang onder dezelfde omstandigheden zouden hebben 

geïnvesteerd en geopereerd. Daarvan is volgens GTS geen sprake, waarbij GTS wijst op macro-

economische factoren als de kosten van kapitaal, arbeid, inflatie en protectionisme en niet 

economische factoren zoals politiek, de maatschappij en wetgeving. Volgens GTS verschilden 

deze factoren afgelopen halve eeuw enorm en bestaan op dit moment nog steeds verschillen. 

Volgens GTS hebben deze omstandigheden invloed op het doen en de invulling van 

investeringsbeslissingen van TSO’s. Volgens GTS kan voor dit soort verschillen niet worden 

gecorrigeerd bij het berekenen van de CAPEX. 

Reactie zienswijze “Benchmark houdt ten onrechte geen rekening met exogene verschillen” 

517. De ACM wijst erop dat de markt voor netwerkactiva in hoge mate internationaal is.
124

 Dit blijkt ook 

uit het feit dat het aanleggen van gasnetten valt binnen de reikwijdte van het nationale en 

Europese aanbestedingsrecht. Daarnaast blijkt ook uit de praktijk bij GTS dat zij zich bij de 

inkoop van bouw van haar net begaf op een internationale markt.
125

 Als gevolg hiervan is de 

lokale economische en politieke situatie slechts beperkt van invloed op de relatieve 

investeringsbedragen die een TSO betaalt voor netwerkactiva. In beginsel zijn de investeringen 

en dus de CAPEX
126

 uit verschillende landen goed vergelijkbaar met elkaar.  

518. Dat neemt niet weg dat er toch een aantal verschillen tussen landen resteert waarvoor 

gecorrigeerd moet worden. Dat gebeurt ook in TCB18. Zo worden investeringen in land/grond 

buiten beschouwing van de benchmark gelaten, omdat de prijs voor land niet in een 

internationale context wordt bepaald, maar juist het gevolg is van lokale marktfactoren. Ook 

wordt in investeringen meegeactiveerde bouwrente buiten beschouwing van de benchmark 

gelaten, omdat dit meegeactiveerde bedrag wordt berekend met een rente (kosten voor kapitaal) 

die om verschillende exogene factoren alleen voor een specifieke TSO geldt. De ACM meent dat 

op deze manier met de relevante exogene factoren rekening is gehouden. Voor zover dat 

volgens GTS nog niet het geval was, heeft zij tijdens de benchmark (net als de andere 

deelnemende TSO’s) de gelegenheid gehad om TSO-specifieke factoren aan te dragen. Hiervan 

heeft GTS gebruik gemaakt en zij heeft, net als andere TSO´s, enkele TSO-specifieke factoren 

aangedragen. Hieruit zijn echter naar het oordeel van de consultant en CEER geen nieuwe 

                                                        

124
 Zie bijvoorbeeld Sumicsid Response to the Oxera Report onTCB18-GTS, art. 3.33 en 3.39.  

125
 In het boek 'ondergronds rijk' (Gasunie, 1988) beschrijft Gasunie op pagina 55 dat Nederland onvoldoende ervaring 

had met het leggen van aardgasleidingen. In 1963 ging de Gasunie in het buitenland op zoek naar ingenieursbureau. Van 

de 7 benaderde firma's, 6 Amerikaanse en 1 Engelse, bleek Bechtel uit San Francisco de meest geschikte. Voor de 

pijpleidingen zijn volgens ondergronds rijk (pagina's 56) een zestal bedrijven in Italië, Duitsland, Engeland en Frankrijk 

gevraagd. 

126
 Die berekend wordt met de investeringen en verschillende gestandaardiseerde parameters zoals de WACC, 

afschrijvingsmethode en afschrijvingstermijn. 
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exogene verschillen voortgekomen die zien op de onderhavige zienswijze van GTS. Zie in deze 

context ook de reactie op de zienswijze ´“Specifieke TSO- en landspecifieke kenmerken zijn ten 

onrechte beperkt tot vrijwel unieke verschillen en de mate hiervan buiten beschouwing gelaten” 

519. GTS noemt evenwel in haar zienswijze verschillende factoren die volgens haar tot additionele 

exogene verschillen leiden, zoals protectionisme en maatschappelijke stabiliteit. Naar mening 

van de ACM zou protectionisme dit gegeven de interne markt van de Europese Unie in beginsel 

geen relevante factor kunnen zijn en lijkt van verschillende niveaus van maatschappelijke 

stabiliteit geen of in elk geval niet in relevante mate sprake. Daarnaast heeft GTS naar het 

oordeel van de ACM niet voldoende gemotiveerd waarom deze factoren tot exogene verschillen 

voor het CAPEX niveau in de benchmark zouden leiden. Los daarvan ziet de ACM ook niet op 

welke manier deze factoren tot onvergelijkbare CAPEX zouden leiden. De ACM is daarom van 

mening dat berekening van de CAPEX voldoende rekening houdt met relevante exogene 

verschillen. 

Conclusie zienswijze “Benchmark houdt ten onrechte geen rekening met exogene verschillen” 

520. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 62  “Te grove aannames indexering en valuta” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Te grove aannames indexering en valuta” 

521. Om de CAPEX te updaten in de tijd, doet Sumcisid volgens GTS twee aannames die volgens 

GTS te grofstoffelijk zijn. GTS stelt dat de geharmoniseerde inflatie INDEX HICPOG 

onvoldoende specifiek zou zijn om historische investeringsuitgaven van TSO’s te infleren. 

Daarnaast vindt GTS dat het gebruik van jaargemiddelde valutawisselkoersen onjuist is, omdat 

daarmee onvoldoende rekening wordt gehouden met koopkrachtpariteit. 

Reactie zienswijze “Te grove aannames indexering en valuta” 

522. Er is geen sector specifieke inflatie-index. De ACM is het met GTS eens dat inflatie 

aanpassingen waarschijnlijk het beste gedaan zouden kunnen worden met ’een dergelijke index. 

Op basis van grondig onderzoek is Sumicsid echter tot de conclusie gekomen dat een voor 

TCB18 bruikbare index niet bestaat. Sumicsid heeft wel landgebonden sector specifieke indices 

gevonden, maar deze zijn niet gebruikt, omdat deze niet op een objectieve manier omgezet 

kunnen worden naar een voor TCB18 bruikbare en betrouwbare index om alle Europese TSO’s 

onderling te vergelijken.  
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523. Sumicsid heeft vervolgens gezocht naar een relevante index om de CAPEX te infleren in TCB18:  

 

4.69 […] In this study, contrary to earlier projects, a Harmonized Inflation Index for overall 

goods and services has been used, HICPOG. The index is specifically developed for 

international comparisons, which is not the case with conventional indexes such as CPI and 

PPI. This provision is ensured by selecting comparable services and goods for the index, 

rather than those potentially only being used domestically. 

4.70 In addition, we have evaluated further indexes (CPI and other harmonized indexes) in the 

sensitivity analysis. Sector-specific indexes only exist for a handful of countries and require 

additional assumptions to be used for countries outside of their definition. 

524. Sumicsid komt erop uit dat de HICPOG index de best bruikbare index is. De HICPOG index is, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld CPI en PPI, speciaal ontwikkeld om onderling te vergelijken en dit 

sluit dus goed aan bij het doel van de benchmark. Daarin zit dus meerwaarde ten opzichte van 

het gebruik van bijvoorbeeld de CPI of PPI. Verder ziet de ACM geen probleem in het gebruik 

van een algemene index, omdat dit als voordeel heeft dat de relevante data over inflatie voor alle 

TSO’s en landen beschikbaar is. In tegenstelling tot wat GTS op lijkt te merken is een Europese 

sector specifieke index niet beschikbaar. Nationale sector specifieke indices zijn volgens de ACM 

onvoldoende bruikbaar, omdat die niet voor alle TSO’s beschikbaar zijn en ook niet op een 

betrouwbare en bruikbare manier om te zetten zijn voor een Europese vergelijking van TSO’s. 

Daarnaast wijst de ACM erop dat Sumicsid binnen de HICPOG index internationale goederen en 

diensten heeft geselecteerd, zodat inflatie die is gerelateerd aan puur nationale zaken niet is 

meegenomen. Deze methodiek zorgt er volgens de ACM voor dat de CAPEX van de TSO’s 

onderling op een betrouwbare manier worden vergeleken. Als laatste ziet de ACM steun voor 

deze methode in de uitspraak van het CBb van 2012 over de CAPEX bepaling bij TenneT. 

Daarin spreekt het CBb een duidelijke voorkeur uit voor normalisatie van CAPEX via een 

algemene index (CPI) boven gefragmenteerde sector specifieke indices:
127

 

525. SumicSid heeft gekozen voor de cpi, waar TenneT tegenover stelt dat de gehanteerde index 

representatief moet zijn voor de prijsontwikkeling van de goederen en diensten die relevant zijn 

voor de investeringen van TSO’s. De cpi voldoet niet aan deze eis, aldus TenneT. Het College 

stelt voorop dat niet in zijn algemeenheid kan worden gesteld dat bij de vaststelling van een 

(historische) GAW een bepaalde methode van indexatie, of een bepaalde combinatie van 

indexeringsmethodes, de voorkeur verdient. Hiernaast merkt het College op dat in het 

onderhavige geval, waarin een studie is verricht die op een groot aantal landen in Europa 

betrekking heeft, zich het probleem voordoet dat bepaalde indices – waarvan de toepassing op 

zichzelf pleitbaar is – slechts in beperkte mate beschikbaar zijn. […] Hantering van de cpi in het 

kader van de normalisatie van historische kapitaalkosten heeft, zoals verweerder onweersproken 

heeft gesteld, het voordeel dat de hiervoor benodigde gegevens Europawijd beschikbaar zijn. 

                                                        

127
 Zie ECLI:NL:CBB:2012:BV6476, r.o. 6.4.1. 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2012:BV6476
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Naar het oordeel van het College bevestigt hetgeen TenneT heeft aangevoerd, slechts de 

bezwaren die in het onderhavige geval kleven aan het hanteren van een alternatief voor de cpi. 

De door KEMA uitgevoerde berekeningen, die steeds een slechts partiële vergelijking betreffen – 

slechts enkele landen zijn betrokken, over een beperkte periode – bieden onvoldoende grond om 

afbreuk te doen aan de aannemelijkheid van de stelling van verweerder dat gebruik van de cpi 

niet leidt tot een aanmerkelijke afwijking van de uitkomst die zou zijn bereikt bij de hantering van 

een index die in theorie wellicht beter aansluit bij de ontwikkeling van (de componenten van) de 

GAW. 

526. Precies hetzelfde probleem doet zich hier voor met sector specifieke indices, zodat de ACM 

meent dat het gebruik van een algemene index het meest zuiver is. Daarbij ziet de ACM het 

gebruik van de HICPOG index als een verbetering ten opzichte van de CPI, omdat de HICPOG 

index zoals opgemerkt speciaal bedoeld is onderlinge vergelijkingen.  

Conclusie zienswijze “Te grove aannames indexering en valuta” 

527. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 63  “CAPEX getallen bevatten koopkrachtpariteit, wat zorgt voor onjuiste 

vergelijking” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “CAPEX getallen bevatten koopkrachtpariteit, wat zorgt voor onjuiste 

vergelijking” 

528. Volgens GTS bevat de CAPEX van TSO’s in landen van buiten de eurozone verschillen in 

koopkrachtpariteit, omdat investeringsbedragen van die TSO’s zijn omgerekend met (het 

jaargemiddelde van) de relevante valutawisselkoersen. Die valutawisselkoersen weerspiegelen 

namelijk een mandje van internationaal verhandelde goederen, maar niet van goederen die 

nationaal worden geproduceerd en geconsumeerd. 

Reactie zienswijze “CAPEX getallen bevatten koopkrachtpariteit, wat zorgt voor onjuiste vergelijking” 

529. Zoals eerder beschreven meent de ACM dat TSO’s actief zijn op een internationale markt voor 

de aanleg van gasnetten. In het licht van het voorgaande spelen mogelijke nationale 

prijsverschillen tussen landen bij het bepalen van de CAPEX volgens de ACM daarom dus geen 

noemenswaardige rol voor TSO’s. Het gebruik van gemiddelde wisselkoersen bij het omrekenen 

van de CAPEX is volgens de ACM daarom ook juist en zorgt voor de juiste vergelijking binnen de 

benchmark. 
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Conclusie zienswijze “CAPEX getallen bevatten koopkrachtpariteit, wat zorgt voor onjuiste vergelijking” 

530. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 64  “CAPEX ten onrechte niet gecorrigeerd voor nationale arbeidskosten” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “CAPEX ten onrechte niet gecorrigeerd voor nationale arbeidskosten” 

531. GTS stelt dat binnen de benchmark ten onrechte geen arbeidskostencorrectie op de CAPEX 

wordt gedaan. Volgens GTS is dat niet terecht, omdat dit niet in lijn zou zijn met langjarige en 

omvangrijke verschillen in arbeidskosten. Daarnaast is volgens GTS onduidelijk waarom in de 

vorige benchmark wel rekening is gehouden met deze kosten. 

Reactie zienswijze “CAPEX ten onrechte niet gecorrigeerd voor nationale arbeidskosten” 

532. Zoals hiervoor opgemerkt meent de ACM dat sprake is van een internationale markt voor de 

aanleg van gasnetten. Dat betekent volgens de ACM dat eveneens sprake is van een 

internationale arbeidsmarkt voor de aanleg van deze netten. Dat geldt volgens de ACM voor alle 

TSO’s in de benchmark. Ook arbeid rond de aanleg van hun netten kunnen TSO’s dus 

internationaal inkopen en opnieuw hebben zij hier bijvoorbeeld via aanbestedingen zelf invloed 

op. Dat voor GTS overigens sprake is van een internationale arbeidsmarkt, blijkt ook uit haar 

eigen praktijk.
128

 Een correctie voor nationale arbeidskosten zou volgens de ACM daarom onjuist 

zijn. Los van de juistheid van een correctie voor in de investeringen geactiveerde arbeidskosten, 

blijkt uit een gevoeligheidsanalyse dat een correctie voor deze arbeidskosten geen 

noemenswaardige invloed heeft op de efficiëntiescore van GTS en ook niet op de gemiddelde 

efficiëntiescore van alle TSO’s.
129

 Ten overvloede wijst de ACM erop dat in de benchmark wel 

een OPEX correctie is doorgevoerd voor arbeidskosten. Het is namelijk waarschijnlijk dat hier 

sprake is van een nationale arbeidsmarkt omdat het daarbij gaat om personeel in de dienst van 

GTS. 

Conclusie zienswijze “CAPEX ten onrechte niet gecorrigeerd voor nationale arbeidskosten” 

                                                        

128
 Ondergronds rijk beschrijft op p. 55: ' het werk volstrekt zich in een Babylon van gebarentaal', vooral veroorzaakt door 

de Amerikanen en Fransen die met de aanleg bezig waren, waarbij de Amerikanen gebruik maakten van 'appartementen 

in de duurste hotels'. 

129
 Zie het individuele TCB18 rapport voor GTS, figuur 4.14 op pagina 24. Als wordt aangenomen dat 25% van de 

investeringen uit gekapitaliseerde arbeidskosten bestaat waarvoor met de PLICI index wordt gecorrigeerd, neemt de 

efficiëntiescore van GTS met 0,5%-punt toe. De gemiddelde efficiëntiescore neemt dan met 0,2%-punt af. 
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533. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 65  “Keuzes over WACC en afschrijvingen niet te beïnvloeden door GTS” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Keuzes over WACC en afschrijvingen niet te beïnvloeden door GTS” 

534. GTS stelt dat zij geen invloed heeft op onder meer de keuze voor de WACC en de 

afschrijvingsmethodiek in de benchmark. Deze keuzes hebben echter wel invloed op de CAPEX 

en dus op de benchmarkscore van GTS, wat volgens GTS onterecht is.  

Reactie zienswijze “Keuzes over WACC en afschrijvingen niet te beïnvloeden door GTS” 

535. In de benchmark is de reële WACC voor 2017 vastgesteld op 3%. GTS heeft geen kritiek op de 

hoogte van de gekozen WACC. Het CBb ziet de WACC als een in beginsel objectief gegeven 

waarop netbeheerders maar beperkt invloed hebben.
130

 De hoogte van de WACC heeft invloed 

op de CAPEX en dus op de benchmarkscores van TSO’s. Hoewel de ACM dat op zichzelf niet 

vreemd vindt, meent zij dat het redelijk is om hier rekening mee te houden binnen de toepassing 

van de benchmark. De ACM past de score van GTS daarom aan, zie hiervoor reactie op de 

zienswijzen “Toets op robuustheid niet voldoende: WACC” en op de zienswijze 

“Onzekerheidsmarge nodig”. 

536. Voor wat betreft de in TCB18 gekozen afschrijvingsmethodiek (annuïtair) merkt de ACM op dat 

deze methode de vergelijking van TSO’s met verschillende leeftijden mogelijk maakt. Bij 

bijvoorbeeld lineair afschrijven zou een oudere TSO onterecht in het voordeel zijn ten opzichte 

van een jongere TSO, omdat op de activa van die oudere TSO al relatief veel is afgeschreven en 

daardoor de CAPEX lager uitvalt. Het annuïtaire systeem zorgt er echter voor dat twee dezelfde 

investeringen tot eenzelfde CAPEX leiden, ongeacht het jaar waarin die investering is gedaan. 

Kortom, er is voor annuïtair afschrijven gekozen om een zuivere vergelijking te kunnen maken. 

537. Voor de afschrijvingstermijnen geldt dat de consultant deze gekozen heeft op basis van in de 

sector gangbare termijnen. Tijdens TCB18 hebben TSO’s ook aangegeven dat dit goede 

termijnen zijn. Ook heeft de consultant gevoeligheidsanalyses gedaan op de 

afschrijvingstermijnen, waaruit blijkt dat de uitkomsten van TCB18 robuust zijn voor 10 jaar 

kortere en 10 jaar langere afschrijvingstermijnen.
131

 

                                                        

130
 ECLI:NL:CBB:2016:374, r.o. 2.4. 

131
 Zie het individuele TCB18 rapport voor GTS, figuur 4.13 op pagina 23. De efficiëntiescore van GTS daalt iets zowel bij 

kortere als bij langere afschrijvingstermijnen, namelijk 0,7%-punt respectievelijk 0,8%-punt. De gemiddelde 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2016:374
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Conclusie zienswijze “Keuzes over WACC en afschrijvingen niet te beïnvloeden door GTS” 

538. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit voor wat betreft de marge voor de lagere WACC. Deze wijziging is terug te vinden 

in paragraaf 7.4.3 in het besluit. 

 

Zienswijze 66  “OPEX niet vergelijkbaar” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “OPEX niet vergelijkbaar” 

539. Binnen de benchmark wordt de OPEX gebaseerd op de daadwerkelijke OPEX van de TSO’s. 

GTS stelt dat de daadwerkelijke OPEX niet vergelijkbaar zou zijn zonder correcties. De correctie 

die Sumicsid doet op arbeidskosten is volgens GTS niet terecht omdat de PLICI reeks betrekking 

heeft op civil engineering en onvoldoende past bij TSO activiteiten en op veel meer ziet dan 

arbeid. Verder stelt GTS dat Sumicsid in de vorige benchmark de LCIS index heeft gebruikt die 

voor GTS zou zorgen voor een lagere OPEX. Het is voor GTS onduidelijk waarom deze index 

niet opnieuw is gebruikt. 

Reactie zienswijze “OPEX niet vergelijkbaar” 

540. In TCB18 wordt binnen de OPEX een correctie toegepast op de arbeidskosten om de kosten van 

TSO’s vergelijkbaar te maken. Arbeidsmarkten zijn namelijk nationale markten, waardoor er 

exogene prijsverschillen ontstaan tussen de verschillende TSO’s. De vraag is dan op welke wijze 

de correctie het beste gedaan kan worden. In TCB18 heeft de consultant gekozen om te 

corrigeren met een prijsindex voor civil engineering (PLICI), omdat deze index het beste 

correleert met de in TCB18 waargenomen verschillen in arbeidskosten.
132

 De consultant heeft 

ook een algemene index (LCIS) getest, maar deze index correleert minder goed met de 

verschillen in arbeidskosten dan PLICI. De LCIS index sluit dus minder goed aan bij de 

werkzaamheden van TSO’s. Het is om deze reden dat de consultant in TCB18 een andere index 

kiest dan in de E2gas benchmark.  

Conclusie zienswijze “OPEX niet vergelijkbaar” 

541. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

                                                                                                                                                                     

efficiëntiescore van alle TSO’s geeft een vergelijkbaar beeld: de gemiddelde score daalt met 0,5%-punt respectievelijk 

0,3%-punt. 

132
 Zie het algemene TCB18 rapport, artikel 4.51 en 4.52, pp. 21-22. 
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Zienswijze 67  “Specifieke TSO- en landspecifieke kenmerken zijn ten onrechte beperkt tot 

vrijwel unieke verschillen en de mate hiervan buiten beschouwing gelaten” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

Samenvatting zienswijze “Specifieke TSO- en landspecifieke kenmerken zijn ten onrechte beperkt tot 

vrijwel unieke verschillen en de mate hiervan buiten beschouwing gelaten” 

542. Volgens GTS is het cruciaal om de structurele vergelijkbaarheid van TSO’s te waarborgen. Dit is 

niet haalbaar gebleken, maar het is de verantwoordelijkheid van de ACM om de vergelijking zo 

zuiver mogelijk te houden. Dit kan zowel vanuit het algemene kader als door de TSO-specifieke 

kenmerken. Specifieke kenmerken zijn te beperkt gedefinieerd (als enige en noodgedwongen). 

Verschillen zijn ook belangrijk als ze bijvoorbeeld bij 5 of 14 van de 29 TSO’s spelen. Alleen dat 

wat TSO’s gemeenschappelijk hebben, had met elkaar vergeleken mogen worden, niet meer. De 

handelswijze staat in contract tot stelling ACM dat alleen taken en activiteiten in de benchmark 

vergeleken worden die door alle TSO’s uitgevoerd worden.  

 

Reactie zienswijze “Specifieke TSO- en landspecifieke kenmerken zijn ten onrechte beperkt tot vrijwel 

unieke verschillen en de mate hiervan buiten beschouwing gelaten” 

543. De ACM is het eens met GTS dat de benchmark zo moet werken dat de objectieve verschillen 

tussen TSO’s geen invloed hebben op de uitkomst van de vergelijking. De ACM is op het punt 

van vergelijkbaarheid al uitgebreid ingegaan onder de reactie op de zienswijze ´Benchmark in 

strijd met Verordening 715/2009´. In reactie op de zienswijze “Onredelijk proces rondom land- en 

TSO-specifieke verschillen” worden de drie stappen uitgelegd waarmee de ACM tot een goede 

vergelijking komt, onder meer door rekening te houden met de verschillen.  

544. In haar betoog gaat GTS voorbij aan het feit dat het benchmarkmodel juist zoekt naar de outputs 

en parameters die het beste overeenkomen bij alle TSO’s. Ook worden outliers aangemerkt en 

uit de vergelijking gehaald. Dit leidt tot een groep TSO’s die structureel vergelijkbaar is met GTS. 

Uit deze groep vormen vervolgens de meest vergelijkbare TSO’s de peers van GTS. Anders dan 

GTS beschrijft is voor het bepalen van de kostenefficiëntie van GTS niet de hele groep TSO’s 

relevant, maar alleen de peergroep van GTS.  

545. Mochten er toch nog objectieve, individuele verschillen bestaan, wordt ook hiervoor gecorrigeerd. 

De ACM merkt op dat er in het benchmarkmodel al diverse correcties zijn doorgevoerd, onder 

meer voor omgevingsfactoren. Los van de specifieke verschillen zijn er ook nog mogelijke 

verschillen die afhangen van nationale interpretaties en beslecht moeten worden tussen de ACM 

en GTS in het kader van de nationale toepassing van de benchmark. Daarom heeft de ACM ook 

nog nationale correcties doorgevoerd. 

546. Zoals hierboven is uitgelegd zijn er veel stappen om te waarborgen dat de TSO’s vergelijkbaar 

zijn en ook alleen vergelijkbare kosten worden vergeleken. Als laatste waarborg wordt naar TSO-
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specifieke en landspecifieke kenmerken gekeken. Deze zijn dus juist bedoeld als waarborg om te 

corrigeren voor kenmerken waarmee alleen één TSO’s te maken heeft. Voor verschillen 

waarmee meerdere TSO’s te maken hebben is immers al in de eerdere stappen gecorrigeerd als 

dat nodig was.  

547. Toch stelt GTS dat de vergelijkbaarheid onvoldoende gewaarborgd wordt omdat de ACM de 

specifieke en landspecifieke kenmerken te beperkt en onjuist toepast. Zoals beschreven in het 

ontwerpbesluit en in de benchmarkdocumentatie zijn de aangedragen specifieke kenmerken 

grondig onderzocht en beoordeeld door de TCB18 stuurgroep. De onderbouwing van het niet 

toekennen van TSO-specifieke verschillen kan worden gevonden in het eindrapport van 

TCB18.
133

  

548. In de beoordeling van de aangedragen specifieke kenmerken wordt grondig onderzocht of het 

verschil tot onwenselijke gevolgen in het benchmarkmodel leidt. Hierbij kijkt de ACM en de 

stuurgroep niet alleen naar de criteria, maar onderzoekt ook de mogelijke gevolgen. Anders dan 

GTS beschrijft zou een correctie ook doorgevoerd worden als blijkt dat bijvoorbeeld twee TSO’s 

te maken hebben met hetzelfde specifieke kenmerken en dit tot onwenselijke gevolgen leidt.  

549. Door al de genoemde waarborgen is de ACM ervan overtuigd dat het benchmarkonderzoek de 

vergelijkbaarheid van TSO’s waarborgt.  

Conclusie zienswijze “Specifieke TSO- en landspecifieke kenmerken zijn ten onrechte beperkt tot 

vrijwel unieke verschillen en de mate hiervan buiten beschouwing gelaten” 

550. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 68  “De consultant moet zelf onderzoeken of er verschillen zijn” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “De consultant moet zelf onderzoeken of er verschillen zijn” 

551. De ACM of consultant had zelf moeten onderzoeken of er verschillen zijn. Het kan van GTS niet 

verwacht worden dat zij weet waarin zij van andere TSO’s verschilt.  

 

Reactie zienswijze “De consultant moet zelf onderzoeken of er verschillen zijn” 

552. De consultant onderzoekt zelf of er sprake is van een TSO-specifiek of landspecifiek kenmerk. 

Dit doet hij op basis van de input die hij van de TSO’s ontvangt. Hiervoor is het niet nodig dat 

GTS gedetailleerde kennis heeft van de andere TSO’s. Daarnaast heeft GTS wel degelijk kennis 

                                                        

133
 Sumicsid, Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators, main report, p. 12-13.  
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van andere TSO’s wat blijkt uit de issues die GTS opbrengt over bijvoorbeeld de Duitse TSO´s, 

maar wat ook volgt uit het feit dat GTS al jaren in ENTSOG-verband samenwerkt met andere 

Europese TSO’s. Tot slot mag GTS alle denkbare potentiële specifieke kenmerken indienen die 

in lijn zijn met de special condition reporting guide, ook als zij twijfelt of deze uniek zijn. De 

consultant onderzoekt vervolgens zelf of het gaat om een uniek verschil dat aan alle criteria 

voldoet en een correctie nodig maakt.  

Conclusie zienswijze “De consultant moet zelf onderzoeken of er verschillen zijn” 

553. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 69  “Passiviteit andere TSO’s mag niet bepalend zijn” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

Samenvatting zienswijze “Passiviteit andere TSO’s mag niet bepalend zijn” 

554. De consultant heeft de aangedragen factoren grotendeels naast zich neergelegd, omdat niet alle 

TSO’s special conditions hebben aangedragen. Alleen corrigeren voor aangedragen verschillen 

zou het beeld vertekenen. Dit is voor GTS onbegrijpelijk. De consultant kan GTS niet negeren op 

grond van de passiviteit van andere TSO’s. De wettelijke taken en verplichtingen verschillen juist 

wezenlijk van elkaar en zijn niet zo maar te vergelijken. 

Reactie zienswijze “Passiviteit andere TSO’s mag niet bepalend zijn” 

555. GTS geeft in deze zienswijze een vertekend beeld van de wijze waarop door haar aangedragen 

special conditions in de benchmark zijn beoordeeld. De consultant heeft alle aangedragen 

special conditions getoetst. Zo heeft GTS bijvoorbeeld strenge nationale wetten aangedragen als 

TSO–specifiek kenmerk, samen met enkele andere TSO´s. Uit andere bronnen, te weten 

onderzoek van de consultant en uitwisseling met betrokken toezichthouders, bleek echter dat de 

meeste TSO’s te maken hebben met strenge nationale wetten. Daarom zou het corrigeren voor 

dit aangedragen verschil het beeld vertekenen. De consultant heeft zo alle aangedragen factoren 

op hun merites beoordeeld. Dat niet alle door GTS aangedragen factoren op basis van die 

beoordeling daadwerkelijk special conditions bleken te zijn, betekent niet dat die factoren zijn 

genegeerd.  

556. GTS geeft verder ook een verkeerd beeld van de bedoeling van special conditions. Het hele 

proces van modelvorming was erop gericht om de vergelijking zo eerlijk mogelijk te maken. Dat 

is de kern van benchmarken. In dat proces heeft veel interactie plaatsgevonden tussen alle 

partijen: toezichthouders, TSO’s en de consultant. In dat proces worden TSO’s gevraagd naar 

special conditions. De reden hiervoor is niet dat CEER of de consultant denken dat zij iets over 

het hoofd zien, maar om een extra waarborg in te bouwen om dit uit te sluiten. Om die reden 
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wordt aan TSO’s gevraagd om vanuit hun eigen situatie nog eens goed mee te denken over 

omstandigheden die mogelijk over het hoofd worden of zouden worden gezien. De uitkomst van 

dat subproces (special conditions) was dat een aantal TSO’s zaken heeft aangegeven en 

anderen niet. De ACM ziet niet waarom dat zou betekenen dat sommige TSO’s passief zouden 

zijn geweest. Na beoordeling van de aangebrachte special conditions van TSO’s is door de 

stuurgroep geconcludeerd dat er geen zaken zijn aangedragen die een als objectief, vrijwel uniek 

verschil met impact speciale behandeling behoeven in het benchmarkmodel. Dit betekent niet dat 

de input zomaar terzijde is geschoven.  

Conclusie zienswijze “Passiviteit andere TSO’s mag niet bepalend zijn” 

557. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 70  “de ACM moet corrigeren voor vervangingsinvesteringen voorafgaand aan het 

einde van de verwachte levensduur” 

 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

Samenvatting zienswijze “de ACM moet corrigeren voor vervangingsinvesteringen voorafgaand aan 

het einde van de verwachte levensduur” 

558. Het net van GTS is gemiddeld ouder dan de netten van de andere TSO’s. Hierdoor wordt GTS 

geconfronteerd met hogere kosten zonder dat daar extra output tegenover staat. De afwezigheid 

van een correctie voor deze hogere kosten is niet in lijn met het doel van de consultant en de 

methode van regulering. De ACM stelt in het ontwerpbesluit dat een correctie niet nodig is, wat 

GTS met deze zienswijze wil weerleggen. GTS ziet bevestigd dat i) GTS de oudste TSO van de 

vergelijkingsgroep is, ii) oudere netwerken relatief veel vervangingsinvesteringen hebben t.o.v. 

een jonger netwerk, iii) vervangingsinvesteringen voor het einde van de leeftijd tot 

dubbeltellingen daarmee tot nadeel in de benchmark leiden. Over deze drie uitgangspunten is 

daarom volgens GTS geen discussie. De vraag is nu of de dubbeltelling ten onrechte tot een 

nadeel leidt. De ACM stelt dat er sprake is van een terecht nadeel omdat i) GTS niet de enige 

TSO is met vervangingsinvesteringen voor einde levensduur (niet TSO-specifiek), ii) het risico op 

een voor– en nadeel symmetrisch is, iii) GTS invloed heeft op de timing van een 

vervangingsinvestering en een te veel aan vervanging voor einde levensduur daarmee terecht tot 

een nadeel leidt. 

559. GTS is het oneens met het argument dat een correctie niet nodig zou zijn omdat GTS niet de 

enige TSO is met vervangingsinvesteringen voor het einde van de verwachte levensduur. Dit 

hangt enerzijds samen met de algemene kritiek van GTS op het criterium ´vrijwel uniek´, 

anderzijds is GTS ook veruit de oudste TSO’s en heeft daarom relatief veel 

vervangingsinvesteringen ten opzichte van haar peers. Daarnaast heeft de ACM niet onderzocht 
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of GTS de enige TSO is met vervangingsinvesteringen voorafgaand aan het einde van de 

verwachte levensduur. Uit de opgave van ´significante rehabilitations´ blijkt niet dat andere TSO’s 

hier in grote omvang mee te maken hebben.  

560. GTS licht toe waarom er bij een ouder net sprake is van meer vervangingsinvesteringen. 

Naarmate een investering ouder wordt zijn er meer investeringen nodig om deze operationeel te 

houden. Verder heeft een deel van de assets te maken met enkel gunstige omstandigheden 

waardoor deze langer dan verwacht kan meegaan. Het merendeel heeft echter een mix van 

gunstige en ongunstige omstandigheden, die kan worden beschreven met een normaalverdeling 

(Survivor-model). Het netwerk van GTS is 15 jaar ouder dan de netten van haar peers. GTS 

heeft daarom meer vervangingsinvesteringen moeten doen dan haar peers. Doordat 

pijpleidingen met 85% het grootste deel zijn van het netwerk heeft GTS hierdoor een grote 

impact.  

561. De ACM stelt dat ook jongere TSO’s te maken hebben met vervangingen vóór het einde van de 

levensduur, omdat er meer assets zijn dan pijpleidingen. Daarom acht de ACM het niet nodig om 

te corrigeren. GTS ontkent niet dat andere TSO’s hiermee ook te maken hebben, maar de impact 

hiervan zal aanzienlijk kleiner zijn omdat pijpleidingen het grootste aandeel hebben. GTS stelt 

dat zij in veel grotere mate met vervangingsinvesteringen te maken heeft dan haar peers en 

toont dit ook aan doormiddel van een grafiek.  

Reactie zienswijze “de ACM moet corrigeren voor vervangingsinvesteringen voorafgaand aan het 

einde van de verwachte levensduur” 

562. GTS constateert in haar zienswijze dat zij en de ACM het eens zijn dat er sprake is van een 

nadeel in de benchmark en dat het alleen gaat om de vraag of er sprake is van een terecht of 

een onterecht nadeel. Deze constatering is niet juist: de ACM is van mening dat GTS geen 

nadeel ondervindt in de benchmark. De ACM licht dat hierna verder toe.  

563. Uit het principe van de normaalverdeling volgt dat sommige (delen van) investeringen eerder 

worden vervangen dan aan het einde van de levensduur, dat sommige (delen van) investeringen 

aan het einde van de levensduur worden vervangen en dat sommige (delen van) investeringen 

later worden vervangen dan aan het einde van de levensduur. De normaalverdeling lijkt 

overigens in de praktijk een ander beeld te vertonen. Zo gaan diverse onderdelen van het 

pijpleidingnetwerk van GTS aanzienlijk langer mee dan de gemiddelde levensduur van 60 jaren. 

De ACM licht dit verder toe in de reactie op de zienswijze “Het risico op een voor-of nadeel voor 

vervangingen is niet symmetrisch” 

564. GTS is het oneens met het argument dat een correctie niet nodig zou zijn, omdat GTS niet de 

enige TSO is met vervangingsinvesteringen voor het einde van de verwachte levensduur. GTS 

geeft aan dat zij ten opzichte van haar peers relatief veel vervangingsinvesteringen heeft en dat 

de ACM verder niet heeft onderzocht of GTS de enige TSO is met vervangingsinvesteringen 

voorafgaand aan het einde van de levensduur. Wat betreft pijpleidingen zijn deze bij GTS 

inderdaad vaak ouder dan bij vergelijkbare TSO’s. Voor activacategorieën met een kortere 
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levensduur dan pijpleidingen (te weten maximaal 30 jaar) is dit vraagstuk niet relevant, omdat de 

gemiddelde leeftijd van de andere TSO’s ouder dan 30 jaar is. Zij hebben te maken met een 

vergelijkbare normaalverdeling als GTS.  

565. GTS stelt dat zij meer vervangingsinvesteringen heeft dan andere TSO’s. Andere TSO’s hebben 

wel vervangingsinvesteringen maar met minder impact. Voor wat betreft pijpleidingen kan de 

ACM dit volgen, niet voor de andere assetcategorieën, zoals hiervoor toegelicht. GTS ervaart 

daarvan geen nadeel, zoals de ACM hieronder toelicht in de reactie op de zienswijze “Het risico 

op een voor-of nadeel voor vervangingen is niet symmetrisch”.  

Conclusie zienswijze “de ACM moet corrigeren voor vervangingsinvesteringen voorafgaand aan 

het einde van de verwachte levensduur” 

566. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 71  “Het risico op een voor-of nadeel voor vervangingen is niet symmetrisch” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Het risico op een voor-of nadeel voor vervangingen is niet symmetrisch” 

567. De ACM stelt volgens GTS dat het risico op een voor- of nadeel voor vervangingen symmetrisch 

is. Dit geldt volgens GTS echter niet voor pijpleidingen (85% van alle assets van GTS) omdat het 

aandeel pijpleidingen waarvan de levensduur al verstreken is veel kleiner is dan het deel 

waarvoor het einde van de levensduur nog moet komen. Hierdoor is er geen sprake van een 

symmetrisch risico. Ook dit toont GTS aan met de volgende grafiek. 

 

568. Doordat GTS pijpleidingen moet vervangen voor het einde van de levensduur is sprake van een 

dubbeltelling doordat, volgens GTS, de kapitaallasten van het reeds vervangen asset niet 

geëlimineerd worden. Omdat de leidingen van GTS 15 jaar ouder zijn dan die van haar peers 
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heeft zij in hogere mate nadeel. GTS heeft een berekening opgesteld op basis waarvan de 

CAPEX in de benchmark in ieder geval zou moeten worden verlaagd met 8% om voor het nadeel 

van de vervangingsinvesteringen voor categorie ´leidingen´ te compenseren.  

 

Reactie zienswijze “Het risico op een voor-of nadeel voor vervangingen is niet symmetrisch” 

569. Het uitgaan van een gemiddelde levensduur brengt altijd met zich dat er assets zijn die langer 

meegaan en assets die korter meegaan. Dat geldt voor alle assets. Als oudere TSO heeft GTS 

hier nu in negatieve zin last van bij pijpleidingen, omdat de meeste TSO’s en de peers van GTS 

nog niet zo ver zijn in het vervangingsproces en GTS nog grotendeels aan de vroegtijdige 

vervangkant zit.  

570. De ACM kan zich er in vinden dat GTS eerder ‘de berg op gaat’ in de figuur in randnummer 

3.8.3.18 van de zienswijze dan haar peers. Die klim is overigens niet zo steil als GTS dat 

voorstelt. GTS beschouwt functionaliteitswijzigingen en verleggingen namelijk als 

vervangingsinvesteringen .
134

 Dit is echter niet het geval. Investeringen zoals 

functionaliteitswijzigingen of het verleggen van leidingen staan niet gelijk aan vervangingen. 

Dergelijke uitbreidingen van het netwerk hebben dan ook niets te maken met noodzakelijke 

vervangingen vanuit veiligheidsrisico’s. Het beeld dat GTS schetst en het bijbehorende effect is 

daarom onjuist, doordat GTS investeringen opgeeft als vervangingsinvesteringen, die geen 

vervangingsinvesteringen zijn.  

571. De ACM is van mening dat GTS geen nadeel ervaart. Hiervoor is de wijze waarop een 

benchmark meet relevant. Die komt er in essentie op neer dat de kosten in het jaar 2017 tegen 

de output van (31 december) 2017 worden afgezet. Een investering die GTS bijvoorbeeld heeft 

gedaan in een pijpleiding in 1970 van EUR 60 miljoen met een desinvestering (verwijdering) in 

2005 is dus niet meer relevant voor de uitkomst van het benchmarkonderzoek in 2017. Dat komt 

doordat in de benchmark niet alleen investeringen zijn verwerkt, maar ook de desinvesteringen. 

In het bovenstaande voorbeeld is er dus in 1970 een investering gedaan van EUR 60 miljoen. In 

2005 is er sprake van een desinvestering van die pijpleiding. In de benchmark wordt die 

oorspronkelijke investering van EUR 60 miljoen verwijderd uit de kostenbasis, zodat de netto 

investering voor die pijpleiding op EUR 0 uitkomt. Met andere woorden, de benchmark rekent 

met netto investeringsbedragen. Pijpleidingen (en andere assets) die vóór het einde van de 

levensduur worden gedesinvesteerd, spelen geen rol in de totstandkoming van de 

gebenchmarkte CAPEX. Alle desinvesteringen die zijn gedaan vóór 2017 tellen dus niet mee en 

zijn daarmee ook geen nadeel in de statische TCB18 benchmark die 2017 als referentiejaar 

heeft. Dit is vergelijkbaar met de verwerkingswijze van OPEX: de OPEX die GTS heeft vóór 2017 

telt ook niet mee. Aan de andere kant betekent dit ook dat investeringen die al zijn afgeschreven 

maar nog in gebruik zijn, wel morden meegeteld als output maar dan met geen of weinig kosten.  

                                                        

134
 Antwoorden GTS van 23-10-20 op een informatieverzoek van de ACM betreffende vervangingsinvesteringen d.d. 10-

09-2020.  
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Conclusie zienswijze “Het risico op een voor-of nadeel voor vervangingen is niet symmetrisch” 

572. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een inhoudelijke wijziging van het methodebesluit ten 

opzichte van het ontwerpbesluit. Wel heeft de ACM de motivering aangepast.  

 

Zienswijze 72  “GTS heeft geen invloed op de timing van vervangingsinvesteringen, en teveel 

vervangingsinvesteringen voorafgaand aan het einde van de verwachte levensduur meet de 

benchmark onterecht als inefficiëntie” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “GTS heeft geen invloed op de timing van vervangingsinvesteringen, en 

teveel vervangingsinvesteringen voorafgaand aan het einde van de verwachte levensduur meet de 

benchmark onterecht als inefficiëntie” 

573. De ACM stelt volgens GTS dat GTS invloed heeft op het moment van vervanging. GTS doet 

geen vervangingsinvesteringen als dat niet nodig is. De ACM geeft volgens GTS impliciet een 

prikkel om geen vervangingsinvesteringen te doen of alleen aan het einde van de levensduur. Dit 

staat op gespannen voet met wet- en regelgeving op het gebied van asset management en 

kwaliteitsborging. TSO’s vervangen rond einde levensduur en er ontstaat bij assets die voor 

einde levensduur worden vervangen per definitie dubbeltelling.  

 

Reactie zienswijze “GTS heeft geen invloed op de timing van vervangingsinvesteringen, en teveel 

vervangingsinvesteringen voorafgaand aan het einde van de verwachte levensduur meet de 

benchmark onterecht als inefficiëntie” 

574. GTS geeft ten onrechte aan dat zij niet mag bepalen wanneer de assets worden vervangen in 

verband met veiligheid. De gemiddelde technische levensduur wordt echter bepaald op basis van 

de aanname hoelang een asset gemiddeld meegaat. Bij goed onderhoud moet een asset dan 

gemiddeld niet eerder worden vervangen dan zijn technische levensduur. 

575. GTS lijkt te stellen dat de ACM haar prikkelt om vervangingsinvesteringen zo laat mogelijk te 

doen. Dit is onjuist en druist ook in tegen de reguleringspraktijk rondom het 

kwaliteitsbeheersingssysteem en de investeringsplannen. In de benchmark wordt aangenomen 

dat elk actief een verwachte gemiddelde levensduur heeft. Het is vervolgens aan de 

netbeheerder om het actief zo goed mogelijk te onderhouden zodat het actief dit gemiddelde 

haalt. Als het actief dat niet haalt, dan moet GTS de leiding uiteraard vervangen, mede vanwege 

veiligheidsoverwegingen. Dit betekent echter niet dat de afnemers hiervoor moeten betalen. Er 

kan dus geen enkele discussie bestaan over het feit dat GTS activa moet vervangen als deze 

onveilig worden of niet meer werken, maar dit betekent niet noodzakelijk dat dit voor rekening 
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van de afnemers moet gaan. Juist daarom staat de ACM achter de prikkel om een actief zo lang 

mogelijk te blijven gebruiken.  

576. Zoals hiervoor in reactie op de zienswijze “Het risico op een voor-of nadeel voor vervangingen is 

niet symmetrisch” uiteengezet, hebben vervangingen voor 2017 geen invloed op de kostenbasis 

voor het referentiejaar 2017 en is van dubbeltelling geen sprake. Het is evident dat GTS moet 

vervangen als de veiligheid in het geding is en de ACM geeft beslist geen prikkel om afbreuk te 

doen aan kwaliteit en veiligheid. De ACM merkt op dat GTS wel degelijk invloed heeft op het 

moment van vervangen, onder meer door kwalitatief hoogwaardige activa aan te leggen en goed 

te onderhouden. Zo heeft GTS vervangingen moeten uitvoeren aan delen van de 

transportleidingen die met een relatief lage kwaliteit zijn aangelegd.
135

 Het gaat daarbij om 

onderdelen van de zogenoemde afsluiterschema’s. Een reden voor vervanging is corrosie, wat 

inhoudt dat het gebruik van dikkere wanden, hoewel ongetwijfeld duurder dan dunnere wanden, 

langere levensduren oplevert. Pas vanaf 1990 is GTS de kwaliteit van deze onderdelen gaan 

verbeteren. Dit toont aan dat GTS dus wel degelijk invloed heeft op de timing van 

vervangingsinvesteringen, door te zorgen dat zij kwalitatief goede transportleidingen gebruikt die 

technisch in staat zijn om de gemiddelde technische levensduren te behalen.  

577. De ACM wijst er verder op dat het management van GTS jaarlijks afschrijvingstermijnen 

herziet.
136

 In 2005 werden de afschrijvingstermijnen opnieuw vastgelegd. Hierdoor wordt het 

gasleidingnetwerk van GTS, aangelegd vanaf de jaren 50, afgeschreven tot 2070. Dit betekent 

dat de door GTS zelf gehandhaafde afschrijvingstermijnen oplopen tot 120 jaar. Het is daarom 

opmerkelijk dat GTS stelt dat een deel van haar pijpleidingennetwerk moet worden vervangen 

vóór het einde van de gemiddelde technische levensduur van 60 jaar.  

Conclusie zienswijze “GTS heeft geen invloed op de timing van vervangingsinvesteringen, en teveel 

vervangingsinvesteringen voorafgaand aan het einde van de verwachte levensduur meet de 

benchmark onterecht als inefficiëntie” 

578. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 73  “Weerlegging conclusie geen statistisch verband tussen leeftijd en 

benchmarkscore” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

                                                        

135
 Antwoorden GTS van 23-10-20 op een informatieverzoek van de ACM betreffende vervangingsinvesteringen d.d. 10-

09-2020., deel 1 j. 

136
 Jaarverslag 2017 GTS, p. 24. 
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Samenvatting zienswijze “Weerlegging conclusie geen statistisch verband tussen leeftijd en 

benchmarkscore” 

579. GTS weerlegt naar haar zeggen ook de verdere onderbouwing van de ACM. De ACM stelt 

volgens GTS dat een correctie niet nodig is omdat uit onderzoek van de consultant blijkt dat er 

een statistisch verband is tussen leeftijd en efficiëntie. GTS begrijpt niet waarom de ACM de 

consultant hier zonder meer lijkt te volgen. Ten eerste is van meer dan de helft van de TSO’s 

geen leeftijdsdata beschikbaar. Daarnaast zijn veel TSO’s veel jonger waardoor het gemiddelde 

niet representatief is. De ACM heeft volgens GTS de kwaliteit van deze analyse niet beoordeeld. 

GTS concludeert dat de kwaliteit van de data ontoereikend is om tot deze conclusie te komen. 

Kosten van beheer en onderhoud van een netwerk zijn tegen het einde van de levensduur hoger.  

Reactie zienswijze “Weerlegging conclusie geen statistisch verband tussen leeftijd en 

benchmarkscore” 

580. GTS lijkt randnummer 360 van het ontwerpbesluit anders gelezen te hebben dan de ACM 

bedoelde. Daarin staat namelijk niet dat de ACM Sumicsid zonder meer volgt. In dat 

randnummer staat wel dat: 

1. Sumicsid aangeeft dat uit TCB18 data blijkt dat er geen statistisch verband is tussen leeftijd 

en efficiëntie; 

2. GTS deze analyse betwist en op basis van een NERA onderzoek stelt dat het op basis van de 

TCB18 data niet mogelijk is om een dergelijk verband te onderzoeken; 

3. GTS echter vasthoudt aan haar standpunt dat er wel een verband bestaat tussen leeftijd en 

efficiëntie;  

4. Los van de juistheid van dit standpunt, de ACM meent dat op grond van het voorgaande GTS 

niet wordt benadeeld in de benchmark. 

581. De ACM concludeert dat Sumicsid geen statistisch verband tussen leeftijd en efficiëntie heeft 

gevonden en dat NERA het niet mogelijk acht om op basis van de TCB18 data dat verband te 

onderzoeken. De ACM heeft geen aanleiding om aan te nemen dat er wel een statistisch 

verband bestaat.  

582. GTS stelt verder dat kosten van beheer en onderhoud tegen het einde van de levensduur hoger 

zijn. GTS geeft echter geen onderbouwing van deze stelling. Daarnaast heeft de ACM ook geen 

aanleiding om aan te nemen dat een oudere TSO hogere kosten heeft. De ACM merkt tevens op 

dat GTS functionaliteitswijzigingen en verleggingen als vervangingsinvesteringen beschouwt. Uit 

de reactie op de zienswijze “Het risico op een voor-of nadeel voor vervangingen is niet 

symmetrisch” volgt al dat dit niet het geval is en hierdoor het beeld van de nodige 

vervangingsinvesteringen vertekent.  

Conclusie zienswijze “Weerlegging conclusie geen statistisch verband tussen leeftijd en 

benchmarkscore” 
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583. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 74  “De ACM moet corrigeren voor significant rehabilitations” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “De ACM moet corrigeren voor significant rehabilitations” 

584. De consultant hecht grote waarde aan de correctie voor zogeheten significant rehabilitations. Dit 

zijn investeringen die de levensduur van een asset verlengen. Omdat deze kosten niet leiden tot 

hogere output, leidt dit tot lagere CAPEX-efficiëntie zonder correctie. GTS heeft vanwege haar 

relatief hoge leeftijd ook relatief veel significant rehabilitations (lees: vervangingsinvesteringen) 

uitgevoerd. De ACM heeft echter volgens GTS ten onrechte geen correctie doorgevoerd omdat 

slechts een beperkt aantal TSO’s data over significant rehabilitations hebben opgegeven en de 

dataopgave door GTS niet plausibel zou zijn. Het feit dat TSO’s die data niet hebben opgegeven 

betekent volgens GTS niet dat zij deze niet hebben. Daarnaast vindt de ACM de data van GTS 

niet plausibel omdat deze te hoog zijn en daardoor wijzen op regulier onderhoud. Echter is dit in 

de afgelopen jaren niet hoger geweest dan de aanname van het ideaalcomplex. De door GTS 

opgegeven significant rehabilitations zijn vervangingsinvesteringen die de levensduur van (het 

deel van) de asset hebben verleng tot (ver) na de oorspronkelijke theoretische levensduur.  

Reactie zienswijze “De ACM moet corrigeren voor significant rehabilitations” 

585. Bij significant rehablitations is te denken aan het aanbrengen van een coating op het 

transportleidingnetwerk, zodat corrosie geen probleem meer is en de levensduur aanzienlijk 

toeneemt. 

586. GTS heeft toegelicht dat al haar vervangingsinvesteringen significant rehabilitations zijn. Zij 

onderbouwt dit als volgt. Als GTS jaarlijks 10% van haar netwerk of van een compressor 

vervangt, zorgt dit na 10 jaar voor een 100% nieuw netwerk of compressor, die vervolgens weer 

een levensduur hebben als of het nieuwe activa zijn. Dit zijn in de ogen van de ACM en volgens 

de definitie zoals opgenomen in de benchmark guide echter geen significant rehabilitations. 

Significant rehabilitations zijn juist maatregelen, zoals de coating, die de levensduur van een 

bestaand asset verlengen. GTS beschrijft vervangingsinvesteringen, waarbij zij jaarlijks een 

investering doet die gepaard gaat met de verwijdering (desinvestering) van een deel van haar 

leidingnetwerk of compressor. 

587. Geconcludeerd kan worden dat GTS een onjuiste interpretatie had van het begrip significant 

rehabilitation én het begrip vervangingsinvestering.  

Conclusie zienswijze “De ACM moet corrigeren voor significant rehabilitations” 
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588. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 75  “Correctie uit E2Gas onjuist” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Correctie uit E2Gas onjuist” 

589. De ACM stelt volgens GTS dat achteraf gezien de correctie voor vervangingsinvesteringen uit 

E2Gas niet juist was. Het wordt GTS niet duidelijk hoe de ACM tot dit andere inzicht is gekomen. 

Regulatoire consistentie en rechtszekerheid zijn hier volgens GTS ver te zoeken.  

 

Reactie zienswijze “Correctie uit E2Gas onjuist” 

590. In de reactie op de zienswijzen ‘De ACM moet corrigeren voor vervangingsinvesteringen 

voorafgaand aan het einde van de verwachte levensduur’, ‘Het risico op een voor-of nadeel voor 

vervangingen is niet symmetrisch’ en ‘GTS heeft geen invloed op de timing van 

vervangingsinvesteringen, en teveel vervangingsinvesteringen voorafgaand aan het einde van de 

verwachte levensduur meet de benchmark onterecht als inefficiëntie’ beschrijft de ACM met 

welke argumenten zij tot een andere afweging is gekomen. De correctie is toen 

voorzichtigheidshalve gemaakt en bij een volgende benchmark zou dit opnieuw beschouwd 

moeten worden. De ACM heeft regulatoir consistent gehandeld naar GTS en geen afbreuk 

gedaan aan de rechtszekerheid. Bovendien reguleert de ACM niet alleen met inachtneming van 

de belangen van GTS, maar ook met die van de afnemers.  

Conclusie zienswijze “Correctie uit E2Gas onjuist” 

591. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 76  “ACM moet voor balanceringskosten ook 3,5% CAPEX buiten beschouwing 

laten” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “ACM moet voor balanceringskosten ook 3,5% CAPEX buiten beschouwing 

laten” 

592. De ACM en GTS zijn het eens dat balancering buiten het benchmarkonderzoek valt. Dat heeft tot 

gevolg dat alle kosten van balancering ook uit de kostenbasis verwijderd moeten worden en dat 

de thèta niet op de kosten van balancering – zowel CAPEX als OPEX - mag worden toegepast. 
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Volgens de ACM zijn 3,5% van de totale kosten te relateren aan balanceren. Toch laat zij na om 

de CAPEX van balancering te verwijderen omdat geen activa zijn aan te wijzen die direct 

samenhangen met balancering. Het feit dat deze niet specifiek aan te wijzen zijn is volgens GTS 

geen reden om aan te nemen dat zij er niet zijn. De ACM moet daarom naar de mening van GTS 

3,5% van de TOTEX buiten beschouwing laten. 

 

Reactie zienswijze “ACM moet voor balanceringskosten ook 3,5% CAPEX buiten beschouwing laten” 

593. De ACM wil vooropstellen dat de benchmark een Europese studie is op basis van kosten. Voor 

de benchmark is het daarom niet relevant wat eventueel in andere (regulerings)besluiten is 

bepaald. In de benchmarkstudie wordt slechts een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van 

de balanceringskosten die buiten scope moeten blijven om de vergelijking zo zuiver mogelijk te 

houden. 

594. De bepaling dat 3,5% van de totale kosten te relateren is aan de balanceringstaak is in een 

andere context dan het benchmarkonderzoek tot stand gekomen. In het verleden moest de ACM 

per wettelijke taak een tariefcomponent vaststellen, onder meer voor balanceren. Hier bleek dat 

er geen zuivere kostentoerekening te maken was, noch voor OPEX noch voor CAPEX. Daarom 

is toen pragmatisch gekozen voor een algemene toerekening van 3,5% van de totale kosten. 

Deze toerekening is echter niet gebaseerd op kosten.  

595. GTS heeft de taak om het netwerk in balans te houden. Hiervoor moet zij gas inkopen of gas 

verkopen en maakt zij operationele kosten. De ACM vindt dat ook logisch, omdat balanceren een 

activiteit is waarvoor bijvoorbeeld personeel nodig is. Omdat operationele kosten vaak niet één 

op één kunnen worden toegerekend aan een bepaalde activiteit en GTS niet kan aangeven welk 

deel van de OPEX gerelateerd is aan balanceren, vindt de ACM het redelijk om uit te gaan van 

de schatting van 3,5% uit het eerdere methodebesluit. De ACM begrijpt dat dit om een schatting 

gaat die nauwelijks te valideren is. Er is echter geen betere schatting te maken, ook niet door 

GTS, en de ACM is van mening dat het dan het meest redelijk is om uit te gaan van de globale 

verdeling van opex en capex binnen de totale kosten. Daarom hanteert de ACM voor de 

benchmarkstudie de aanname dat 3,5% van de operationele kosten toegerekend kunnen worden 

aan de balanceertaak. Deze worden dan ook buiten de benchmark gehouden.  

596. Dit is anders bij kapitaalkosten. GTS heeft niet onderbouwd welke kapitaalkosten te relateren zijn 

aan de balanceringstaak en heeft aan de ACM ook aangegeven dat er geen activa bestaan die 

slechts uit hoofde van haar balanceertaak zijn aangelegd.
137

 Daarom is in de benchmark niet 

gecorrigeerd voor activa en kapitaalkosten voor de balanceertaak, simpelweg omdat zij niet 

bestaan.  

                                                        

137
 Weliswaar noemt GTS in dit verband IT investeringen specifiek voor balancering, maar deze investeringen zitten niet in 

de kostenbasis van de benchmark en hebben daarom geen relevantie voor deze discussie.  
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Conclusie zienswijze “ACM moet voor balanceringskosten ook 3,5% CAPEX buiten beschouwing 

laten” 

597. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 77  “De ACM moet voor meerkosten onconditionele capaciteit corrigeren” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “De ACM moet voor meerkosten onconditionele capaciteit corrigeren” 

598. Tijdens het onderzoek heeft GTS aangegeven dat er wezenlijke verschillen bestaan tussen in 

ieder geval GTS en de Duitse TSO’s. De kern hiervan is dat GTS verplicht is om onconditionele 

capaciteit aan te bieden terwijl de Duitse TSO’s in hoge mate conditionele capaciteit aanbieden. 

Bij onconditionele capaciteit mogen gebruikers vrij kiezen waar het gas het netwerk verlaat. 

Hiervoor is meer infrastructuur nodig. Ondanks dat er een verschil is tussen Nederland en 

Duitsland en ondanks dat GTS extra kosten maakt, heeft de consultant geen correctie 

doorgevoerd. GTS weerlegt in het vervolg de argumenten van de ACM. 

599. De ACM geeft volgens GTS aan dat zij geen correctie wil doorvoeren aangezien GTS geen 

specifieke assets kan aanwijzen. GTS heeft meermaals aangegeven dat dit niet mogelijk is 

omdat het netwerk integraal is ontwerpen voor onconditionele capaciteit. Daarnaast zijn er geen 

assets die alleen voor deze dienst ontworpen zijn. Dit betekent niet dat een correctie niet 

noodzakelijk of mogelijk is.  

600. De ACM stelt volgens GTS verder dat zij zonder specifieke informatie geen correctie kan 

doorvoeren. GTS heeft zelf een schatting gemaakt van de meerkosten, wat neerkomt op 5%-7% 

van TOTEX. De stelling van de ACM is verder in de ogen van GTS ook onjuist aangezien de 

ACM in de regulering vaak met schattingen werkt. Hoe dan ook mag ontbrekende informatie van 

de ACM niet ten nadele van GTS komen.  

601. Volgens GTS leidt niet elke investeringen tot een even grote toename van de outputparameters. 

De ACM stelt echter volgens GTS dat een efficiënte investering niet leidt tot een verslechtering 

van de benchmarkscore, omdat de reden voor een investering geen rol speelt. In feite stelt ACM 

dat alle relevante assets in het benchmarkonderzoek naar voren komen, en daarmee geen 

correctie benodigd is. Dit gaat volgens GTS niet op voor een model met meerdere 

outputparameters zoals DEA. GTS geeft een voorbeeld waardoor duidelijk wordt dat GTS door 

de hogere capaciteit meer kosten heeft maar niet meer output. Logischerwijze kost het 

aanbieden van onconditionele capaciteit meer omdat een omvangrijker en complexer netwerk 

nodig is. Deze extra service wordt niet of onvoldoende in de benchmark gereflecteerd. GTS wijst 

er ook op dat de input van GTS onevenredig veel toeneemt t.o.v. de output, op alle 4 de output 
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parameters.
138

 Met andere woorden, er is wel degelijk impact op de score van GTS, anders dan 

dat ACM doet vermoeden. 

 

Reactie zienswijze “De ACM moet voor meerkosten onconditionele capaciteit corrigeren” 

602. De ACM heeft uitgelegd dat GTS niet aantoont dat er hogere kosten gepaard gaan met de 

onconditionele capaciteit of hoeveel hogere kosten. GTS stelt dat het feit dat er geen assets 

alleen voor deze dienst zijn ontworpen niet betekent dat een correctie niet noodzakelijk of nodig 

is. Hier gaat het echter niet om, de vraag is juist welke meerkosten GTS aantoonbaar maakt voor 

deze dienst. GTS kan echter geen specifieke kosten aanwijzen en geeft zelf een ruime schatting 

van 5-7%.  

603. In het benchmarkonderzoek staat tegenover elke asset een bepaalde output. Zoals GTS ook 

uitlegt maakt het voor de output niet uit met welke reden de asset is aangelegd, of dit nu voor 

onconditionele capaciteit is of voor een ander reden. Tegenover het extra stukje leiding uit het 

voorbeeld van GTS staat dientengevolge ook extra output. GTS heeft dan ook zelf bevestigd dat 

de extra kosten in de benchmark ook leiden tot hogere normgrid.  

604. De ACM heeft dit punt van GTS uitvoerig geanalyseerd. De ACM concludeert dat de hogere 

kosten die GTS maakt niet tot een scheve verhouding tussen input en output leidt. Ten eerste 

geldt dat niet elke investering in het netwerk per se leidt tot een relatief even grote toename van 

de andere parameters dan normgrid. Ten tweede geldt dat alle TSO’s over de jaren om 

uiteenlopende redenen investeren, waarbij het best zo kan zijn dat in een bepaald tijdvak een 

bepaalde reden dominant is. In de benchmarkstudie wordt de impact van dergelijke dynamiek 

goeddeels geneutraliseerd, bijvoorbeeld omdat investeringen over tientallen jaren worden 

gemeten. Inzoomen op ratio’s over een kleine specifieke periode miskent dit aspect van TCB18. 

Ten derde is TCB18 een integraal, meerdimensionaal geheel van gemeten outputs ten opzichte 

van de totex, het meet niet op individuele outputs. Dit heeft als gevolg dat het feit dat 

bijvoorbeeld Duitse TSO’s alleen conditionele capaciteit leveren niet tot nadelige gevolgen leidt 

voor GTS. De ACM blijft daarom van mening dat een correctie voor oncondtionele capaciteit niet 

nodig is, met name omdat GTS niet kan onderbouwen welke meerkosten hiermee gepaard gaan 

en het feit dat GTS onconditionele capaciteit moet leveren ook niet leidt tot een nadeel van GTS.  

Conclusie zienswijze “De ACM moet voor meerkosten onconditionele capaciteit corrigeren” 

605. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 78  “Correctie grondwaterproblematiek had eerder en hoger moeten uitvallen” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

                                                        

138
 Zie tabel 10 in de zienwijze van GTS 
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Samenvatting zienswijze “Correctie grondwaterproblematiek had eerder en hoger moeten uitvallen” 

606. GTS beschrijft dat zij vaak heeft moeten aandringen op een correctie voor de 

grondwaterproblematiek en dat ACM dit te laat en te beperkt heeft gecorrigeerd. Indien de 

correctie tijdig aan boord was genomen door de consultant, had dit waarschijnlijk tot een ruimere 

correctie geleid dan 7% van de CAPEX van leidingen.  

 

Reactie zienswijze “Correctie grondwaterproblematiek had eerder en hoger moeten uitvallen” 

607. De ACM heeft in de overige reacties op de zienswijzen over TSO-specifieke kenmerken al 

uitgelegd dat de consultant alle nodige correcties heeft doorgevoerd. De ACM heeft de mogelijke 

correctie voor grondwater al vroegtijdig in het proces onderzocht. Een correctie in de TOTEX 

moest worden doorgevoerd zonder dat dit tot een dubbeltelling leidde met de bestaande 

correctie in TCB18 voor humidity. Daarom is een correctie van 7% voor de CAPEX 

gerechtvaardigd. Een hogere correctie zal namelijk eerder leiden tot een dubbele correctie voor 

grondwater, ook gelet op het feit dat TSO’s in Duitsland, Denemarken, Estland, Letland en 

Litouwen ook te kampen hebben met grondwaterproblematiek. 

Conclusie zienswijze “Correctie grondwaterproblematiek had eerder en hoger moeten uitvallen” 

608. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 79  “Correctie op landsniveau leidt tot overcorrectie” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Correctie op landsniveau leidt tot overcorrectie” 

609. GTS geeft aan dat TSO’s in heel diverse omgevingen opereren op het gebied van temperatuur, 

bodemgesteldheid, bevolkingsdichtheid etc. Een goed benchmarkonderzoek dient op een 

zorgvuldige wijze te corrigeren voor deze factoren teneinde goed vergelijkbare resultaten op te 

kunnen leveren. Uiteindelijk heeft ACM (i) te weinig correctiefactoren opgenomen en (ii) waar zij 

dat wel doet, met een te groot abstractieniveau; beide zijn slechter dan voorheen.  

610. De ACM stelt volgens GTS dat zij voortbouwt op het onderzoek E2Gas. Inmiddels is de ACM in 

TCB18 echter overgestapt op een vermeend objectievere methode, namelijk door uit te gaan van 

openbare en onafhankelijke bronnen voor de omgevingsfactoren. Hierdoor wordt naar mening 

van GTS evident aan kwaliteit en nauwkeurigheid ingeleverd. Er wordt nu bijvoorbeeld alleen nog 

op landsniveau gekeken en bijvoorbeeld geconcludeerd dat het gebied bergachtig is, terwijl dat 

netwerk wellicht op de vlakke delen ligt. Hierdoor kunnen andere TSO’s juist een overschatting 

van correcties ontvangen. 
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611. Naast een correctie voor grondwater geeft de consultant een correctie voor reliëf van het 

landschap (slope). Kernpunt van het probleem is dat aan de TSO een voor het land gewogen 

gemiddelde score is toegekend op basis van de verdeling van categorieën op landniveau. Hier 

wordt dus niet gekeken naar de precieze ligging van het netwerk van de betreffende TSO. GTS 

heeft voor de Sloveense TSO Plinovodi berekend dat de correctiefactor voor de daadwerkelijke 

netwerklocatie uitkomt op 1,25 en de correctiefactor van 1,5 van de consultant te hoog is en tot 

een overschatting leidt. Daarmee profiteren andere TSO's van overcorrectie door veel te ruwe 

data, en heeft GTS een nadeel omdat zij daadwerkelijk te maken heeft met natte grond bij de 

meeste pijpleidingen.  

 

Reactie zienswijze “Correctie op landsniveau leidt tot overcorrectie” 

612. Het klopt dat in TCB18 de correctie voor omgevingsfactoren is gemaakt door op landniveau de 

relevante omgevingsfactoren te identificeren. Voor de correctie van landschapsreliëf (slope) is 

dus gekeken welk percentage van het landoppervlak kan worden aangemerkt als bijvoorbeeld 

vlak of als heuvelachtig. Met deze methode was het mogelijk om voor alle TSO’s op een gelijke 

manier met gebruikmaking van objectieve bronnen te corrigeren voor omgevingsfactoren. Dat is 

een stap voorwaarts in vergelijking met de E2gas benchmark, omdat toen TSO’s zelf de mate 

van complexiteit van de omgeving optioneel konden rapporteren. Enerzijds creëerde dat het 

risico op strategische rapportage en anderzijds resulteerde het erin dat sommige TSO’s juist 

helemaal geen omgevingsfactoren rapporteerden. De huidige methode biedt dus verschillende 

voordelen: TSO’s worden gelijk behandeld en de gegevens waarmee gerekend wordt zijn 

gebaseerd op een objectieve bron.  

613. Wel houdt deze methode in mindere mate rekening met de exacte locatie van de netwerkactiva, 

waardoor het voor kan komen dat een TSO een hogere of lagere correctie voor 

omgevingsfactoren krijgt dan op grond van de exacte locatie van de netwerkactiva verwacht zou 

worden. Vaak zal het gaan om een hogere correctie, omdat TSO’s het aanleggen van activa in 

moeilijke omstandigheden zullen proberen te vermijden. Dat is ook consistent met het voorbeeld 

dat GTS geeft van de Sloveense TSO Plinovodi. Volgens GTS leidt dit tot een overschatting van 

de complexiteit voor sommige TSO’s, wat in het nadeel van GTS zou werken. De ACM is echter 

van mening dat het standpunt van GTS onjuist is. De correctie voor slope kan ook gezien worden 

als een proxy voor de complexiteit van het plannen van het netwerk. Hoewel een TSO in een 

bergachtig land zal proberen het netwerk in het vlakke te leggen, zal dit leiden tot een lastiger 

planningsopgave, omdat rekening gehouden moet worden met zaken als de ligging van de 

bergen, smalle doorgangen en slimme plaatsing van activa rekening houdend met mogelijke 

toekomstige uitbreidingen van het netwerk.
139

 Hierdoor is de correctie die in TCB18 wordt 

toegekend gerechtvaardigd. 

 

Conclusie zienswijze “Correctie op landsniveau leidt tot overcorrectie” 

                                                        

139
 Sumicsid (2020), Response to the Oxera Report on TCB18-GTS. 
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614. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit 

 

Zienswijze 80  “De ACM moet voor complexiteit van het GTS netwerk corrigeren” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “De ACM moet voor complexiteit van het GTS netwerk corrigeren” 

615. GTS heeft het TSO-specifieke kenmerk ´complexiteit´ vroegtijdig aangedragen bij de ACM. 

Tijdens het benchmarkonderzoek is echter alleen één onderdeel – omgevingsvariabelen – 

behandeld en dit punt blijft grotendeels onbeantwoord. De ACM heeft dit volgens GTS ten 

onrechte beperkt tot omgeving/flora en fauna. GTS bedoelt echter de complexiteit van het 

netwerk, die voor GTS hoger is dan voor andere TSO’s, wat gevolg heeft voor onder meer de 

activiteiten: functionaliteit van het netwerk, andere gaskwaliteit, aansluitplicht, en dichtheid van 

het netwerk. Door deze complexiteit liggen de kosten van GTS ook hoger zonder dat GTS hier 

invloed op heeft. De ACM dient naar mening van GTS daarom alsnog te corrigeren voor deze 

complexiteit.  

616. Het benchmarkonderzoek corrigeert voor slechts twee omgevingsfactoren: grondwaterpeil (soil 

humidity) en reliëf (slope) van het landschap. De relevante correcties voor de omgeving van GTS 

blijft verder uit. Om voor de complexiteit van de omgeving waarin GTS opereert rekening te 

houden kan niet worden volstaan met enkel de toepassing van de variabelen soil humidity en 

slope. Bijvoorbeeld voor populatiedichtheid is niet gecorrigeerd met de reden dat de 

correctiefactoren slope en area (de correctiefactor voor bevolkingsdichtheid en dichtheid van 

infrastructuur) voor alle landen voor 99% zouden correleren. Deze analyse zegt echter niets over 

de correlatie tussen de correctiefactoren slope en area, die volgens GTS slechts een klein en 

negatief verband kent.  

617. GTS heeft tijdens en na het benchmarkonderzoek verschillende relevante (andere) 

omgevingsfactoren aangedragen bij de consultant, maar er werd maar voor twee factoren 

gecorrigeerd. Het moge duidelijk zijn dat de aanwezigheid van ontzettend veel andere 

infrastructuur (boven en onder de grond) leidt tot veel hogere kosten bij aanleg en beheer van 

het netwerk, ten opzichte van een grasland waar geen rekening hoeft te worden gehouden met 

die aanwezige infrastructuur. GTS heeft aangegeven dat slope natuurlijk een relevante 

omgevingsfactor zou kunnen zijn, maar vanwege het vlakke landschap op geen enkele manier 

de complexiteit meet die GTS tegenkomt bij de aanleg en het beheer van het netwerk. Om de 

complexiteit van Nederland te meten is GTS van mening dat de kostenbasis in ieder geval ook 

dient te worden gecorrigeerd voor het gebruik van het land, om recht te doen aan de complexiteit 

die GTS ervaart. ACM stelt dat zij het logisch vindt dat er voor andere TSO’s wordt gecorrigeerd 

voor bergachtig gebied (ook als hun netwerk niet in bergachtig gebied is aangelegd), maar dat 

GTS geen correctie krijgt voor een factor als dichtbevolktheid. De ACM bestrijdt inhoudelijk niet 
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dat dichtbevolktheid van een gebied een kostendrijvende factor is. Toch voert de ACM geen 

correctie door hiervoor.  

618. De argumentatie die de ACM daarvoor gebruikt is in de visie van GTS ronduit zorgwekkend: GTS 

zou op het gemiddelde liggen waardoor een eventuele correctie op dit vlak geen gevolgen heeft 

voor GTS. Dit argument is volgens GTS echter volledig irrelevant. Immers, het is de taak van de 

ACM om te corrigeren voor relevante omgevingsfactoren van GTS. Een gemiddelde is irrelevant, 

want zegt niets over of er een relevant verschil is dat de efficiëntiebepaling van GTS (ten 

opzichte van de frontier) verstoort. Daarnaast, het is niet relevant waar GTS ten opzichte van het 

gemiddelde de groep ligt, maar waar GTS ten opzichte van haar peer ligt. Dit kan de ACM niet 

weten, want zij heeft geen toegang tot de data. De ACM kan dus niet vaststellen of GTS veel 

meer last van dichtbevolktheid heeft dan haar peer. Bovendien is het gegeven de beperkingen 

van de methode überhaupt hoogst onzeker of Area een goede proxy geeft voor de complexiteit 

van het gebruik van het land (en is het onduidelijk wat de ACM met ‘gemiddelde’ bedoelt. 

 

Reactie zienswijze “De ACM moet voor complexiteit van het GTS netwerk corrigeren” 

619. In randnummer 297 van het ontwerpbesluit heeft de ACM aangegeven hoe zij is omgegaan met 

omgevingsvariabelen. In TCB18 is onderzoek gedaan in hoeverre een correctie nodig was voor 

omgevingsvariabelen. In voetnoot 110 van het ontwerpbesluit is beschreven dat TCB18 gebruik 

heeft gemaakt van openbare en onafhankelijke bronnen, om subjectiviteit te voorkomen. 

Gebleken is dat een correctie voor natheid van de bodem en de mate van bergachtig landschap 

nodig was. 

620. GTS geeft aan twee soorten correcties voor complexiteit te missen: area en de complexiteit van 

het netwerk. 

621. Voor wat betreft de omgevingsvariabele area merkt de ACM op dat deze factor wel overwogen is 

in TCB18. Uiteindelijk is echter voor de omgevingsvariabele slope gekozen, omdat deze 

variabele op het niveau van de gehele sample gezien wordt als de variabele die het beste 

corrigeert voor kostenverschillen als gevolg van de omgeving. Voor individuele TSO’s zou 

kunnen gelden dat andere omgevingsvariabelen nog iets beter hadden gepast, maar in een pan-

Europese benchmark moet gekozen worden voor de variabele die het beste is voor de groep als 

geheel. 

622. GTS geeft aan dat de complexiteit van het netwerk uiteenvalt in verschillende factoren. ACM 

reageert er als volgt op: 

a. Functionaliteit van het netwerk (GTS heeft zowel transit als distributie). De ACM merkt op dat 

de functionaliteit van het netwerk van GTS niet relevant is in de benchmark, omdat de activa 

en bijbehorende kosten in balans zijn in de benchmark. De reden van aanleg van activa is niet 

relevant in de benchmark. Slechts relevant is het feit dat de activa zijn aangelegd en dat daar 

kosten tegenover staan. 

b. Verschillende gaskwaliteiten. GTS geeft aan dat zij in tegenstelling tot andere TSO’s 
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meerdere gaskwaliteiten accommodeert, wat leidt tot hogere kosten: De ACM merkt op dat zij 

de zogeheten gaschromatografen niet heeft betrokken in de benchmark. Leidingen zijn 

opgenomen in de outputparameter normgrid. GTS heeft in een eerdere fase en ook niet in de 

zienswijze duidelijk kunnen maken op welke wijze de benchmark niet goed zou zijn op dit 

onderdeel. 

c. GTS geeft aan alle partijen die daar een verzoek toe doen wettelijk aan te moeten sluiten, wat 

leidt tot een hogere penetratiegraad en hoge kosten voor aansluitingen van complexe 

aansluitingen. GTS heeft voor een overleg met de ACM op 14 november 2019 een overzicht 

gegeven van de aansluitingen voor kleine velden. Het ging daarbij in totaal om € 4,5 miljoen. 

Dit bestond grotendeels uit leidingen die zijn opgenomen in de normgrid. Voorts had GTS 

gasontvangststations opgenomen in het overzicht, die buiten scope zijn. De ACM merkt op 

dat het aantal aansluitingen geen probleem is, omdat dit juist een outputparameter is in de 

benchmark. GTS kon verder ook niet concreet maken, ook in deze zienswijze niet, wat er 

misgaat in de benchmark op dit onderdeel. 

d. De bovenstaande punten leiden in samenhang met de hoge bevolkingsdichtheid volgens GTS 

tot een complex netwerk met grotere bochten, speciale procedures, hoge 

veiligheidsstandaarden veel knooppunten met veel afsluiters etc. De ACM ontkent niet dat 

GTS een netwerk heeft met bochten, speciale procedures, veiligheidsstandaarden. Het is 

daarom juist ook goed dat GTS niet wordt vergeleken met point-to-point TSO’s. 

623. Deze vier punten zijn bovendien uitgebreid en meermalen met GTS besproken, bijvoorbeeld: 

Beoordelingsfase 

11-sep-19 Datacorrecties, grondwater, vervangingsinvesteringen, kostenbesparingen, 

proces 

11-nov-19 Grondwater, omgevingsfactoren, decommissionings, vervangingsinvesteringen 

20-nov-19 Conditionele capaciteit, leveringszekerheid, balanceerkosten, kleine velden 

28-feb-20 Onderwerpen 11 en 20 nov 2019 - cont. 

8-apr-20 Onderwerpen 11 en 20 nov 2019 - cont. 

 

624. De ACM concludeert dat de complexiteit van het netwerk van GTS afdoende is onderzocht in de 

benchmarkstudie. De ACM blijft erbij dat geen (verdere) correctie nodig is. 

Conclusie zienswijze “De ACM moet voor complexiteit van het GTS netwerk corrigeren” 

625.  Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 81  “Aanpak correctie omgevingsvariabelen is ongeschikt” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Aanpak correctie omgevingsvariabelen is ongeschikt” 

626. De aanpak van de consultant voor het corrigeren voor omgevingsvariabelen is volgens GTS 

ongeschikt. De consultant vermenigvuldigt correctiefactoren met outputparameters en door de 

niet duidelijke link tussen de waarde van een correctiefactor en de daaraan gelinkte 

outputvariabele leidt dit tot situaties waarin assetwaardes aanzienlijk verkeerd geschat kunnen 

worden. GTS heeft al eerder genoemd dat dit voor de Sloveense TSO tot overcorrectie leidt. Het 

is dan onduidelijk of de score toe te schrijven is aan de score op de outputparameter Normgrid of 

aan de toegepaste correctie voor omgevingsvariabele reliëf. Bovendien is het onnavolgbaar voor 

GTS waarom de consultant de correctie voor grondwater toepast op de parameter 

pijpleidinglengte en de correctie voor reliëf op Normgrid. Wanneer de argumentatie is dat 

grondwater vooral relevant is voor pijpleidinglengte, dan moet deze correctie ook voor Normgrid 

worden toegepast aangezien Normgrid voor gemiddeld 85% uit leidingen bestaat. 

 

Reactie zienswijze “Aanpak correctie omgevingsvariabelen is ongeschikt” 

627. In het benchmarkrapport en ook in de reactie van Sumicsid op Oxera-GAS, legt de consultant uit 

waarom de outputparameters normgrid en pijpleidinglengte zijn gecorrigeerd voor respectievelijk 

reliëf (slope) en grondwater (humidity). Kort gezegd komt het erop neer dat de consultant de 

benchmarkdata getoetst heeft aan openbare bronnen over diverse omgevingsvariabelen om 

erachter te komen of er omgevingsvariabelen zijn waarvoor gecorrigeerd zou moeten worden in 

de benchmark. Het resultaat daarvan was dat dit het geval is voor de variabelen reliëf en 

grondwater. Vervolgens heeft de consultant ervoor gekozen om die correcties te koppelen aan 

de outputparameters normgrid en pijpleidinglengte omdat dit logisch is vanuit een 

engineeringperspectief en omdat een andere manier van corrigeren zou leiden tot 

overspecificatie van het benchmarkmodel. De consultant legt dit uit als (reactie op Oxera-Gas, 

art. 2.16): 

 

“Another challenge is that in a small dataset, the explicit inclusion of many complicating factors 

will put pressure on the degrees of freedom in a statistical sense.” 

628. De bedoeling van het corrigeren voor omgevingsvariabelen is om te corrigeren voor 

omgevingsvariabelen die een kostenrelatie blijken te hebben met de data van alle TSO’s om de 

vergelijking zo eerlijk mogelijk te maken. Dat er in Nederland geen reliëf van betekenis is, is dan 

ook geen reden om niet daarvoor te corrigeren in een benchmark. De correctie voor reliëf wordt 

voor alle TSO´s doorgevoerd, ook voor GTS. Omdat er geen bergen zijn in Nederland, is de 

impact van de correctie op input en outputs van GTS echter nihil. Voor GTS geldt zodoende dat 

de correctie ten aanzien van grondwater weer wat meer impact heeft dan op andere TSO’s. 
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629. GTS stelt dat de correctie voor grondwater ook op normgrid zou moeten worden toegepast. De 

outputparameters normgrid en pijpleidinglengte hebben echter elk hun eigen betekenis in het 

benchmarkmodel, zie daartoe de documentatie. Dat volgt bijvoorbeeld ook uit het feit dat 

pijpleidingen anders zijn opgenomen in normgrid dan alleen op lengte. In de normgrid is 

bijvoorbeeld ook de dikte en diameter van een pijpleiding relevant en dat is niet zo bij de 

outputparameter pijpleidinglengte. De ACM volgt de suggestie van GTS dan ook niet.  

Conclusie zienswijze “Aanpak correctie omgevingsvariabelen is ongeschikt” 

630.  Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 82  “Audit is niet onafhankelijk en kan onderzoek naar plausibiliteit/robuustheid niet 

ondervangen” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Audit is niet onafhankelijk en kan onderzoek naar plausibiliteit/robuustheid 

niet ondervangen” 

631. GTS heeft aan dat zij niet zal ingaan op de door ACM aangekondigde audit (randnummer 305 

OMB), al was het maar omdat deze er nog niet is. Wel constateert GTS reeds dat (i) zeer 

opmerkelijk is dat ACM nota bene de consultant de opdracht gegeven heeft gevraagd om een 

"onafhankelijke audit" op het benchmarkonderzoek te laten doen en (ii) in de audit ook volgens 

ACM nu juist niet worden gecontroleerd de punten die er echt toe doen: "Het doel van de audit 

was niet om de benchmarkmethode of de gebruikte data te valideren". Zo'n audit voegt niets toe 

en kan de gebreken in het benchmarkonderzoek of onderzoek naar plausibiliteit/robuustheid niet 

ondervangen. GTS behoudt zich het recht voor te reageren op een audit, als die komt.  

Reactie zienswijze “Audit is niet onafhankelijk en kan onderzoek naar plausibiliteit/robuustheid niet 

ondervangen” 

632. GTS lijkt te veronderstellen dat de ACM de consultant heeft gevraagd om zelf een onafhankelijke 

audit op het onderzoeksrapport te doen. Daarvan is geen sprake. CEER heeft de consultant 

gevraagd om in opdracht van de CEER een onafhankelijk audit te laten doen door een derde 

partij (KPMG).  

633. Verder stelt GTS dat de audit niets toevoegt, omdat de audit niet toetst of de invoer en het model 

zelf goed is. De ACM deelt deze opvatting niet. Op basis van de audit blijkt of de scores in 

rapport het resultaat zijn van de benchmarkmethode, parameters en data. In de ogen van de 

ACM is dat een belangrijke check om te garanderen dat de data en het model zijn gebruikt en de 

scores opleveren zoals volgen uit TCB18. Een audit die opnieuw toetst of de invoer en het 
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TCB18 model goed zijn, acht de ACM niet nodig. Er is namelijk al uitgebreid onderzoek gedaan 

om te komen tot het model, de outputparameters en de relevant data te verkrijgen. TSO’s zijn 

hierbij ook betrokken geweest. De ACM heeft gezien de uitgebreide voorbereiding van TCB18, 

zorgvuldige datastrategie, betrokkenheid van TSO’s en de zorgvuldige nationale implementatie 

en interpretatie van het model geen reden om aan de uitkomst van het model te twijfelen. De 

ACM ziet niet in waarom dit opnieuw getoetst zou moeten worden.  

Conclusie zienswijze “Audit is niet onafhankelijk en kan onderzoek naar plausibiliteit/robuustheid niet 

ondervangen” 

634. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 83  “Benchmarkonderzoek niet geloofwaardig” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Benchmarkonderzoek niet geloofwaardig” 

635. GTS vraagt zich af of de TCB18 resultaten wel overeen komen met de werkelijkheid en of ze 

geloofwaardig zijn. GTS meent van niet. GTS stelt in dit verband dat de consultant (en de ACM) 

de resultaten niet zou hebben getoetst op plausibiliteit. De consultant zou alleen stellen dat het 

onderzoek en de uitkomst plausibel zijn, omdat het onderzoek zo goed zou zijn geweest. Dat is 

volgens GTS de wereld op zijn kop en dit zegt niets over de vraag of de resultaten van TCB18 

plausibel zijn. Volgens GTS zou de consultant moeten toetsen of de resultaten overeenstemmen 

met de werkelijkheid en of de resultaten geloofwaardig zijn. Dat heeft de consultant volgens GTS 

niet onderzocht. 

636. Daarnaast stelt GTS ook dat de uitkomsten van TCB18 aanleiding geven om daaraan te 

twijfelen. Specifiek wijst GTS erop dat: (i) de regressie een zeer hoge R
2
 kent, wat er volgens 

GTS erop wijst dat zij volledig efficiënt zou zijn; (ii) een verdeling van de scores waarbij het 

verschil tussen de laagste en hoogste score meer is dan een factor 3; (iii) het slechte 

benchmarkresultaat voor GTS zich niet goed verhoudt met recente doelmatigheidstoetsen en 

waarin investeringen van GTS aangemerkt worden als doelmatig; en (iv) GTS het gat met het 

vorige benchmarkonderzoek zou hebben dichtgelopen. 

 

Reactie zienswijze “Benchmarkonderzoek niet geloofwaardig” 

637. In paragraaf 7.2 van het algemene rapport wordt ingegaan op de plausibiliteit van de TCB18.
140

 

Het rapport wijst op het feit dat het TCB18 onderzoek zorgvuldig is gedaan en dat zij daarom 

meent dat de resultaten (en dus ook de spreiding van de efficiëntie) plausibel zijn. Het rapport 

                                                        

140
 Sumicsid, Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators – Main report. 
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baseert zich echter niet alleen op het feit dat sprake is van zorgvuldig onderzoek, zoals GTS lijkt 

te stellen. In het rapport wordt verder namelijk opgemerkt: 

 

7.05 Another interesting point of view is founded on the outcome of other benchmarking 

studies focusing on infrastructure sectors. Notably in gas and electricity many studies exist 

with similar outcomes as for TCB18. But also looking at a typical project in rail infrastructure 

efficiency made for the European Commission (Steer Davis Gleaves, 2015), one can see a 

considerable spread in raw cost efficiency, not explained by size, and in the DEA scores (that 

are particularly “soft” using a 2-input, 3-output model). Indeed, there are large differences in 

the way heavy infrastructure is planned, procured and operated - even if the operators use 

tendering and are incentivized (nationally). 

7.06 We can even take this argument further, by looking at a non-infrastructure sector, like 

banking. To measure their efficiency banks commonly use the cost-to-income ratio. Seen as a 

unit cost efficiency measure, which is reasonable given that often banks focus on cost 

reductions to improve their ratio, we see banks worldwide having very low efficiencies. Even 

on a European Union scale, we see numbers as low as 50% in 2014 […]. 

7.07 Having observed this, it is important to realize that individually there can be many good 

reasons for very low or very high efficiency scores and that it is not the purpose of TCB18 to 

judge about that. With TCB18 a best practice frontier has been developed in a pan-European 

context, based on verifiable observations while maintaining a neutral position towards national 

circumstances. 

638. Het rapport wijst dus eveneens op het feit dat uit andere infrastructuur benchmarkonderzoeken 

op het gebied van elektriciteit, gas en railvervoer een flinke spreiding van de efficiëntie 

kenmerkend blijkt. Het rapport verklaart dit door het feit dat er grote verschillen zijn in de manier 

hoe de aanleg van infrastructuur wordt gepland, aanbesteed en beheerd. Deze verschillen 

verklaren volgens het rapport de spreiding van de scores. Met andere woorden: een forse 

spreiding van efficiëntie is dus geen reden om te twijfelen aan de uitkomst van TCB18, 

aangezien het gaat om infrastructuur.  

639. Ten aanzien van de specifieke punten van GTS merkt de ACM het volgende op. 

i. GTS suggereert ten onrechte een veel te nauw verband tussen de regressieanalyse die 

bedoeld is om het benchmarkmodel te ontwikkelen en de DEA die bedoeld is om de 

kostenefficiëntie te onderzoeken, gegeven het benchmarkmodel. Zoals opgemerkt in de 

reactie op zienswijze ““Foutief gebruik parameters met negatieve coëfficiënten” duidt de hoge 

R
2
 erop dat de gekozen outputs de kosten van de TSO’s goed verklaren. De hoge R

2
 zegt 

niets over individuele efficiëntie van TSO’s. De ACM volgt GTS dan ook niet in haar stelling 

dat de hoge R
2
 zou betekenen dat zij volledig efficiënt is.  
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ii. Flinke spreidingen zijn gangbaar in infrastructuur benchmarks. Daarnaast komen lage 

efficiëntieniveaus ook voor in bijvoorbeeld de commerciële bankensector. Op basis van deze 

informatie meent de ACM dat de spreiding van de scores geen aanleiding is om te twijfelen 

aan de scores. Zoals het rapport ook aangeeft, zijn er duidelijke verschillen in planning en 

aanbesteding bij de aanleg en het beheer van infrastructuur zoals netten. Onder meer dit 

soort verschillen kunnen leiden tot efficiëntiespreiding zoals in TCB18 en zijn dus niet 

ongebruikelijk. Ze vormen dus ook reden voor de ACM om te twijfelen aan de scores. 

 

iii. De benchmark meet de statische efficiëntie van GTS via een directe vergelijking met 

Europese peers van GTS. Via de benchmark meet de ACM welk deel van de kosten van GTS 

ook gemaakt zouden worden door een efficiënte en structureel vergelijkbare TSO. Deze 

kosten zijn de basis voor de tarieven van GTS. De d-toets, een marginale doelmatigheidstoets 

op nieuwe investeringen, meet de doelmatigheid van omvangrijke nieuwe investeringen van 

GTS met als doel de efficiëntie kosten van die investeringen gedurende de lopende 

reguleringsperiode nog tot vergoeding te laten komen.  

 

Zoals GTS ook al opmerkt zijn er duidelijke verschillen tussen de d-toets en de benchmark. 

Volgens de ACM is daarbij het belangrijkste verschil dat de benchmark de efficiëntie van GTS 

en haar volledige net (oud en nieuw) meet ten opzichte van andere Europese TSO’s (peers), 

terwijl via de marginale d-toets alleen voor nieuwe investeringen de doelmatigheid vaststelt op 

basis van een tegenbegroting met ruime bandbreedtes. De bandbreedte voor de 

tegenbegroting voor het Botlek mengstation was bijvoorbeeld EUR 13,9 – EUR 23,5 miljoen; 

de bandbreedte voor de capaciteitsuitbreiding Oost-West was EUR 46,6 – EUR 78.7 miljoen. 

Valt het project binnen de marges van de tegenbegroting, dan wordt het project in zijn geheel 

aangemerkt als doelmatig en worden de kosten daarvan vergoed gedurende de 

reguleringsperiode. Volgens de ACM is het daarmee logisch dat de resultaten van de d-

toetsen verschillen met die van de benchmark. Ten eerste omdat de d-toetsen niet de 

volledige efficiëntie van GTS meten, maar alleen van nieuwe investeringen. De doelmatigheid 

van historische investeringen wordt dus niet gemeten. Ten tweede omdat de efficiëntie van 

GTS niet wordt gemeten op basis van een Europese vergelijking ten opzichte van peers, maar 

op basis van een tegenbegroting met ruime bandbreedtes. Hierdoor is het in de praktijk goed 

mogelijk dat er verschillen bestaan tussen de uitkomst van de d-toets en de benchmark. Door 

deze verschillen is het volgens de ACM ook verklaarbaar dat er duidelijke verschillen zijn 

tussen de uitkomst van de d-toetsen en de benchmark.  

 

iv. Zoals opgemerkt in de reactie op de zienswijze ““GTS is efficiënter geworden sinds het vorige 

benchmarkonderzoek”, reguleert de ACM de tarieven van netbeheerders periodiek. Dat 

betekent ook dat zij periodiek de relevante tariefparameters opnieuw bepaalt. GTS stelt dat 

haar besparingsprogramma ervoor zou zorgen dat zij volledig efficiënt uit de bus zou komen 
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in de vorige benchmark. Die redenering volgt de ACM niet. GTS kwam als ongeveer 65% 

efficiënt uit de E2gas studie en bij de beoordeling van dat resultaat zag de ACM aanleiding 

om dat resultaat bij te stellen tot ongeveer 82% door voor GTS ruimhartig te corrigeren op een 

tweetal punten, omdat geen tijd meer resteerde om die punten nog afdoende te onderzoeken. 

Die punten betroffen grondwaterproblematiek waar GTS mee te maken heeft en de 

vervangingsinvesteringen van GTS. Bovenop die 82% is, na onderhandeling met alle 

belanghebbenden, besloten om het resultaat verder op te waarderen tot ongeveer 89% (dit 

was het gemiddeld van in scope en out scope activiteiten). Wat GTS nu doet is stellen dat ze 

met haar besparingsprogramma 11% heeft bespaard en dat ze thans volledig efficiënt zou zijn 

omdat 89%+11% gelijk is aan 100%. Echter, GTS gaat daarmee dus voorbij aan de wijze 

waarop de 89% tot stand is gekomen. Daarnaast is het zo dat de huidige benchmark is 

gebaseerd op recentere gegevens en het is niet onwaarschijnlijk dat alle of een groot deel van 

de TSO’s in de periode tussen de vorige en de huidige benchmark, net als GTS, 

efficiëntieverbeteringen hebben doorgevoerd. Het is zodoende goed mogelijk dat GTS 

ondanks haar kostenbesparingsprogramma niet volledig efficiënt is in de huidige benchmark. 

Verder merkt de ACM op, zie opnieuw ook de reactie op de zienswijze “GTS is efficiënter 

geworden sinds het vorige benchmarkonderzoek”, dat GTS in de huidige benchmark beter 

scoort dan in de vorige benchmark, zodat het kostenbesparingsprogramma van GTS dus in 

de praktijk weldegelijk effect kan hebben gehad.  

Conclusie zienswijze “Benchmarkonderzoek niet geloofwaardig” 

640. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 84  “Toets op robuustheid niet voldoende: WACC” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Toets op robuustheid niet voldoende: WACC” 

641. Volgens GTS is een essentiële vereiste voor een zorgvuldig en betrouwbaar onderzoek dat dit 

onderzoek via analyses wordt getoetst op robuustheid. Hoewel de consultant 

robuustheidsanalyses heeft gedaan, stelt GTS dat deze analyses niet dragend zijn voor de 

conclusies die de consultant daaraan verbindt. Daarnaast zouden volgens GTS een aantal 

belangrijke en voor de hand liggende analyses missen. Tot slot stelt GTS dat de manier waarop 

de ACM de resultaten van het onderzoek naar de dynamische efficiëntie waardeert niet 

consequent is met de wijze hoe de ACM de resultaten van de benchmark waardeert. GTS kan 

deze vermeende inconsequentie niet plaatsen, omdat beide onderzoeken zijn gebaseerd op 

dezelfde data.  
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642. Ten aanzien van de conclusies over de uitgevoerde robuustheidsanalyses merkt GTS op dat 

daaraan niet de juiste conclusies zouden zijn verbonden. GTS wijst op de analyses rond de 

WACC, arbeidskosten, outlier bepaling en normgrid.  

643. Uit de gevoeligheidsanalyse van de WACC blijkt volgens GTS dat de hoogte van de WACC een 

forse impact heeft op de score van GTS. Bij een WACC van 1,8% stijgt de efficiëntie van GTS 

met 8,2%-punt tot 81,4%. Wanneer volgens GTS met de WACC van 1,2% uit het komende 

methodebesluit zou worden gerekend, zorgt dat volgens GTS voor een score van ongeveer 85% 

(de efficiëntie stijgt dan volgens GTS met ongeveer 12%). Hier moet volgens GTS rekening mee 

worden gehouden bij het bepalen van de onzekerheidsmarge. 

Reactie zienswijze “Toets op robuustheid niet voldoende: WACC” 

644. Uit de figuur die GTS gebruikt blijkt inderdaad dat een aanpassing van de WACC impact heeft op 

de benchmark score van GTS. Dat geldt overigens niet alleen voor GTS, maar voor alle TSO’s in 

de benchmark.  

645. In algemene zin merkt de ACM op dat de gevoeligheid van het model voor wijzigingen in de 

WACC beperkt zijn. Een daling van 40% in de WACC (naar een WACC van 1,8%) zorgt voor een 

gemiddelde totale stijging van 1,3%-punt in de DEA scores. Een stijging van 50% (naar een 

WACC van 4,5%) leidt tot een daling van gemiddeld 1,9%-punt in DEA scores. De score van 

GTS neemt bij een WACC van 1,8% toe tot 81,4% (+8,2%punt). Bij een WACC van 4,5% daalt 

de score van GTS naar 65,1% (-8,1%-punt). Dit blijkt uit de figuur 4.9 van het individuele rapport 

van GTS, waarnaar GTS in haar zienswijze ook verwijst. De score van GTS is daarmee 

gevoeliger voor een WACC wijziging dan de gemiddelde scores.  

646. Dat een wijziging van de WACC gevolgen heeft voor de score van TSO’s, is volgens de ACM 

niet vreemd. Wijzigingen in de WACC hebben namelijk direct gevolgen die doorwerken in de 

gebenchmarkte CAPEX van TSO’s. Hoewel het CBb dit inderdaad lijkt te koppelen aan de 

robuustheid van de benchmark, meent de ACM dat dit daar los van staat zolang de gevoeligheid 

beperkt is. Elk model zal namelijk gevoelig zijn voor een wijziging van de WACC, omdat zo’n 

wijziging direct doorwerkt in de kosten (CAPEX) en dus het resultaat.  

647. GTS lijkt volgens de ACM dan ook geen kritiek te hebben op de sensitiviteitsanalyse op zichzelf, 

maar op het feit dat hier niets mee is gedaan in toepassing van de benchmark via de 

voorzichtigheidsmarge. De ACM ziet dit als een toepassingsvraag en komt daarop terug in het 

kader van de toepassing en de voorzichtigheidsmarge. Daarin komt de ACM ook terug op de niet 

onderbouwde stelling van GTS dat een WACC van 1,2% zou leiden tot een score van 85% 

(+12%-punt) en dat hiermee rekening zou moeten worden gehouden binnen de 

voorzichtigheidsmarge. De kritiek van GTS dat Sumicsid had moeten rekenen met een nog 

lagere WACC, zoals gebruikt in het ontwerpbesluit, is in het kader van de sensitiviteitsanalyse 

volgens de ACM niet relevant. Deze WACC was nog niet beschikbaar toen Sumicsid haar studie 

afrondde en bovendien is het doel van sensitiviteitsanalyse niet om andere scenario’s door te 
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rekenen, maar slechts om te bekijken wat er gebeurt met het resultaat als parameters anders 

waren gekozen.  

Conclusie zienswijze “Toets op robuustheid niet voldoende: WACC” 

648. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. De zienswijze heeft wel aanleiding gegeven tot het toepassen van een marge. 

Zie daarvoor de reactie op zienswijze “Onzekerheidsmarge nodig” 

Zienswijze 85  “Toets op robuustheid niet voldoende: arbeidskosten” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Toets op robuustheid niet voldoende: arbeidskosten” 

649. Ten aanzien van de OPEX arbeidskostencorrectie merkt GTS op dat uit de sensitiviteitsanalyse 

zou blijken dat er impact is op de benchmarkscores in de range van -8%-punt tot +4%-punt. 

Vervolgens stelt GTS dat Sumicsid bij het bepalen van arbeidskosten uit had moeten gaan van 

de LCIS index, in plaats van de PLICI index. De LCIS index zou er volgens GTS zorgen voor 

zorgen dat zij een grotere OPEX correctie zou krijgen. Een keuze voor LCIS zou volgens GTS 

daarnaast ervoor zorgen dat GTS qua OPEX waarschijnlijk beter zou presteren dan Duitse 

TSO’s, omdat zij grotere OPEX korting in de benchmark zou krijgen dan Duitse TSO’s. 

Reactie zienswijze “Toets op robuustheid niet voldoende: arbeidskosten” 

650. De ACM kan de reactie van GTS over arbeidskosten niet goed plaatsen. Zoals in de reactie op 

de zienswijze ““OPEX niet vergelijkbaar” uiteen is gezet, meent de ACM dat binnen TCB18 op 

goede gronden is gekozen voor de PLICI index. De PLICI index is namelijk de index die op 

Europees niveau het beste aansluit bij de realiteit van de TSO’s en dus zorgt voor de 

zorgvuldigste correctie voor een onderlinge vergelijking van TSO’s. De LCIS index is een 

algemene index die zorgt voor een minder zuivere OPEX correctie en dus voor een minder 

goede onderlinge vergelijking van TSO’s.
141

 Dat de keuze voor de PLICI of LCIS index effect 

heeft op de score klopt, maar is volgens de ACM niet relevant. De LCIS index is simpelweg 

minder geschikt voor het doel van TCB18. Dat GTS dit anders ziet, staat los van eventuele 

gevoeligheidsanalyses. 

                                                        

141
 Sumicsid, Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators – Main report, randnummer 

4.52: The general indexes, such as the EUROSTAT index for all services (LCIS) correlates poorly to the actual salary 

differences observed among the TSOs, primarily since the basis for the index involves services not involved in 

transmission. […] the PLICI index was chosen since its scope (civil engineering services) corresponded the best to the 

differences between the salaries paid and European average. Compared to previous studies using general indexes, the 

current approach provides a lower variance in the estimation, better fitting the real differences.). 
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Conclusie zienswijze “Toets op robuustheid niet voldoende: arbeidskosten” 

651. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze “Toets op robuustheid niet voldoende: outliers” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Toets op robuustheid niet voldoende: outliers” 

652. In de benchmark worden outliers volgens GTS gebaseerd op twee toetsen: de super efficiency 

toets en de dominance test. De consultant heeft volgens GTS niet onderbouwd waarom deze 

test zijn gekozen en wat de nadelen van deze tests zijn. GTS wijst erop dat aan de dominance 

test statistische problemen zouden kleven en de super efficiency test heeft als nadeel dat deze 

test bij een vrij grote spreiding van scores, slechts een beperkt aantal outliers zou selecteren. 

Zonder motivering valt volgens GTS niet in te zien waarom in TCB18 sprake is van zes outliers. 

Daarnaast wijst GTS erop dat de consultant zich ten onrechte niet de kwalitatieve vraag heeft 

gesteld waarom een als outlier gekwalificeerde TSO een outlier zou zijn. 

Reactie zienswijze “Toets op robuustheid niet voldoende: outliers” 

653. Outliers worden verwijderd uit de DEA vergelijkingsgroep om de frontier te beschermen tegen 

extremiteiten. Dat is in het belang van alle TSO’s die geen outlier zijn. Immers, als de outliers niet 

zouden worden verwijderd, zou dat de scores van andere TSO’s negatief kunnen beïnvloeden of 

de frontier voor hen onhaalbaar maken. De ACM herkent het beeld niet dat de procedure om 

outliers te identificeren en te elimineren onzorgvuldig of gebrekkig zou zijn. Outlier detectie wordt 

uitgebreid behandeld in de literatuur, waarbij diverse aanpakken worden besproken. Outlier 

detectie zoals gedaan in TCB18 is geen mechanische toepassing van criteria uit de ARegV zoals 

Oxera(2020) stelt. Het bevat ook econometrische aanpakken zoals Cook’s distance en 

beschouwingen over hoe een TSO past in bijvoorbeeld unit cost plaatjes. Het totaal van deze 

aanpakken, gecombineerd met de data cross validatie, beschermt de frontier tegen 

onhaalbaarheid voor inefficiënte TSO’s. 

Conclusie zienswijze “Toets op robuustheid niet voldoende: outliers” 

654. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 86  “Toets op robuustheid niet voldoende: normgrid” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 
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Samenvatting zienswijze 

655. GTS merkt op dat de consultant twee robuustheidsanalyses uitvoert ten aanzien van de 

parameter normgrid. Dit betreft een calibratie voor de gewichten van twee onderwerpen: (i) 

OPEX versus CAPEX-verhouding en (ii) pijpleidingen. GTS vervolgt dat de consultant 

concludeert dat de gevoeligheidsanalyses geen effect zouden hebben omdat alle TSO’s een 

relatief gelijke verdeling van de asset categorieën binnen normgrid hebben. Het is voor GTS 

echter niet duidelijk wat de logica achter deze sensitiviteitsanalyses is omdat de uitkomsten 

hiervan van tevoren al duidelijk zijn wanneer naar de opzet van normgrid en de verdeling van 

assets binnen normgrid bekeken worden. Dat voor de OPEX- versus CAPEX-verhouding geen 

effect gevonden wordt, vindt GTS logisch. Binnen normgrid is OPEX namelijk een percentage 

van CAPEX voor de vijf asset categorieën. Het verhogen van het gewicht op pijpleidingen heeft 

volgens GTS evenmin een effect omdat pijpleidingen veruit het grootste deel van de asset base 

van een TSO beslaan. Voor GTS is dat meer dan 90% en voor de gemiddelde TSO circa 85%. 

Een meer relevante sensitiviteit zou zijn geweest, het veranderen (verhogen) van het gewicht 

van pijpleidingen met een relatief grote diameter. Hiervan is in de reactie op de zienswijze 

“Onjuistheid van individuele outputparameters” inzichtelijk gemaakt dat de kostencurve daarvan 

aan de onderkant van de bandbreedte ligt van de ACER-data, aldus GTS. Overigens vindt GTS 

een aanvullende, mogelijk net zo belangrijke, verklaring voor het uitblijven van een effect op de 

scores van de door de consultant uitgevoerde gevoeligheidsanalyses, dat een aantal TSO’s 

(waaronder GTS) helemaal niet 'scoort' op deze outputparameter. Dat wil zeggen dat de score 

van deze TSO’s überhaupt niet wordt bepaald door de normgrid. 

Reactie zienswijze 

656. Wat GTS stelt, klopt feitelijk niet, omdat activa die ouder zijn dan hun standaard levensduur in de 

normgrid wel een opex-component hebben, maar geen capex-component. De vaste verhouding 

tussen opex en capex in de normgrid die GTS veronderstelt, is er dus niet. 

657. GTS merkt voorts op dat voor sommige TSO’s hun normgridgewicht in de DEA nihil is. Dat is niet 

vreemd. Voor veel TSO's geldt dat ze voor één en soms zelfs twee outputs geen of vrijwel geen 

gewicht in DEA hebben. Dat komt omdat niet alle outputs een individuele TSO’s even sterk 

typeren. Het is nu juist de kracht van DEA dat ze voor elke TSO de DEA-gewichten zo kiest dat 

de uitkomst (efficiëntiescore) voor die TSO maximaal is. Het is dus een volkomen normaal 

verschijnsel. 

Conclusie zienswijze 

658. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  
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Zienswijze 87  “Zwakke onderbouwing van de NDRS-aanname” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Zwakke onderbouwing van de NDRS-aanname” 

659. GTS stelt dat de onderbouwing van de NDRS-aanname in TCB18 zwak zou zijn en de gevolgen 

van deze aanname voor GTS groot. GTS stelt dat zij volledig efficiënt zou zijn onder de VRS-

aanname, terwijl zij dat niet is onder de NDRS-aanname. Volgens GTS ligt het in deze situatie 

voor de hand om te toetsen wat de gevolgen van dit soort aannames zijn. Volgens GTS is de 

NDRS-aanname niet robuust wanneer duidelijk is dat TSO’s anders scoren op basis van de 

VRS-aanname.  

 

Reactie zienswijze “Zwakke onderbouwing van de NDRS-aanname” 

660. Benchmarken is niet gebaseerd op een individuele netbeheerder, maar op een onderlinge 

vergelijking van Europese TSO’s. Van belang is dat op het niveau van de vergelijkingsgroep de 

juiste aanname wordt gemaakt. De schaalaanname gaat per definitie over de situatie in de 

gehele sector en wordt in een benchmark dus niet gemaakt op individueel niveau, zoals GTS lijkt 

te wensen. Dat een andere schaalaanname dan NDRS voor GTS beter uitpakt is volgens de 

ACM niet relevant. De NDRS aanname is volgens de ACM namelijk de beste en de meest voor 

de hand liggende voor een onderlinge vergelijking van TSO’s. Dit blijkt volgens de ACM 

overigens ook duidelijk uit het algemene rapport:
142

 

 

5.12 For all possible model specifications, we have also tested which of the returns to scale 

assumptions in the DEA model fit data the best: variable returns to scale (VRS), increasing 

returns to scale (IRS), decreasing returns to scale (DRS), or constant returns to scale (CRS). 

We have done so using F-tests based on a goodness-of-fit measure as explained in the 

Method chapter. The general finding is that the IRS assumption (see Figure 5-2 below) is the 

best assumption to invoke. […] 

5.13 The IRS assumption means that it can be a disadvantage to be a small TSO but not to be 

a large TSO. […] This is also conceptually appealing. A TSO can be small due to the size of 

the country or by the service area it has to serve and there may be an element of fixed costs 

involved in the operation of any TSO. On the other hand, if a TSO is suffering from extra cost 

of being large, it is likely that a reorganization of the TSO to imitate a combination of smaller 

TSOs could improve cost efficiency. 

661. Voorts wordt in Hoofdstuk 5 in de benchmarkrapportage uitgebreid stilgestaan bij de 

schaalaanname, net als in het individuele rapport voor GTS. Daarnaast verwijst de ACM naar de 

                                                        

142
 Sumicsid, Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators – Main report. 
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reactie op het punt van schaalaanname in haar reactie op het rapport van Oxera. Zie verder ook 

de reactie van ACM op de zienswijze “Twijfelachtige aanname schaalvoordelen”. 

Conclusie zienswijze “Zwakke onderbouwing van de NDRS-aanname” 

662. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 88  “Meerdere modellen gebruiken” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Meerdere modellen gebruiken” 

663. Elk model, hoe goed ook, is volgens GTS een beperkte weergave van de werkelijkheid. Volgens 

GTS geldt dat in het bijzonder voor TCB18, aangezien dat model de efficiënte van TSO’s 

probeert vast te stellen aan de hand van slechts vier outputparameters. Volgens GTS ligt het 

voor de hand om meerdere modellen te gebruiken om de efficiëntie van TSO’s te bepalen. Op 

deze wijze kan getoetst worden of al deze modellen dezelfde kant op wijzen qua efficiëntiescore. 

Dat is ook wat de ACM in het huidige methodebesluit zou hebben gedaan.  

Reactie zienswijze “Meerdere modellen gebruiken” 

664. Bij het bepalen van de statische efficiëntie heeft de ACM beoordelingsruimte.
143

 Dat geldt niet 

alleen voor het feit dat de ACM ervoor kiest om de statische efficiënte vast te stellen via de 

benchmark, maar ook in de wijze waarop de benchmark wordt vormgegeven.  

665. In TCB18 is er in CEER verband voor gekozen om één model te ontwikkelen op basis waarvan 

Europese TSO’s onderling op een duidelijke, uniforme en zorgvuldige manier worden vergeleken 

en op basis waarvan efficiëntieverschillen tussen TSO’s kunnen worden vastgesteld. Er is 

gekozen voor één model dat de prestaties van alle TSO’s in algemene zin zo goed mogelijk 

verklaart aan de hand van zorgvuldig gekozen outputparameters. Zoals beschreven in het 

ontwerpbesluit is dit model volgens de ACM op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen, 

inclusief actieve betrokkenheid van TSO’s. Via nationale implementatie en interpretatie van het 

TCB18 model meent de ACM dat de statische efficiëntie van GTS op een zorgvuldige manier kan 

worden bepaald. Dat is ondertussen ook al verschillende keren bevestigd door het CBb in het 

kader van de benchmark van TenneT, die een vergelijkbare opzet kende.
144

 

666. Een andere optie zou zijn om, zoals GTS voorstelt, meerdere modellen te ontwikkelen en op 

basis daarvan efficiëntiemetingen te doen. Hieruit volgen dan verschillende efficiëntieniveaus. De 

zeggingskracht van deze scores is volgens de ACM beperkter, omdat de individuele modellen 

                                                        

143
 ECLI:NL:CBB:2015:272, r.o. 8.4.1 en ECLI:NL:CBB:2013:52, r.o. 5.2. 

144
 ECLI:NL:CBB:2018:347, r.o. 6.1 en 6.6. 
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niet als doel hebben om in algemene zin de prestaties van alle TSO’s zo goed mogelijk te 

vergelijken. De modellen hebben simpelweg verschillende invalshoeken, waardoor de 

zeggingskracht over het efficiëntieniveau ook verschilt. Vervolgens zal een keuze gemaakt 

moeten worden hoe er met de gevonden efficiëntieverschillen wordt omgegaan binnen de 

regulering. Kiest de toezichthouder bijvoorbeeld voor de hoogste score, een gemiddelde of de 

laagste score en waarom? Naast dat de zeggingskracht van deze optie volgens de ACM dus 

beperkt is, is deze methode ook minder praktisch in de uitvoering.
145

 De ACM heeft om deze 

redenen niet voor deze opzet gekozen en in plaats daarvan een model gebruikt dat tot doel had 

de efficiëntie van de TSO’s in algemene zin zo goed mogelijk te bepalen.  

667. Overigens wijst de ACM erop dat zij in de vorige periode ook niet heeft gekozen voor een opzet 

zoals GTS schetst.  

Conclusie zienswijze “Meerdere modellen gebruiken” 

668. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 89  “Robuustheidsanalyse met SFA ontbreekt” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Robuustheidsanalyse met SFA ontbreekt” 

669. GTS stelt dat inherent aan DEA is dat er geen rekening gehouden wordt met ruis in data. 

Daarnaast zouden de resultaten van DEA volgens GTS ook sterk afhankelijk zijn van aannames 

binnen het model, zoals schaalvoordelen, de WACC en leeftijd. Gezien deze beperkingen, is het 

volgens GTS logisch om ook naar alternatieve methodes te kijken, alleen al om de uitkomsten 

van het DEA model te analyseren. GTS wijst daarbij specifiek op een robuustheidsanalyse met 

SFA. Die analyse ontbreekt en GTS wijst erop dat dit bij de vorige benchmark wel is gedaan. De 

toegevoegde waarde van SFA zou volgens GTS zijn dat via deze methode onderscheid gemaakt 

kan worden tussen ruis in de data en inefficiëntie. Verder stelt GTS dat uit de Oxera rapport over 

het elektriciteitsdeel van TCB18 uit SFA zou blijken dat de resultaten van TCB18 net zo goed 

een gevolg kunnen zijn van ruis in plaats van inefficiëntie. 

670. GTS verwijst naar de review door Oxera van het elektriciteitsdeel van TCB18. Daarin heeft Oxera 

een SFA uitgevoerd op de elektriciteitsdata en geconcludeerd dat de inefficiënties mogelijk 

volledig het gevolg zijn van ruis en niet van daadwerkelijke inefficiënties. 

Reactie zienswijze “Robuustheidsanalyse met SFA ontbreekt” 

                                                        

145
 Dat blijkt overigens ook uit de vorige benchmark. De ACM had de verschillende scores toen gemiddeld, wat in de 

woorden van GTS onzinnig zou zijn. Alleen de hoogste score zou moeten tellen volgens GTS. De ACM ziet niet in 

waarom dat zo is, want het zou net zo goed kunnen zijn dat de laagste efficiëntiescore in de praktijk de juiste blijkt. 
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671. Uit de reactie van Sumicsid op het Oxera rapport (zie met name appendix a),blijkt dat SFA in 

TCB18 (gas) niet toepasbaar is. Sumicsid toont aan de hand van een voorbeeld gemotiveerd aan 

dat SFA niet tot betrouwbare schattingen van de efficiëntie leidt als er sprake is van collineariteit 

tussen de outputs, aangezien de efficiëntie structureel te laag wordt geschat. In TCB18 gas is 

sprake van collineariteit (zie voor meer hierover ook zienswijze “Foutief gebruik parameters met 

negatieve coëfficiënten”). Om die reden acht Sumicsid een robuustheidsanalyse met SFA in de 

context van TCB18 niet zinvol. De ACM vindt het standpunt van Sumicsid overtuigend. 

Aangezien een SFA niet zorgt voor betrouwbare schattingen van efficiëntie meent de ACM dat 

een robuustheidsanalyse met SFA niets toevoegt. Voor de volledigheid wijst de ACM erop dat er 

wel verschillende andere methoden zijn gebruikt om de robuustheid van het TCB18 resultaat te 

verifieren. Tot slot merkt de ACM op dat de gevolgde datastrategie ertoe heeft geleid dat de data 

van hoge kwaliteit is en dus weinig ruis zal bevatten, zie ook de zienswijze “Onvoldoende 

dataverzameling en validatie” 

672. Dat in de vorige benchmark wel gebruik is gemaakt van SFA is volgens de ACM niet relevant 

voor TCB18. Zoals blijkt uit de reactie van Sumicsid is SFA toen gebruikt om een aantal 

aannames te bevestigen, waaronder schaalaannames. Zoals Sumicsid opmerkt bouwt TCB18 

voort op E2GAS, zodat het niet nodig is om opnieuw SFA te gebruiken om bijvoorbeeld dit soort 

aannames opnieuw te bevestigen.   

Conclusie zienswijze “Robuustheidsanalyse met SFA ontbreekt” 

673. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 90  “De ACM is inconsequent door dynamisch resultaat TCB18 naast zich neer te 

leggen” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze 

674. Volgens GTS handelt de ACM inconsequent door het dynamische resultaat van de TCB18 studie 

naast zich neer te leggen, terwijl de redenen waarom de ACM dat doet, volgens GTS ook gelden 

voor de statische efficiëntie. De gebruikte data zou volgens GTS niet verschillen. Specifiek wijst 

GTS op het aantal peers, het vertrouwen in het rapport, overinterpretatie van resultaten, de 

meetperiode en het realiteitsgehalte. De argumenten die de ACM op deze onderwerpen aanvoert 

om het dynamische resultaat niet te gebruiken zijn volgens GTS een op een van toepassing op 

het statische resultaat en de ACM zou dat dus ook niet of met grote voorzichtigheid moeten 

gebruiken. 
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Reactie zienswijze 

675. TCB18 is primair gericht op het onderzoeken van de statische efficiëntie. Proces, datauitvraag, 

analyse, modelvorming, etc. waren allemaal gericht op het statische resultaat. De dynamische 

efficiëntie was slechts een bijproduct van TCB18. Daar is altijd duidelijkheid over geweest. Dat is 

ook de reden waarom in het dynamische rapport die kanttekeningen over het gebruik van het 

dynamische resultaat nodig waren. De ACM heeft die kanttekeningen ter harte genomen en 

besloten om het dynamische resultaat dan niet toe te passen.  

Conclusie zienswijze 

676. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 91 “Principes niet gevolgd in onderzoek” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Principes niet gevolgd in onderzoek” 

677. GTS stelt in haar zienswijze dat de ACM voorafgaand aan het benchmarkonderzoek drie studies 

door Economic Insights heeft laten verrichten, maar dat de ACM de te volgen principes die hierin 

worden beschreven voor ‘efficiency benchmarking analysis’ niet ter harte heeft genomen. GTS 

komt tot deze conclusie door de principes op basis van suggesties van Haney and Politt (2012) 

uit de studie van Economic Insights te vergelijken met de praktijk zoals die volgens GTS in 

TCB18 is gevolgd (zie tabel 7 uit de zienswijze van GTS).  
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678. GTS concludeert dat het benchmarkonderzoek niet voldoet aan de principes en dat het 

benchmarkonderzoek daarom in de huidige vorm daarom niet houdbaar is.  

 

Reactie zienswijze “Principes niet gevolgd in onderzoek” 

679. Zoals de ACM heeft beschreven in randnummer 275 van het ontwerpbesluit heeft zij ter 

voorbereiding op TCB18 in 2017 drie studies laten verrichten door Economic Insights. In één van 

deze studies behandelt Economic Insights het onderwerp modelkeuze en uitleg van de 

resultaten. Hierin verwijst Economic Insights onder meer naar de studie van Haney and Pollitt 

(2012), die suggesties doen voor te volgen principes in een benchmarkanalyse. Economic 

Insights beschrijft echter veel meer benaderingen voor het doen van een goede 

benchmarkanalyse, verwijzend naar diverse andere auteurs, waaronder de auteurs van TCB18 

(Agrell en Bogetoft). Verder benadrukt Economic Insights dat de optimale benadering in de 

praktijk kan verschillen, afhankelijk van haalbaarheid en (beperkte) middelen. Het is volgens de 

ACM dus niet zo dat TCB18 aan alle gepresenteerde benaderingen in de studie van Economic 

Insights, waaronder die van Haney and Pollitt, moet voldoen.  

680. Daarnaast kan de ACM zich niet vinden in de vergelijking die GTS in tabel 7 van haar zienswijze 

schetst tussen de principes van Haney and Politt en de gevolgde praktijk in TCB18. GTS geeft in 

deze tabel per principe, op basis van de suggesties van Haney and Politt, één of meerdere 

redenen waarom hier in TCB18 niet aan zou zijn voldaan. 

681. Ten eerste beweert GTS dat er ruimte was voor meer dan vier parameters in het model. GTS 

vergeet dat spaarzaamheid in de hoeveelheid variabelen een belangrijke voorwaarde is voor de 

frontier-methode van DEA. Hoe meer variabelen er in het model worden gebruikt, hoe minder het 

model namelijk in staat is om onderscheid te maken tussen werkelijk efficiënte en inefficiëntie 

TSO’s. Gegeven de beperkte sample size en het gebruik van totale kosten als enige 

inputvariabele, heeft de consultant met een analyse aangetoond dat vier outputparameters het 

optimale aantal is. De ACM volgt Sumicsid in haar analyse en heeft in het licht van het 

voorgaande ook geen reden om aan deze analyse te twijfelen. 

682. Ten tweede beweert GTS dat de data niet van hoge kwaliteit is. Een nadere onderbouwing van 

GTS op dit vlak ontbreekt. De ACM herkent het beeld van GTS niet en beschrijft in randnummer 

286 t/m 288 van het ontwerpbesluit GTS welke strategie in TCB18 is gevolgd om data van zo 

hoog mogelijke kwaliteit te borgen. De ACM meent dat deze strategie ervoor heeft gezorgd dat er 

met kwalitatief hoogwaardige data is gewerkt binnen TCB18. In de niet onderbouwde reactie van 

GTS ziet de ACM geen aanleiding voor een ander standpunt.  

683. Ten derde beweert GTS dat negatieve coëfficiënten tussen outputparameters in het model 

duiden op een onhaalbare uitruil van outputs. De ACM heeft in de reactie op de zienswijze op dit 

punt al weerlegd dat negatieve coëfficiënten in het DEA-model geen probleem zijn, omdat sprake 

is van gecorreleerde coëfficiënten. Bij gecorreleerde coëfficiënten zeggen negatieve correlaties 

tussen parameters niets over de haalbaarheid van de uitruil. De ACM verwijst naar de reactie op 
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zienswijze ”Foutief gebruik parameters met negatieve coëfficiënten” voor de onderbouwing dat 

van negatieve of onhaalbare uitruil in TCB18 geen sprake is. GTS lijkt hieraan in haar zienswijze 

voorbij te zijn gegaan. 

684. Ten vierde beweert GTS dat er geen gebruik is gemaakt van de bootstrapmethode voor de 

betrouwbaarheidsintervallen, terwijl dat volgens haar wel nodig zou zijn. Bij bootstrapping wordt 

een groot aantal willekeurige ‘pseudo-steekproeven’ van waarnemingen getrokken uit de 

bestaande dataset. De bootstrapmethode kan onder meer worden gebruikt om de 

betrouwbaarheid van de efficiëntiescores die uit het DEA-model volgen, te toetsen. Daarvoor is 

echter wel een voldoende grote sample nodig. In het rapport van Economic Insights, waar GTS 

naar refereert, wordt meerdere keren geconcludeerd dat de sample sizes in utility benchmarking 

zoals TCB18 te klein zijn voor een zinvolle toepassing van de bootstrapmethode.
146

 De 

bootstrapmethode is dus inderdaad niet gebruikt, maar is volgens de ACM in het licht van het 

voorgaande niet geschikt en dus ook niet bruikbaar voor het testen van de representativiteit van 

het DEA-model in TCB18. 

685. Ten vijfde beweert GTS dat er geen draagvlak voor en herkenning van de uitkomsten is door de 

TSO’s. Uit het eindrapport blijkt dat de spreiding van efficiëntiescores gebruikelijk is bij 

benchmarks van infrastructuurbedrijven, zie hierboven de reactie op de zienswijze 

“Benchmarkonderzoek niet geloofwaardig”. In het licht hiervan, kan de ACM niet goed plaatsen 

wat GTS bedoelt met de herkenning van de uitkomsten. In algemene zin zijn dit soort uitkomsten 

gebruikelijk bij benchmarkstudies van infrastructuur bedrijven zodat de ACM ook meent dat ze 

herkenbaar zijn.  

686. Ten zesde beweert GTS dat het model onvoldoende rekening houdt met de complexiteit van de 

omgeving van GTS. De ACM heeft in het voorgaande aangetoond waarom zij wel vindt dat in 

TCB18 nadrukkelijk en voldoende rekening is gehouden met kostenverhogende omstandigheden 

van TSO’s. De ACM verwijst onder meer naar de reactie op de zienswijze “De ACM moet voor 

complexiteit van het GTS netwerk corrigeren”. 

687. Ten zevende beweert GTS dat het benchmarkonderzoek geen inzicht geeft in de oorzaak van 

eventuele inefficiëntie en dat het daarom geen meerwaarde biedt voor TSO’s. De ACM wijst GTS 

op het individuele rapport dat aan alle TSO’s in TCB18 is verstrekt. In dit individuele rapport 

worden de prestaties van de TSO op basis van verschillende maatstaven vergeleken met die van 

de andere TSO’s in TCB18. De TSO’s kunnen deze informatie gebruiken om te beoordelen op 

welke terreinen de TSO beter kan presteren. Hoe de TSO dit vervolgens wenst te doen, is aan 

de TSO zelf. 

Conclusie zienswijze “Principes niet gevolgd in onderzoek” 

                                                        

146
 Ter illustratie: Economic Insights refereert zelf aan een onderzoek van Simar en Wilson (2007), die concluderen dat er 

in een simpel DEA-model met 2 inputs en 1 output er ten minste een sample size van 800 nodig is om tot een goede 

inschatting van de statistische onzekerheid van het model te komen. De sample van TCB18 komt daar bij lange na niet in 

de buurt. 
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688. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 92  “GTS kan haar efficiënte kosten niet terugverdienen” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “GTS kan haar efficiënte kosten niet terugverdienen” 

689. GTS stelt dat artikel 13 Verordening 715/2009 van de ACM vraagt dat zij ervoor moet zorgen dat 

GTS haar efficiëntie kosten kan terugverdienen. Daarnaast wijst GTS erop dat de ACM ervoor 

dient te zorgen dat de kans dat GTS haar efficiënte kosten niet zou kunnen terugverdienen door 

de regulering zo klein mogelijk is. Dit vereiste volgt volgens GTS ook uit proportionaliteits- en het 

evenredigheidsbeginsel. GTS stelt dat de toepassing van de benchmark door de ACM in strijd is 

met artikel 13 Verordening 715/2009 en voornoemde beginselen. GTS wijst specifiek op (i) het 

ontbreken van een onzekerheidsmarge, (ii) het ontbreken van een ingroeiperiode, (iii) het feit dat 

ten onrechte één constante thèta wordt toegepast (onder andere vanwege loslaten 

ideaalcomplex) en (iv) de benchmark ten onrechte zou worden toepassing op individuele 

kostenposten, zoals indirecte kosten en nacalculatie desinvesteringen.  

 

Reactie zienswijze “GTS kan haar efficiënte kosten niet terugverdienen” 

690. In algemene zin wijst de ACM erop dat artikel 13 Verordening 715/2009 borgt dat GTS via haar 

tarieven haar efficiëntie kosten terugverdient. Dit is ook de manier hoe de Europese Commissie 

artikel 13 interpreteert: 

 

Only those costs that an efficient and structurally comparable network operator would incur must 

be taken into account. Costs incurred by inefficient operations or not related to network 

operations would not qualify for inclusion in the establishment of tariffs.
147

  

691. De statische efficiëntie uit de benchmark geeft antwoord op de vraag in hoeverre de werkelijke 

kosten overeenkomen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder.
148

 De 

benchmark bepaalt dus wat de efficiëntie kosten zijn die GTS vergoed krijgt. Indien de statische 

efficiëntie gebaseerd is op een zorgvuldige benchmark en nationale toepassing, dan betekent dit 

volgens de ACM dat GTS in staat is om haar efficiënte kosten terug te verdienen.  

692. Verder wijst de ACM erop dat een terugverdienbeginsel, waar GTS aan lijkt te refereren, expliciet 

van de hand is gewezen door het CBb in relatie tot TenneT en het met artikel 13 Verordening 

715/2009 vergelijkbare artikel 14 Verordening 714/2009: 

                                                        

147
 SEC 20 april 2007, Working document on tariffs for access to the natural gas transmission networks regulated under 

Article 3 of Regulation 1775/2005 535, randnummer 11. 

148
 ECLI:NL:CBB:2015:272, r.o. 5.3.4. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2007/EN/2-2007-535-EN-1-1.PDF
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2015:272
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Het College is met ACM van mening dat er een juridische grondslag voor het 

“terugverdienbeginsel” ontbreekt. Voor TenneT geldt, evenals voor andere niet-gereguleerde 

maar ook gereguleerde ondernemingen, dat zij te maken heeft met risico’s waarop zij geen 

invloed heeft.
149 

 

 

693. De ACM gaat hierna in op hetgeen GTS stelt over de onzekerheidsmarge, ingroeiperiode, over 

het toepassen van één constante thèta en het toepassen van de benchmark t op individuele 

kostenposten, zoals indirecte kosten en nacalculatie desinvesteringen. 

Conclusie zienswijze “GTS kan haar efficiënte kosten niet terugverdienen” 

694. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 93  “Onzekerheidsmarge nodig” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Ja 

 

 

Samenvatting zienswijze “Onzekerheidsmarge nodig” 

695. GTS stelt ten eerste dat de door GTS geconstateerde gebreken in de benchmark zouden 

verplichten tot een onzekerheidsmarge. GTS wijst specifiek op onzekerheid die zou worden 

veroorzaakt door een onjuiste rol van ACM, het gebrek aan de structurele vergelijkbaarheid van 

GTS met de in het benchmarkonderzoek betrokken buitenlandse TSO's en eenduidig begrip van 

efficiëntie, de misspecificatie van het model, het onvoldoende rekening houden met verschillen, 

het grote aantal aannames en de fouten en andere onzorgvuldigheden in het 

benchmarkonderzoek (zowel inhoudelijk als procesmatig) en de grote gevoeligheid (zelfs nog 

groter dan voorheen) voor bepaalde data, keuzes en aannames.  

696. Ten tweede stelt GTS dat inherent aan een benchmarkstudie is dat de mate van efficiëntie nooit 

met volledige zekerheid vastgesteld kan worden. Een bepaalde mate van onzekerheid is volgens 

GTS inherent aan de benchmark, zodat een onzekerheidsmarge dat ook is. GTS wijst erop dat 

andere Europese toezichthouders ook een onzekerheidsmarge toepassen wanneer zij gebruik 

maken van een benchmark. GTS wijst er daarnaast op dat de onzekerheid niet symmetrisch is, 

maar asymmetrisch in het nadeel van GTS. GTS stelt verder dat de onzekerheidsmarge per 

definitie positief dient te zijn voor GTS.  

697. Ten slot stelt GTS dat de ACM af zou wijken van haar eerdere benadering bij GTS en TenneT, 

waarbij ACM wel een onzekerheidsmarge heeft toegepast. Onder verwijzing naar het huidige 

                                                        

149
 ECLI:NL:CBB:2018:347, 7.1.1 en 7.1.2. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2018:347
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methodebesluit stelt GTS dat de daar genoemde redenen voor een onzekerheidsmarge (oude 

data, eerste keer benchmarken), op dit moment nog steeds gelden. Ook nu is volgens GTS 

namelijk sprake van data van een aantal jaren uit, met name de data van de Duitse TSO’s. 

Verder wijst GTS ook op CBb jurisprudentie waaruit blijkt dat de ACM een onzekerheidsmarge 

dient toe te passen indien sprake is van beperkte robuustheid van het benchmarkmodel. Volgens 

GTS is daarvan sprake, waarbij GTS specifiek wijst op de gevoeligheid van de score voor de 

WACC. GTS stelt dat een onzekerheidsmarge van ten minste 15% nodig zou zijn, zodat sprake 

van een thèta van 100%. 

 

Reactie zienswijze “Onzekerheidsmarge nodig” 

698. Zoals beschreven in het ontwerpbesluit en onder meer in de reactie op de zienswijze “Het proces 

van het benchmarkonderzoek was onzorgvuldig en niet transparant” is TCB18 zorgvuldig tot 

stand gekomen. Zoals hiervoor uitgebreid beschreven is geen sprake van een onjuiste rol van 

ACM, een gebrek aan de structurele vergelijkbaarheid van GTS met de in het 

benchmarkonderzoek betrokken buitenlandse TSO's en eenduidig begrip van efficiëntie, 

misspecificatie van het model, onvoldoende rekening houden met verschillen tussen TSO’s en 

een grote aantal aannames en de fouten en andere onzorgvuldigheden die volgens GTS in het 

benchmarkonderzoek (zowel inhoudelijk als procesmatig) zouden zitten. Correcties op dit vlak 

zijn volgens de ACM dus in niet nodig, ook niet via een voorzichtigheidsmarge. 

699. In de nationale implementatie en interpretatie van TCB18 heeft de ACM vervolgens samen met 

GTS uitgebreid onderzocht of voor de aanvullende door GTS aangevoerde punten correcties 

nodig waren bij de nationale toepassing. Zoals beschreven in het ontwerpbesluit en in onder 

meer de reactie op de zienswijze “Onredelijk proces rondom land- en TSO-specifieke verschillen” 

heeft de ACM correcties doorgevoerd voor grondwater en het kostenbesparingsprogramma van 

GTS. Voor de overige punten vindt de ACM een correctie niet nodig. De ACM heeft dat 

zorgvuldig gemotiveerd zodat de ACM deze punten ook niet (meer) relevant bij de 

voorzichtigheidsmarge. De ACM gaat dus voorbij aan de punten die GTS in dit verband heeft 

aangevoerd en verwijst in dat verband terug naar haar inhoudelijke reactie op deze punten.  

700. In het kader van het kostenbesparingsprogramma heeft de ACM, zoals beschreven in het 

ontwerpbesluit, in feite het peiljaar van de benchmark voor GTS geüpdatet naar 2019. Binnen 

TCB18 is dus voor GTS geen sprake van oude data, zoals GTS stelt. Dat de data van andere 

TSO’s in de benchmark ouder is dan de data van GTS (peiljaar 2017 en peiljaar 2015 voor de 

Duitse TSO’s), is in het voordeel van GTS, omdat waarschijnlijk is dat de TSO’s in de loop van 

de tijd efficiënter zijn gaan werken. De Europese tariefregulering stuurt namelijk expliciet op 

efficiëntie.  

701. De stelling van GTS dat andere toezichthouders een voorzichtigheidsmarge zouden hanteren 

indien zij binnen hun regulering gebruik maken van een benchmarkonderzoek is volgens de ACM 

op zichzelf niet relevant . Evenmin is volgens de ACM relevant dat zij GTS en TenneT in het 

verleden een voorzichtigheidsmarge heeft gegeven. Een voorzichtigheidsmarge is geen 
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verworven recht, zoals GTS lijkt te veronderstellen. Per reguleringsperiode dient de ACM op 

basis van alle relevante omstandigheden – bijvoorbeeld ouderdom gebruikte data en 

onzekerheden in de benchmarkstudie – en belangen namelijk een afweging te maken hoe de 

ACM de statische efficiëntie van GTS vaststelt en of daarbinnen een voorzichtigheidsmarge 

nodig is.  

702. Zoals beschreven in het ontwerpbesluiten in de onderhavige bijlage, meent de ACM dat TCB18 

zorgvuldig tot stand gekomen is en goed is gemotiveerd. De ACM meent ook dat zij TCB 

zorgvuldig heeft geïnterpreteerd en geïmplementeerd. Ten opzichte van het ontwerpbesluiten op 

basis van de zienswijze van GTS ziet de ACM aanleiding om in de toepassing van TCB18 om 

twee redenen een voorzichtigheidsmarge te hanteren. 

703. In de eerste plaats wijst de ACM erop dat de benchmarkscore in beperkte mate gevoelig is voor 

wijzigingen binnen de WACC. Zoals hiervoor in reactie op zienswijze 84 is beschreven zorgt een 

daling van 40% in de WACC (naar 1,8%) voor een gemiddelde totale stijging van 1,3%-punt in de 

DEA scores en een stijging van 50% (tot 4,5%) leidt tot een daling van gemiddeld 1,9%-punt in 

DEA scores. De score van GTS neemt bij een WACC van 1,8% toe tot 81,4% (+8,2%-punt). Bij 

een WACC van 4,5% daalt de score van GTS naar 65,1% (-8,1%-punt). De score van GTS is 

daarmee gevoeliger voor een wijziging in de WACC dan de gemiddelde scores.  

704. Hoewel de ACM het logisch vindt dat de scores afhankelijk zijn van de gekozen WACC, meent 

de ACM dat aanpassing van de score van GTS redelijk is, omdat uit figuur 4.9 van het individuele 

rapport blijkt dat toepassing van het model met een lager WACC-niveau ervoor zorgt dat de 

efficiëntie van GTS hoger uitvalt, zonder dat sprake is van efficiëntieverbeteringen van GTS. Dit 

hangt samen met de CAPEX/OPEX verhouding van GTS, waarop GTS maar beperkt invloed kan 

uitoefenen. Om rekening te houden met de WACC gevoeligheid, meent de ACM dat een marge 

van 5%-punt gepast is. De ACM overweegt daarbij dat de analyse voor de gevoeligheid voor de 

WACC is gebaseerd op gegevens waarbij geen rekening is gehouden met de verschillende 

nationale correcties die de ACM reeds heeft toegepast op de score van GTS, zoals de correctie 

voor het kostenbesparingsprogramma en de correctie voor grondwater. Door deze correcties is 

het CAPEX-niveau van GTS met ca. euro 34,0 miljoen verlaagd ten opzichte van de CAPEX die 

in TCB18 is gebruikt voor GTS. Aangezien de WACC doorwerkt in de CAPEX en een lagere 

CAPEX dus inhoudt dat het effect beperkter wordt, zorgt dit voor een verminderde gevoeligheid 

van de score van GTS voor wijzigingen in de WACC. Figuur 4.9 is daarmee niet één op één 

representatief voor GTS, omdat met deze aanpassingen geen rekening is (en ook niet kon 

worden) gehouden. 

705. De ACM gaat niet mee in de stelling van GTS dat de WACC van het ontwerpbesluit (1,2%) 

gebruikt zou moeten worden en zou leiden tot opwaartse aanpassing van haar score van 

ongeveer 12%-punt. Ten eerste omdat de gevoeligheidsanalyse in TCB18 is berekend tot een 

WACC van 1,8%, waardoor niet bekend is hoe de score van GTS zich zou ontwikkelen bij 

WACC’s lager dan 1,8%. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat GTS bij een lagere WACC andere 

peers zou krijgen die relatief meer CAPEX hebben dan GTS, wat juist tot een lagere score voor 
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GTS zou leiden. Ten tweede en zoals in het vorige randnummer uitgelegd, zal de score van GTS 

minder gevoelig zijn voor dalingen van de WACC doordat er verschillende (CAPEX-)correcties 

zijn doorgevoerd in de kostendata van GTS. 

706. Ten tweede hanteert de ACM een algemene voorzichtigheidsmarge van 2,5%-punt, aangezien 

de ACM meent dat, ondanks dat het benchmarkmodel zorgvuldig is en de ACM bij de 

interpretatie en implementatie op individuele punten heeft gecorrigeerd in het voordeel van GTS, 

er altijd een beperkte marge van onzekerheid zit in een benchmarkstudie. De ACM wijst er 

daarbij op dat deze marge twee kanten op werkt en symmetrisch is: deze marge zou immers 

evengoed tot een te hoog als tot een te lage benchmarkscore kunnen leiden. Omdat het 

methodebesluit de inkomsten van GTS bepaalt en de benchmarkscore deze inkomsten negatief 

beïnvloedt, en in die zin GTS belast, kiest de ACM bij de toepassing voor een 

voorzichtigheidsmarge ten gunste van GTS. De ACM meent dat een marge van 2,5%-punt 

passend is, gelet op de omstandigheden dat (1) de data van de benchmark recent is (2) de ACM 

individuele correcties heeft doorgevoerd in het voordeel van GTS en (3) de ACM rekening houdt 

met gevoeligheid van de benchmarkscore voor de WACC. Verder wijst de ACM erop dat zij 

rekening heeft gehouden met het kostenbesparingsprogramma van GTS. De ACM heeft daarbij 

alleen het peiljaar van GTS geüpdatet naar 2019, zonder dat daarbij rekening is gehouden met 

eventuele efficiëntiewinsten van andere TSO’s. Daarmee wijkt de ACM af van de 

vergelijkbaarheid die aan de basis van de benchmark ligt, ten gunste van GTS.  

707. In totaal komt de ACM daarmee op een voorzichtigheidsmarge van 7,5%-punt. GTS pleit voor 

een voorzichtigheidsmarge van 15%-punt, maar onderbouwt niet waarom die marge nodig zou 

zijn. GTS wijst er enkel op dat zij dan volledig efficiënt zou zijn en dat dit terecht zou zijn met het 

oog op de kostenbesparing die zij heeft doorgevoerd naar aanleiding van de vorige benchmark. 

Hoewel begrijpelijk vanuit het belang van GTS, meent de ACM dat die benadering onjuist is, 

aangezien uit de huidige benchmark duidelijk volgt dat GTS niet volledig efficiënt is. Een marge 

die ervoor zorgt dat GTS alsnog volledig efficiënt zou zijn, doet volgens de ACM geen recht aan 

de uitkomst van de benchmark en het feit dat GTS op basis van artikel 13 Verordening 715/2009 

slechts efficiënte kosten vergoed behoort te krijgen. 

Conclusie zienswijze “Onzekerheidsmarge nodig” 

708. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  
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Zienswijze 94  “Ingroeipad vereist” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “Ingroeipad vereist” 

709. GTS stelt dat in het onderhavige besluit ten onrechte een ingroeiperiode ontbreekt. In de eerste 

plaats wijst GTS erop dat zij meent dat de onderbouwing over de ingroeiperiode in het vorige 

methodebesluit onjuist was. GTS wijst erop dat (i) ingroei volgens haar verplicht was, (ii) ingroei 

volgens haar in lijn is met de uitgangspunten van artikel 13 Verordening 715/2009 en (iii) de 

ingroeiperiode volgens GTS te kort was in vergelijking met TenneT.  

710. Verder stelt GTS dat de redenen voor de ACM om in de vorige periode voor een ingroeipad te 

kiezen nog steeds zouden gelden. Ten aanzien van de aanzienlijke financiële impact stelt GTS 

dat de impact van de thèta op de toegestane inkomsten van GTS nog steeds zeer groot is, 

namelijk circa EUR 400 miljoen voor de komende reguleringsperiode. Ten aanzien van de reden 

dat het ging om de eerste thèta stelt GTS dat deze als zodanig niet onderscheidend zou zijn, 

waarbij GTS erop wijst dat zij de benchmark minder betrouwbaar vindt dan de vorige. GTS stelt 

daarom dat, ondanks dat de ACM beoordelingsruimte heeft, zij (mede gelet op de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur) gehouden zou zijn die op een consistente wijze in te vullen. 

Volgens GTS betekent dit dat de ACM ook de onderhavige periode een ingroeipad zou moeten 

toepassen.  

711. Als laatste stelt GTS dat GTS reeds invulling gegeven aan de efficiëntie-opgave die ACM had 

'opgelegd' met de thèta in de vorige periode. Daarbij past niet dat GTS dan direct daarna – en 

zonder ingroei – weer met een efficiëntiedoelstelling wordt geconfronteerd, laat staan met zo'n 

impact. 

712. In het licht van het voorgaande acht GTS een ingroeiperiode van vijf jaar aangewezen. 

 

Reactie zienswijze “Ingroeipad vereist” 

713. De ACM heeft voor de reguleringsperiode 2017-2021 een ingroeipad gebruikt voor GTS om naar 

het efficiënte kostenniveau toe te groeien. De ACM overwoog daarbij: 

 

216. De tarieven van GTS dienen een reflectie te zijn van de efficiënte kosten van GTS, zo is 

in artikel 13 van de Verordening bepaald. In dit verband wijst ACM er op dat artikel 13 van de 

Verordening een geharmoniseerd beginsel bevat dat in acht moet worden genomen of waar 

rekening mee moet worden gehouden om aan de behoefte van een goed functionerende 

interne markt voor aardgas te voldoen. Met deze interne markt wordt onder meer beoogd om 

efficiëntieverbetering en concurrerende prijzen te bewerkstelligen. Tarieven die zijn gebaseerd 

op efficiënte kosten dragen hier ten volste aan bij. 
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217. Een en ander betekent dat ACM een methode van regulering moet vaststellen waarbij als 

uitgangspunt geldt dat de efficiënte kosten tot vergoeding (kunnen) komen, maar dat er ook 

ruimte is om, voor zover redelijk, in bepaalde mate van dit uitgangspunt af te wijken als 

daarvoor goede redenen zijn. 

 

218. ACM ziet aanleiding om deze beoordelingsruimte te benutten door de methode van 

regulering zo in te richten dat GTS eenmalig en tijdelijk, als een overgangsmaatregel, wordt 

toegestaan inefficiënte kosten in haar tarieven te betrekken. ACM overweegt hiertoe het 

volgende. 

 

219. In de eerste plaats acht ACM de aanzienlijke financiële impact belangrijk. Indien ACM de 

begininkomsten op het efficiënte kostenniveau zou vaststellen, ontvangt GTS alleen een 

vergoeding van de efficiënte kosten. Dit resulteert in een directe vermindering van om en nabij 

115 miljoen euro. De financiële gevolgen zijn in dat geval voor GTS groot, en veel groter dan 

voor welke individuele afnemer dan ook. 

 

220. In de tweede plaats beschouwt ACM het feit dat het statische efficiëntieniveau van GTS 

voor het eerst is bepaald, als een belangrijke omstandigheid. Nu dit gepaard gaat met de 

conclusie dat sprake is van aanzienlijke inefficiëntie, acht ACM het redelijk om deze niet 

volledig bij één partij, te weten GTS, in rekening te brengen. GTS zou daarmee 

buitenproportioneel hard worden geraakt. In dit verband wijst ACM erop dat zij om deze reden 

ook voor TenneT indertijd een ingroeipad in de regulering heeft gehanteerd. ACM acht het 

dan ook niet redelijk om de begininkomsten van GTS direct vanaf het begin van de 

reguleringsperiode op het niveau van efficiënte kosten vast te stellen.  

714. Nog los van de redenen waarom, blijkt uit het vorige methodebesluit duidelijk en expliciet dat de 

ingroeiperiode eenmalig zou zijn. De ACM geeft ook duidelijk aan dat sprake is van een 

overgangsmaatregel van regulering waarbinnen de statische efficiëntie van GTS zonder 

benchmark naar met een benchmark. GTS had hieruit daarom al de conclusie kunnen en moeten 

trekken dat de ACM niet opnieuw een ingroeiperiode zou hanteren bij GTS. 

715. Verder wijst de ACM erop dat op basis van artikel 13 Verordening 715/2009 de tarieven een 

afspiegeling moeten zijn van de werkelijke kosten, voor zover deze overeenkomen met die van 

een efficiënte, structureel vergelijkbare netbeheerder. Een ingroeipad betekent volgens de ACM 

dat de tarieven zijn gebaseerd op meer dan alleen werkelijke kosten die een efficiënte, 

structureel vergelijkbare netbeheerder zou maken. Inherent aan ingroei is namelijk dat wanneer 

er tussen de jaren 2022 en 2026 naar het efficiënte kostenniveau wordt toegewerkt, er in de 

jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 meer wordt vergoedt dan de efficiënte kosten. Een ingroeipad 

houdt dus een afwijking in van het beginsel dat in artikel 13 van Verordening 715/2009 is 
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neergelegd.. De ACM gaf in het Methodebesluit 2017-2021 dat daar, bij wijze van hoge 

uitzondering, goede redenen voor waren, gelegen in de omstandigheid dat GTS toen voor het 

eerst werd gebenchmarkt en de financiële impact van onverkorte toepassing. Daarbij heeft de 

ACM duidelijk opgemerkt dat dit éénmalig en tijdelijk was, als een overgangsmaatregel, en dat 

de ingroeiperiode gelijk was aan de reguleringsperiode van vijf jaar. Ondertussen heeft GTS de 

gelegenheid gehad om binnen haar bedrijfsvoering rekening te houden met de benchmark. Dat 

GTS dit ook heeft gedaan, blijkt bijvoorbeeld uit het kostenbesparingsprogramma dat zij heeft 

doorgevoerd. Daarnaast is de financiële impact van de onderhavige benchmark beperkter dan de 

vorige periode. In het licht van het voorgaande ziet de ACM geen uitzonderlijke omstandigheden 

die voldoende reden geven om opnieuw, een ingroeipad toe te passen voor GTS. Het toepassen 

van een ingroeipad in afwijking van het beginsel dat alleen efficiënte kosten vergoed worden, 

neergelegd in artikel 13 van Verordening 715/2009, zou dan immers eerder regel, dan 

uitzondering worden.  

716. De verwijzing naar TenneT is daarbij volgens de ACM niet relevant. Ook daar is sprake van een 

éénmalig ingroeipad, alleen is destijds gekozen voor een langer ingroeipad, omdat de inefficiënte 

van TenneT toen groter was dan die van GTS. Vanwege het vertrouwensbeginsel houdt de ACM 

vast aan dit ingroeipad. De ACM heeft GTS evenwel nooit een vergelijkbaar ingroeipad beloofd, 

zodat zij daar ook niet aan gebonden is. 

717. Als laatste acht de ACM dat de stelling van GTS dat een ingroeiperiode aangewezen zou zijn, 

omdat GTS al invulling zou hebben gegeven aan de efficiëntie opgave uit het vorige 

methodebesluit niet relevant. Zoals opgemerkt in de reactie op de zienswijze “GTS is efficiënter 

geworden sinds het vorige benchmarkonderzoek”, gaat GTS daarmee voorbij aan het cyclische 

karakter van de tariefregulering, omdat GTS miskent dat de ACM elke reguleringsperiode via 

haar regulering opnieuw efficiëntie prikkels geeft en behoort te geven. De stelling dat GTS zou 

hebben voldaan aan de efficiëntieopgave uit de vorige periode, betekent niet dat daarmee ook is 

voldaan aan de efficiëntie prikkels van de huidige periode. 

Conclusie zienswijze “Ingroeipad vereist” 

718. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

Zienswijze 95  “De methode op basis van doorrollen en bijschatten gaat ten onrechte uit van 

een constante thèta” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Nee 

 

Samenvatting zienswijze “De methode op basis van doorrollen en bijschatten gaat ten onrechte uit van 

een constante thèta” 
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719. In de huidige methode wordt uitgegaan van een ideaalcomplex waarin wordt aangenomen dat 

het investeringsniveau gelijk is aan het niveau van afschrijvingen. Op de gelijkblijvende 

kapitaalkosten kon de ACM daarom ook een gelijkblijvende thèta toepassen in de jaren van de 

reguleringsperiode. In het ontwerpbesluit laat de ACM de methode op basis van het 

ideaalcomplex echter los, waardoor de geschatte kapitaalkosten niet meer gelijk blijven maar 

afnemen. De output blijft volgens GTS echter wel gelijk (behalve als gevolg van 

desinvesteringen). 

720. Doordat de ACM een constante thèta gebruikt, liggen de toegestane inkomsten vanaf 2023 

echter lager dan het door de ACM vastgestelde efficiënte kostenniveau van de begininkomsten1. 

Dit is naar mening van GTS niet toegestaan. De ACM moet daarom bij de toepassing van de 

thèta rekening houden met de afname van kapitaalkosten gedurende de reguleringsperiode.  

 

Reactie zienswijze “De methode op basis van doorrollen en bijschatten gaat ten onrechte uit van een 

constante thèta” 

721. De ACM ziet geen reden om af te wijken van een constante thèta. Nu de ACM de investeringen 

met een afschrijvingstermijn van langer dan tien jaar zal nacalculeren, verdwijnt het bezwaar van 

GTS. Op de kapitaalkosten van de doorgerolde investeringen is immers geen efficiëntiewinst te 

behalen, aangezien het gaat om kosten van gerealiseerde investeringen. Eventuele 

efficiëntiewinst zou dus moeten komen van de bijgeschatte investeringen. Deze geschatte 

investeringen gaat de ACM grotendeels nacalculeren zonder toepassing van een thèta. Per 

saldo zullen die investeringen (binnen de reguleringsperiode) als 100% efficiënt worden vergoed. 

722. Hiernaast merkt de ACM op dat een daling van de (regulatoire) verwachte kosten bij 

gelijkblijvende output in algemene zin nog niet wijst op een verbeterde efficiëntie. Als voorbeeld 

hiervoor noemt de ACM de situatie waarin de bijgeschatte investeringen op 0 worden 

vastgesteld. Met andere woorden, er is alleen sprake van gerealiseerde investeringen waarvan 

de kosten worden doorgerold. Een daling van de kosten zal dan resulteren uit het feit dat 

gedurende de reguleringsperiode de GAW en daarmee de vermogenskosten steeds verder dalen 

als gevolg van de jaarlijkse afschrijvingen. De investeringen van GTS zijn echter niet efficiënter 

geworden. 

 

Conclusie zienswijze “De methode op basis van doorrollen en bijschatten gaat ten onrechte uit van 

een constante thèta” 

723. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  
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Zienswijze 96  “Ten onrechte toepassing van de thèta op bepaalde (categorieën) kosten” 

Respondenten Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS Ja 

 

Samenvatting zienswijze 

724. GTS is van mening dat op bepaalde kostencategorieën ten onrechte de thèta wordt toegepast. 

Concreet noemt zij hierbij het deel van de indirecte kosten dat niet is betrokken in de benchmark, 

kosten voor aansluitleidingen en nacalculatie van de desinvesteringen. Als argumentatie hiervoor 

voert GTS aan dat de thèta is vastgesteld op TOTEX-niveau, terwijl in deze gevallen de thèta 

wordt toegepast op individuele kostenposten. Voor deze individuele kostenposten zou de 

efficiëntie niet bekend zijn, waardoor toepassing van de thèta onterecht is.  

 

Reactie zienswijze “Ten onrechte toepassing van de thèta op bepaalde (categorieën) kosten” 

725. In beginsel geldt dat de thèta kan worden toegepast op kosten die zijn betrokken in de 

benchmark bij de vaststelling van de statische efficiëntie. Daarnaast leest de ACM in een 

uitspraak van het CBb
150

 dat de thèta kan worden toegepast op kosten die niet direct in de 

benchmark zijn betrokken, wanneer (1) de kostensoort waartoe die kosten behoren wél in de 

benchmark is betrokken en (2) die kosten niet op essentiële punten verschillen van de 

gebenchmarkte kostensoort. 

726. De uitgangspunten in bovenstaand randnummer neemt de ACM mee in haar overwegingen bij 

het toepassen van de thèta. Voor de indirecte kosten (voor zover deze niet direct zijn betrokken 

in de benchmark) komt de ACM echter tot de conclusie dat de thèta niet moet worden toegepast. 

Hoewel geldt dat de indirecte kosten grotendeels zijn betrokken in de benchmark, ziet de ACM 

gegronde reden om de thèta niet toe te passen op het deel van de indirecte kosten dat niet is 

betrokken in de benchmark. Het niet-gebenchmarkte deel van de indirecte kosten is namelijk toe 

te rekenen aan niet-gebenchmarkte activiteiten van GTS, zoals kwaliteitsconversie. Daarmee ligt 

het naar het oordeel van de ACM niet in de rede om daar dan wel de thèta op toe te passen. In 

afwijking van het ontwerpbesluit zal de ACM op deze kosten geen thèta toepassen. 

727. Voor wat betreft de verwachte kosten voor aansluitleidingen is de ACM bij nader onderzoek 

gebleken dat de kostengegevens waarop de ACM deze verwachte kosten baseert, geen 

kostenrealisaties van GTS zelf zijn, maar zijn gebaseerd op algemene kostenfuncties die in de 

sector vaker gehanteerd worden. Aangezien de verwachte kosten voor aansluitleidingen dus niet 

zijn gebaseerd op gerealiseerde kosten van GTS, is het naar het oordeel van de ACM niet 

redelijk om de thèta toe te passen op die kosten. Die kosten hebben immers geen deel gehad 

aan de vaststelling van de statische efficiëntie van GTS. In afwijking van het ontwerpbesluit zal 

de ACM op deze kosten geen thèta toepassen. 

                                                        

150
 ECLI:NL:CBB:2016:374, r.o. 3.5. 
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728. De ACM ziet geen aanleiding om de thèta niet toe te passen op de nacalculatie van de 

desinvesteringen. Door een desinvestering te vergoeden via nacalculatie, haalt de ACM in 

essentie de te vergoeden kosten van een investering van GTS naar voren in de tijd. Die 

investering zal echter onderdeel van de benchmark zijn geweest of een gebenchmarkte 

kostensoort betreffen. Daarom is het toepassen van de thèta gerechtvaardigd. Hiernaast merkt 

de ACM op dat wanneer er geen thèta op de nacalculatie van de desinvesteringen zou worden 

toegepast, GTS mogelijkerwijs een prikkel ervaart om meer activa te desinvesteren. De 

vergoeding van de desinvestering (waarop geen thèta zou worden toegepast) zou namelijk hoger 

kunnen zijn dan de vergoeding die GTS zou krijgen voor de investering (waarop wel een thèta 

zou worden toegepast). De ACM zal daarom de thèta toepassen bij de nacalculatie voor 

desinvesteringen. 

 

Conclusie zienswijze “Ten onrechte toepassing van de thèta op bepaalde (categorieën) kosten” 

729. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het methodebesluit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  
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Tabel 1- Overzicht voorgestelde aanpassingen van 
technische/gedetailleerde aard door belanghebbende  

 

Vindplaats mb Zienswijze Belanghebbende Wijziging 

Tabel 1 ‘Er moet een extra 
activacategorie voor groen 
gasbooster moeten worden 
opgenomen’ 

GTS Nee, de ACM 
onderscheid in deze 
tabel niet alle 
subcategorieën 

Voetnoot 51 en 52 ‘Er staan twee verschillende 
definities voor wettelijke 
uitgezonderde investeringen. 
Die in voetnoot 52 is correct 

GTS Ja, de definitie van 
voetnoot 52 is 
overgenomen, en 
terug te vinden in 
voetnoot 51 

Randnummer 401 ‘In randnummer 401 wordt nog 
gesproken over niet-reguliere 
uitbreidingsinvesteringen’ 

GTS Ja, hier wordt nu 
gesproken over 
wettelijk 
uitgezonderde 
investeringen 

Randnummer 444 ‘de voetnoot waar de verwijzing 
naar de nacalculatie van de 
onderzoekskosten is 
opgenomen ontbreekt” 

GTS Ja, verwijzing is 
opgenomen 

Formule 
4.2/4.3/4.4/5.5 

‘ in de formulen 4.2/4.3/4.4 en 
5.5 mist het ^ op de CPI’ 

GTS Ja, in die formules is 
het ^ toegevoegd 
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