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In eerdere KBG-bijeenkomsten (23 april, 30 juni jl.) is uitgebreider stil gestaan bij de 

reguleringsmethode bij RNB’s. Voor een beschrijving van de reguleringsmethode 

verwijzen wij naar de presentaties behorende bij deze bijeenkomsten.
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Naast bovengenoemde uitgangspunten voor het beoordelen van maatregelen speelt in 

de afwegingen van de ACM over te nemen maatregelen ook mee of het probleem dat 

wordt geadresseerd zich in sfeer van de regulering bevindt of niet. 
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RNB’s hebben te maken met verwijderingskosten voor gasnetten en verwijderingskosten 

voor gasaansluitingen. Mogelijk is het relevant om een onderscheid te maken tussen 

deze twee vanwege een verschil in behandeling in de regulering enerzijds en de omvang 

van de respectievelijke kosten anderzijds.

Beide kosten worden op dit moment nog verschillend behandeld in de regulering. De 

verwijderingskosten van gasnetten moeten volgens het huidig wettelijk kader tot 

vergoeding komen via de tarieven. Voor het verwijderen van aansluitingen mogen RNB’s

een kostendekkende vergoeding in rekening brengen bij de netgebruiker die om 

verwijdering van de aansluiting verzoekt. Het is RNB’s niet toegestaan om 

verwijderingskosten voor gasaansluitingen op te geven in de regulatorische kosten en 

via de tarieven vergoed te krijgen. Op dit moment heeft echter zojuist een wijziging van 

de Gaswet plaatsgevonden en is een aanpassing van de MR tariefstructuur gas in 

behandeling die toeziet op het socialiseren via de tarieven van 50% van de 

verwijderingskosten van gasaansluitingen. Deze wijziging van de Gaswet en de MR is 

naar verwachting in werking op het moment dat het Methodebesluit RNB’s wordt 

genomen. Tot nu toe vind het verwijderen van gasnetten nog niet plaats en vind het 

verwijderen van gasaansluitingen nog beperkt plaats. Het verwijderen van 

gasaansluitingen vindt op dit moment enkel plaats wanneer individuele netgebruikers 

(op verzoek) van het gasnet afgaan. In de toekomst zal als onderdeel van de wijkgerichte 

aanpak ook in hele wijken gasnetten én gasaansluitingen worden verwijderd. Voor 

individuele netgebruikers die van het gasnet afgaan, zal de 50%/50% verdeling van 

verwijderingskosten gasaansluitingen gaan gelden, maar het is nog onduidelijk hoe met 

deze kosten binnen de wijkgerichte aanpak wordt omgegaan. De totale kosten voor het 
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verwijderen van gasnetten liggen vele malen hoger dan de kosten voor het verwijderen 

van gasnetten. Op basis van eerste inschattingen uit MORGAN kunnen de 

verwijderingskosten van gasnetten tot een factor 3 hoger liggen dan de 

verwijderingskosten voor gasaansluitingen.

14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



De ACM wil nog uitzoeken hoe groot het onder- of overrendement in de volgende 

reguleringsperiode zou kunnen zijn zonder correctie.
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In de huidige methode wordt er lineair afgeschreven. Dat wil zeggen dat een investering 

in gelijke delen gedurende de levensduur van een actief tot

vergoeding komt. Dat past goed bij een situatie waar de benutting van dat actief 

gedurende de levensduur gelijk blijft. Het past niet goed bij een afnemend gebruik van 

een netwerk. Een actief wordt bij een krimpende markt namelijk in het begin van het 

levensduur meer gebruikt dan aan het einde van een levensduur. Dit betekent dat de 

“vertrekkers” niet volledig bijdragen aan de kosten die zij wel veroorzaakt hebben: de 

investering is immers ook voor hen gedaan. Een degressieve afschrijvingsmethode past 

beter bij deze realiteit. Hierbij wordt er in het begin van

de levensduur van het actief meer afgeschreven dan aan het einde van de levensduur. 

Hiermee brengen wij de vergoeding van de investeringen in de tijd meer in lijn met de

benutting van het actief in de tijd. 
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Met de inwerkintreding van de wet Voortgang Energietransitie (VET) hebben de 

regionale netbeheerders gas per 1 januari 2020 de wettelijke taak om 

netverliezen in de regionale gastransportnetten in te kopen. Netverliezen 

ontstaan onder andere door lekkages in transportleidingen, door administratieve 

oorzaken en door meetafwijkingen. De nieuwe wettelijke taak heeft tot gevolg 

dat de ACM bij het bepalen van de totale kosten van de regionale netbeheerders 

rekening moet houden met de inkoopkosten voor netverliezen. 

In het huidige methodebesluit (2017-2021) wordt nog geen rekening gehouden 

met de inkoopkosten voor netverliezen. Daarom heeft de ACM, op grond van 

Artikel 81c, eerste lid, van de Gaswet, gekozen om voor de jaren 2020 en 2021 de 

efficiënte kosten voor de inkoop van netverliezen te schatten en via de 

tarievenbesluiten aan de totale inkomsten van de regionale netbeheerders toe te 

voegen. Ter bepaling van de efficiënte inkoopkosten heeft de ACM 

onderzoeksbureau KYOS ingeschakeld

In de komende reguleringsperiode (REG2022) worden de inkoopkosten voor 

netverliezen gas onderdeel van de methode. 

36



37



Het uitgangspunt van de ACM is om aan te sluiten bij de bestaande methode 

voor het schatten van de efficiënte kosten voor het inkopen van netverliezen gas, 

zoals in de tarievenbesluiten reeds toegepast. Op hoofdlijnen komt dit neer op 

het volgende.

Kostenschatting door consultant

De consultant bepaalt de kosten voor de peilperiode, gebruikmakend van het 

door de ACM berekende netverliespercentage en de volumes uit de 

allocatiegegevens van de netbeheerders. De consultant baseert zich in haar 

onderzoek op twee gangbare inkoopstrategieën die samen een representatieve 

schatting geven van de kosten, namelijk day ahead inkopen en year ahead

inkopen. De schatting van de kosten voor de inkoop netverliezen gas dient 

vervolgens ter bepaling van de efficiënte kosten voor de inkoop van gas in 

toekomstige jaren.

Berekening netverliespercentage

Voor de schatting van het netverliespercentage wordt gebruik gemaakt van de 

gereconcilieerde gegevens over de gegeven peilperiode. Deze gegevens bevatten 

per netbeheerder (1) de volumes invoeding van gas en (2) het gasverbruik door 

de verschillende afnemercategorieën. Eerst wordt het netverliesvolume over de 

peilperiode berekend als zijnde het verschil tussen het volume aan invoeding van 

gas en het volume gasverbruik. Vervolgens wordt het netverliespercentage 
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berekend door het netverliesvolume te delen door het totale volume invoeding

van gas.
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Voor nadere uitleg over de lengte van de peilperiode verwijst de ACM naar de 

klankbordgroepbijeenkomst van 30 maart j.l.

Voor de berekening van het netverliespercentage en rekenvolumes gebruikt de 

ACM de drie meest recente volledig gereconcilieerde jaren, zijnde 2016-2018.

Voor de berekening van de kostenschatting maakt de ACM eveneens gebruik van 

een peilperiode van drie jaar. Voor het methodebesluit zijn de meest recent 

beschikbare jaren 2018-2020.
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Voor het methodebesluit zal de ACM wederom een consultant inschakelen om 

een schatting te maken van de efficiënte inkoopkosten voor netverliezen gas. De 

historische kostenschatting viel in de afgelopen jaren binnen de verwachte 

bandbreedte zoals berekend door de consultant. In het kader van de 

methodebesluiten is er op grond van artikel 81, eerste lid, van de Gaswet geen 

verplichting om een jaarlijkse update uit te voeren. Om deze redenen zal de ACM 

de schatter in het methodebesluit vastleggen voor de gehele reguleringsperiode.

Op grond van het nacalculatiekader ziet de ACM geen aanleiding om de 

inkoopkosten van netverliezen gas na te calculeren. Door gebruik te maken van 

meerdere historische peiljaren acht de ACM de geschatte efficiënte kosten voor 

het inkopen van netverliezen gas voldoende representatief voor de hele 

reguleringsperiode. De jaarlijkse kosten voor netverliezen zijn stabiel en vormen 

slechts een klein deel van de totale kosten. Een eenmalige inschatting van de 

efficiënte kosten leidt tot voorspelbaarheid van tarieven en geeft een prikkel voor 

de netbeheerders om dit efficiënte niveau te behalen of te verbeteren. Dit is in 

lijn met het doel van de wetgever om (de kosten van) netverliezen gas te 

verminderen.
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In de KBG-bijeenkomst van 23 april jl. heeft de ACM het achterliggende probleem en de 

oplossingsrichtingen voor groei DCO gepresenteerd. Door middel van tariefregulering 

ontvangt de netbeheerder meer inkomsten wanneer hij meer volume realiseert. Er 

bestaat echter geen producententarief. De kosten voor invoeding zijn verwerkt in het 

afnemerstarief. Wanneer invoeding meer stijgt dan op basis van het verleden kan 

worden verwacht en afname niet in dezelfde mate stijgt, ontvangt de netbeheerder 

onvoldoende dekking voor het faciliteren van de invoeding gedurende de 

reguleringsperiode. Een aanpassing hiervan zou goed binnen het systeem van 

tariefregulering passen. De ACM heeft meerdere oplossingsrichtingen gepresenteerd, 

waarbij de voorkeur van de ACM uitgaat naar het nacalculeren van het verschil tussen 

extra invoeding en extra afnamevolumes.

In de KBG-bijeenkomst van 23 april jl. hebben de KBG-leden begrip getoond voor het 

gepresenteerde probleem en aangegeven een aanpassing van de methode wenselijk te 

achten. De KBG-leden hebben aangegeven nacalculatie ook als voorkeursoptie te zien. 

Daarnaast is de wens geuit deze aanpassing ook bij gas door te voeren.

Vandaag presenteert de ACM achtereenvolgens:

1. De hoofdlijnen van de uitwerking van de voorkeursoplossing ‘nacalculatie’;

2. De toets aan het nacalculatiekader;

3. De optie om nacalculatie van invoedingsvolumes te combineren met een gewijzigde 

schatting.

De ACM organiseert op 5 oktober a.s. een expertmeeting om in detail de stappen van de 
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nacalculatie te doorlopen. In de KBG-bijeenkomst van 26 oktober a.s. wordt de 

uitwerking voor RNB gas besproken.
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Bij het nacalcularen van de gestegen invoedingsvolumes worden de volgende 

uitgangspunten gehanteerd:

• De nacalculatie ziet alleen op volumes;

• Enkel extra output waar geen inkomsten tegenover staan wordt 

nagecalculeerd;

• Tweezijdige nacalculatie – een positieve nacalculatie volgt bij hogere volumes 

dan verwacht en bij lagere volumes dan verwacht volgt een negatieve 

nacalculatie.

In de basis ziet deze nacalculatie er als volgt uit. Gedurende de reguleringsperiode wordt 

elk jaar per netbeheerder vastgesteld wat de extra output is waar geen inkomsten 

tegenover staan. Bij het vaststellen van de tarieven van het jaar t+2 wordt deze extra 

output vermenigvuldigd met de in het X-factormodel bepaalde wegingsfactoren. Het 

resultaat hiervan wordt vervolgens toegevoegd aan de inkomsten van de netbeheerder. 

Hierbij moet met twee aspecten rekening gehouden worden: 

1. De vergoeding die netbeheerders ontvangen doordat invoeding niet wordt 

meegenomen in de productiviteitsverandering;

2. De vergoeding die netbeheerders ontvangen voor de groei van invoeding wanneer 

er ook sprake is van een groei in afnamevolumes.

Het eerste aspect moet separaat worden geneutraliseerd door in de SO die wij voor de 

PV gebruiken, vanaf de komende reguleringsperiode, ook invoedingsvolumes mee te 

nemen. Met deze aanpassing doorbreken wij de aanname dat de trend van invoeding in 
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het verleden een goede schatter is voor invoeding in de toekomst. 

Het tweede aspect wordt in de berekening van het nacalculatiebedrag gecorrigeerd. Dit 

wordt gedaan door rekening te houden met de vergoeding voor invoeding die al 

resulteert uit het verschil tussen de rekenvolumes en de gerealiseerde volumes van de 

transportdienst. Grofweg: in het geval invoeding met 20% stijgt en afname met 5%, wordt 

enkel 15% van de stijging van invoeding meegenomen om het nacalculatiebedrag te 

bepalen.
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In meer detail komen deze stappen dan als volgt tot stand:

Stap 1

1. Per netbeheerder wordt bepaald welk aandeel de SO voor invoeding uitmaakt van 

de SO transportdienst zoals vastgesteld in het X-factorbesluit;

2. De gerealiseerde volumes van de transportdienst voor jaar t worden vervolgens 

ingevoerd in het SO-bestand, zodat de SO wordt bepaald op basis van de 

gerealiseerde volumes voor het jaar t. Dit resulteert in de SO transportdienst op 

basis van de gerealiseerde volumes van jaar t;

3. De ontwikkeling in SO transportdienst wordt berekend door de SO transportdienst 

zoals vastgesteld in het X-factorbesluit af te trekken van de SO transportdienst op 

basis van de gerealiseerde volumes van jaar t;

4. Het percentage dat resulteert uit stap 1 wordt vermenigvuldigd met de ontwikkeling 

in SO transportdienst zoals berekend in stap 3. 

� Dit resulteert in de verandering in de vergoeding die netbeheerders hebben 

ontvangen voor invoeding in jaar t op basis van de verandering in afname.

Stap 2

1. De volumeontwikkeling voor invoeding wordt per netvlak berekend door de 

rekenvolumes invoeding, zoals vastgesteld in het X-factorbesluit af te trekken van de 

gerealiseerde volumes invoeding in jaar t;

2. De volumeontwikkeling voor invoeding wordt vermenigvuldigd met de 

wegingsfactor invoeding zoals volgt uit de X-factorberekening. 

� Dit resulteert in het nacalculatiebedrag voor gestegen invoeding voor de correctie 
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volumeontwikkeling afname.

Stap 3

1. Het nacalculatiebedrag op basis van de ontwikkeling in invoeding minus de 

verandering in invoeding op basis van ontwikkeling in afname resulteert in het 

nacalculatiebedrag groei DCO;

2. De verandering in vergoeding voor invoeding op basis van ontwikkeling afname 

(resultaat stap 1) en het nacalculatiebedrag op basis van de volumegroei voor 

invoeding (resultaat stap 2) worden omgerekend naar het juiste prijspeil.

De stappen van de nacalculatie worden in deze KBG niet in detail besproken, voor dat 

doel is op 5 oktober een aparte expertmeeting georganiseerd.
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Het nacalculatiekader vraagt om een integrale belangenafweging. De ACM moet alle 

relevante feiten van een specifiek geval betrekken bij de beoordeling of nacalculatie 

passend is. Dit doet zij door in ieder geval aan de drie op de slides genoemde 

overwegingen. De overwegingen zijn niet cumulatief in de zin dat aan alle drie de 

overwegingen voldaan moet zijn om een voornemen tot nacalculatie aan te kondigen. 

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan één van deze overwegingen of 

een andere nog nader te benoemen overweging de doorslag geven om een voornemen 

tot nacalculatie aan te kondigen. 

Kort samengevat wordt met de overwegingen het volgende bedoeld:

Overweging 1:

- Als de reguleringsmethode de netbeheerder prikkelt tot gedrag met onwenselijke 

uitkomsten én er is geen oplossing te vinden door de schattingsmethode aan te 

passen, dan kan de ACM die perserve prikkel corrigeren met nacalculatie. 

- Er moet worden gekeken of andere instrumenten in de methode al voldoende sturen 

op de optimale kwaliteit of kwantiteit. Als die instrumenten (al dan beperkt) de 

gewenste kwaliteit en kwantiteit behalen, kan nacalculatie een passend instrument 

zijn. 

Overweging 2:

- In het algemeen wordt de prikkel voor de netbeheerder om de kosten per eenheid 

output te verlagen verminderd wanneer de ACM vooraf aankondigt een bepaalde 

kostenpost na te calculeren. Twee punten spelen mee: de ACM wil de kostenposten 
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zoveel mogelijk gelijk behandelen ten behoeve van een zuivere afweging door de 

netbeheerder in zijn bedrijfsvoering en de netbeheerder moet geprikkeld blijven om 

een goede afweging te maken tussen de hoogtes van zijn verschillende kosten. 

- Bij sommige kostenposten kan een aangekondigd voornemen tot nacalculatie echter 

niet leiden tot een verminderde prikkel om de kosten per eenheid output te verlagen, 

bijvoorbeeld omdat 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 regelgeving. Een aangekondigd 

voornemen tot nacalculeren leidt in dat geval niet tot een verminderde prikkel.

Oveweging 3:

- De ACM moet de verwachte efficiënte kosten per eenheid output op de juiste hoogte 

schatten. Bij de inschatting van deze afweging wordt gelet op of de historische data 

representatief zijn voor de toekomst of dat er een alternatief is; of er voldoende 

historische data is om een robuuste schatting te maken; of er grote fluctuaties zijn in 

de kostenposten; of er bij een missschatting een eenzijdig risico is voor de 

netbeheerder en/of afnemers.
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Hoe verhoudt nacalculatie groei DCO zich tot het nacalculatiekader? Dit volgt 

hieronder per overweging uit het nacalculatiekader. 

i) In hoeverre staat het toepassen van de methode het optimaliseren van 

kwaliteit en kwantiteit in de weg?

• Er bestaat geen tarief voor invoeding. De kosten die netbeheerders 

maken om invoeding te faciliteren worden gedekt door de tarieven 

voor afname. Indien stijging van invoedingsvolumes niet gelijk opgaat 

met stijging in afnamevolumes, dekken de toegestane inkomsten de 

kosten voor facilitering groei DCO onvoldoende. In dat geval mist de 

huidige reguleringsmethode een prikkel om invoeding te faciliteren. 

Het alternatieve instrument, namelijk schatten van invoedingsvolumes, 

kent risico's.

• In de huidige methode dekken de toegestane inkomsten dus in een 

bepaalde situatie de kosten voor facilitering van invoeding

onvoldoende. Dit staat het optimaliseren van de kwantiteit van 

invoeding in de weg. De huidige methode lijkt met het oog op de 

verwachte stijging dus te prikkelen tot gedrag met onwenselijke 

uitkomsten. Het nacalculeren van de volumegroei invoeding

waartegenover geen inkomsten staan zorgt ervoor dat, vanwege de 

extra inkomsten die in dat geval gemoeid zijn met de facilitering van 

meer invoeding dan geschat, netbeheerders meer geprikkeld worden 
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om DCO te faciliteren. 

ii) In hoeverre is het zinvol om de netbeheerder een prikkel tot kostenverlaging te 

geven?

• De te ontvangen vergoeding per volume blijft gelijk. Het voorstel is om 

invoedingsvolumes na te calculeren. Daardoor blijft de prikkel om de 

kosten per eenheid output zo laag mogelijk te houden bestaan. 

Wanneer een netbeheerder invoeding faciliteert tegen lagere kosten, 

kan zij een hogere marge realiseren. Een prikkel tot kostenverlaging is 

dus wel zinnig, maar blijft in deze vorm van nacalculatie bestaan. 

iii) In hoeverre kan de door de ACM bepaalde schattingsmethode leiden tot een 

goede schatting van de verwachte efficiënte kosten?

• Een precieze schatting maken van de te verwachten stijging 

invoedingsvolumes is lastig, juist vanwege de verwachting dat deze sterk 

zullen groeien. Een schatting op basis van het verleden zonder een vorm 

van nacalculatie kent daarom nadelen. Het hanteren van door 

netbeheerders aangeleverde informatie kent risico op gaming. De ACM 

kan daarom naar verwachting geen schatting maken van de te 

verwachten stijging in invoeding die betrouwbaar en specifiek genoeg is 

om zonder nacalculatie te hanteren. 

• Daarnaast past het nacalculeren van invoedingsvolumes binnen een 

systematiek van tariefregulering, wanneer afnamevolumes gedurende 

een periode stijgen kan de netbeheerder immers bij die nieuwe 

afnemers ook tarieven in rekening brengen. 

Conclusie: aankondiging voornemen nacalculeren invoedingsvolumes DCO past 

binnen het nacalculatiekader. Belangrijkste reden is dat nacalculatie de prikkel 

voor netbeheerders om invoeding van DCO te faciliteren tegen zo laag mogelijke 

kosten juist vergroot. Ook lijkt de alternatieve oplossing, namelijk het maken van 

een objectieve schatting van de groei van decentrale opwek op het gewenste 

detailniveau, als losstaand alternatief niet mogelijk.
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Het aanpassen van de schatting voor de volumes invoeding had niet de voorkeur omdat 

de stijging in invoedingsvolumes waarschijnlijk moeilijk te schatten is. Mede om die 

reden heeft de ACM een voorkeur uitgesproken voor nacalculatie van de 

invoedingsvolumes. Als gevolg van die voorlopige keuze voor volumenacalculatie is er nu 

meer ruimte voor een aangepaste schatting. Doordat de volumes binnen deze optie 

volledig worden nagecalculeerd, heeft het op de lange termijn geen effect wanneer de 

schatting ver van de realiteit af blijkt te liggen.

Volgens de bestaande methodiek worden de invoedingsvolumes in de jaren gedurende 

de reguleringsperiode geschat op basis van het gemiddelde van de gerealiseerde 

volumes in de peiljaren. De verwachting dat invoedingsvolumes sterk zullen stijgen, lijkt 

hier niet goed bij aan te sluiten.

De ACM overweegt de volumes invoeding om deze reden te schatten door de trend van 

de gerealiseerde invoedingsvolumes in de peiljaren lineair te extrapoleren. Een afwijking 

van de realisatie ten opzichte van die schatting wordt gecorrigeerd in de nacalculatie, 

deze toevoeging leidt dus niet tot hogere inkomsten maar slechts tot een andere 

verdeling in de tijd.
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