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(I) Uit TCB18 workshopdocumentatie, Workshop 4 april 2019.

(II) Insofar E3grid is deemed relevant, the TCB18 final report explains “The earlier 

E3GRID model has a similar base structure using a grid asset proxy (NormGrid) and a 

routing complexity output linked to the line length and the angular towers […]. However, 

the TCB18 approach is more advanced than E3GRID in three aspects: […] 2) No 

population density proxy. In E3GRID, in lack of good data for landuse a simple area 

indicator for dense urban area was used as a separate output variable. The inclusion of 

non-operation related outputs forced the application of weight restrictions in the model, 

which increased calculation and interpretation complexity. In TCB18, the landuse factors 

are exhaustive and multiplicative, rendering such application unnecessary. […]”

Hence, TCB18 takes density into account properly. The multiplicative approach also

refers to the CEER E2gas benchmark study done for gas after E3grid. So, TCB18 builds

upon many other studies and past experience in a broad sense.
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(I) Zie bijvoorbeeld Fingrid’s corporate magazine, 2/2008. Fingrid geeft daarin aan dat zij 

doorlopend last heeft van begroeiing tegen hoogspanningskabels in afgelegen gebieden.
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(I) Stochastic Frontier Analysis. Dit is een alternatief voor DEA, maar alleen als de 

vergelijkingsgroep groot is, omdat vanwege de stochastiek veel data nodig is voor een 

betrouwbare SFA uitkomst. DEA is een deterministische aanpak die wel toepasbaar is bij 

kleine vergelijkingsgroepen.
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(I) Zijnde 71,5% uit TCB18, gecorrigeerd voor enkele kleine datafouten, Wintrack en 

omgevingscomplexiteit (zie voorgaande slides.)
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Toelichting

Zie ook de KBG-bijeenkomst van 3 februari 2020. Hierin beschreven wij zowel principiële 

als praktische bezwaren. Ondertussen hebben wij de investeringsplannen wel 

ontvangen. De investeringsplannen bevatten inderdaad geen afschrijvingstermijnen, en 

de geschatte ingebruiknamedata zijn hele grove schattingen met veel onzekerheid. Ook 

heeft de ACM geconcludeerd dat de investeringsplannen niet alle investeringen 

omvatten. In de slides voor de KBG-bijeenkomst van 3 februari 2020 stond het volgende:

‘De ACM ziet bezwaren om de geschatte investeringsbedragen uit de 

investeringsplannen over te nemen in de tariefregulering. Een deel van die bezwaren is 

principieel van aard en een deel praktisch’. 

Principiële bezwaren: 

• Als de ACM ervoor kiest om de geschatte investeringsbedragen over te nemen uit de 

investeringsplannen geeft dat netbeheerders een prikkel om (te) hoge bedragen op 

te nemen in de investeringsplannen. 

• Er is geen zekerheid dat de geschatte investeringsbedragen de efficiënte 

investeringsbedragen zijn. 

• Op basis van de wet toetst de ACM of de netbeheerders in redelijkheid tot het 

investeringsplan hebben kunnen komen. De geschatte investeringsbedragen zijn een 

deel van de onderbouwing van die plannen, maar de ACM toetst niet uitputtend of 

deze bedragen op een juiste wijze tot stand zijn gekomen. 

• Bovendien hebben investeringsplannen een beperkte geldigheidsduur. Hoewel een 

investeringsplan een kwantitatieve onderbouwing van investeringen voor 3 tot 5 jaar 
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bevat, is de geldigheid van het plan beperkt tot 2 jaar. De investeringsplannen van juli 

2020 zullen zelfs maar 1,5 jaar geldig zijn. Op 1 januari 2022 moeten de netbeheerders 

een nieuw investeringsplan indienen, dat significante wijzigingen kan bevatten. Ook 

kan een netbeheerder in de tussentijd een gewijzigd investeringsplan voorleggen ter 

toetsing. 

• De realiteit zal bijna per definitie afwijken van het investeringsplan. In het volgende 

investeringsplan moet de netbeheerder verschillen tussen gepland en gerealiseerde 

investeringen toelichten. Er kunnen goede redenen zijn dat investeringen die waren 

opgenomen in het investeringsplan niet door zijn gegaan of zijn uitgesteld. 

Overnemen van de geschatte investeringsbedragen heeft dan echter wel een 

(onredelijk) financieel effect. 

Praktische bezwaren: 

• De zichtperiode van de kwantitatieve onderbouwing van investeringen is te kort voor 

de reguleringsperiode. Bij de RNB’s is deze zichtperiode 3 jaar. De investeringsplannen 

van juli 2020 zullen daarom investeringen t/m 2022 kwantitatief beschrijven. Bij de 

LNB’s is deze periode 5 jaar en zal de beschrijving daarom de investeringsbedragen 

voor investeringen t/m 2024 bevatten. Bij een reguleringsperiode van 5 jaar is echter 

een schatting van de investeringen t/m 2026 nodig. 

• De kostenraming in de investeringsplannen beschrijft vermoedelijk de geschatte 

investeringsbedragen. Om op basis daarvan kosten te schatten, zijn ook 

afschrijvingstermijnen en geschatte ingebruiknamedata nodig. Het is niet duidelijk of 

de investeringsplannen deze informatie bevatten. 

• Het overnemen van geschatte investeringsbedragen moet worden ingepast in de 

algehele methode. Met name bij de RNB’s is dit lastig. De huidige methode bevat geen 

impliciete of expliciete schatting van de investeringen. In plaats daarvan bevat de 

methode schattingen over de verhouding tussen efficiënte kosten en rekenvolumes. 

Investeringen hebben een effect op de kosten, maar ook op de rekenvolumes. 
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Toelichting

Investeringen met een lange afschrijvingstermijn die gedurende de periode 

nagecalculeerd worden, zullen slechts voor een klein deel afgeschreven zijn tijdens 

reguleringsperiode 2022-2026. Het grootste deel van de investering zal aan het einde 

van de periode dus nog niet afgeschreven zijn, en bij de volgende benchmark 

meegenomen worden. Als TenneT deze investering dus inefficiënt uit zou voeren, zou zij 

slecht uit de komende benchmark komen. Dit geeft TenneT een sterke financiële prikkel 

om efficiënt te investeren. 

Investeringen met een korte afschrijvingstermijn die nagecalculeerd worden, zullen voor 

een groot deel afgeschreven zijn tijdens de reguleringsperiode. Het grootste deel van de 

vergoeding van deze mogelijk inefficiënte investering zal TenneT dan al tijdens de 

periode ontvangen hebben. Als deze investering inefficiënt was, heeft TenneT voor een 

groot deel van de levensduur van deze investering een te hoge vergoeding gekregen. De 

prikkel vanuit de benchmark is dus minder sterk voor investeringen met een korte 

afschrijvingstermijn. 
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Toelichting

• Het voorstel van de ACM om de afschrijvingstermijn voor de Cobra-kabel vast te 

stellen op 40 jaar, leidt tot de conclusie dat er in de jaren 2019-2021 te veel is 

afgeschreven (namelijk: op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar). TenneT 

heeft daardoor in deze jaren achteraf bezien een te hoge vergoeding gekregen. 

• De ACM stelt voor om het verschil niet in één keer te verrekenen maar te verdelen 

over de resterende levensduur van het actief. Een getallenvoorbeeld maakt duidelijk 

hoe dat werkt. Wij nemen voor het gemak even aan dat er geen inflatie is bij de 

berekening van de afschrijvingen. 

• De investering is in gebruik genomen op 1 januari 2019.

• De investering was 100 euro.

• In 2019-2021 is afgeschreven uitgaande van een afschrijvingstermijn van 25 

jaar.

• De afschrijving in 2019, 2020 en 2021 was 100/25 = 4.

• Op 1 januari 2022 is de nog niet afgeschreven waarde van het actief 100 –

3*4 = 88.

• De resterende waarde wordt afgeschreven in het resterende deel van de 

afschrijvingstermijn van 40 jaar. Dat is 40-3 = 37 jaar.

• Vanaf 2022 is de jaarlijkse afschrijving gelijk aan 88/37 = 2,37.
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Toelichting

• Het net op zee vormt de verbinding tussen de windparken en het net op land. 

Het net op zee bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Het platform op zee. In dit transformatorstation of ‘stopcontact’ komt 

de elektriciteit van de windturbines uit het windpark samen. Met 

behulp van transformatoren wordt het spanningsniveau verhoogd om 

de elektriciteit te kunnen transporteren naar land. Bij grotere 

transportafstanden (>120 km) en grotere vermogens (>1 GW) is het 

nodig om de wisselstroom uit de windturbines om te vormen naar 

gelijkstroom. Naast een transformator bevat het platform dan ook een 

omvormer (in het Engels: converter). Een gelijkstroomplatform is 

daardoor groter dan een wisselstroomplatform. 

• De zeekabel. Deze kabel (meestal een kabelpaar) transporteert de 

elektriciteit vanaf de zee naar het vasteland. 

• De landkabel. Deze kabel (meestal een kabelpaar) transporteert de 

elektriciteit vanaf de kust naar het transformatorstation op land. 

• Het transformatorstation op land. Dit transformatorstation ontvangt de 

elektriciteit die vanaf zee komt, brengt deze op de juiste spanning en 

stuurt deze door naar een (nabij gelegen) hoogspanningsstation. 

• Indien de elektriciteit in de vorm van gelijkstroom aan land komt wordt 

deze weer omgevormd naar wisselstroom in een converterstation. Het 

converterstation behoort tot het net op zee. 
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• Het hoogspanningsstation zet de elektriciteit op het landelijke 

hoogspanningsnet. Een deel van de uitbreiding van het 

hoogspanningsstation behoort tot het net op zee. 

• De tabel op de slide geeft de (geplande) ontwikkeling van het net op zee weer. Deze 

planning is gebaseerd op de routekaart windenergie op zee en het ontwikkelkader net 

op zee. Hoe verder in de toekomst, hoe minder precies de planning. De geplande 

ontwikkeling van het net op zee en de windparken wordt door EZK steeds preciezer 

uitgewerkt naarmate oplevering dichter bij komt. EZK past dan de routekaart en 

ontwikkelkader aan. TenneT heeft de taak het net op zee te ontwikkelen 

overeenkomstig het ontwikkelkader.  

• Het doel van het beleid van EZK is om de gestelde doelen voor duurzame productie 

van elektriciteit uit wind op zee te behalen volgens planning tegen minimale kosten. Er 

is daarbij gekozen voor een grote mate van standaardisatie. TenneT legt daarom 8 

vrijwel identieke wisselstroom platforms aan inclusief kabels naar het net op land en 

aansluiting op het net op land. Daarnaast legt TenneT (in 2028 en 2029) twee vrijwel 

identieke gelijkstroom platforms aan inclusief verbinding met het net op land en 

omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom. 

• Zoals is te zien in de tabel is het net op zee nog volop in ontwikkeling. Op het moment 

dat de ACM het methodebesluit voor de aankomende reguleringsperiode vaststelt 

(september 2021), beschikt zij over gerealiseerde kosten/investeringen tot en met 

2020.  Tot en met 2020 zijn er twee platforms (inclusief verbinding met het net op 

land) in gebruik genomen. In de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2026 

neemt TenneT nog 5 platforms in gebruik. De gelijkstroom platforms zullen pas in een 

volgende reguleringsperiode in gebruik worden genomen. 
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Toelichting:

- Met ‘maximeren’ bedoelt de ACM het volgende: 

- De ACM stelt de afschrijvingstermijn vast op 30 jaar voor activa in 

activacategorieën die een technische levensduur langer dan 30 jaar hebben. 

- Voor activa in activacategorieën met een kortere technische levensduur dan 

30 jaar (bijvoorbeeld ICT-investeringen) stelt de ACM de afschrijvingstermijn 

ongewijzigd vast op de technische levensduur. 
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