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1. Opening 
De ACM opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De ACM licht toe dat deze 
vergadering bedoeld is als wettelijk vooroverleg. Zij toont vervolgens de planning van de komende 
periode en meldt dat er een aantal wijzigingen hebben plaatsgevonden. Zo komt de KBG-bijeenkomst 
van 14 december 2020 te vervallen en vinden er op 14 januari, 18 januari en 25 januari 2021 extra  
KBG-bijeenkomsten plaats. 
 
NBNL heeft een procesvraag over de getoonde planning. Zij vraagt of het inderdaad klopt dat de KBG-
bijeenkomst van 14 december 2020 is geannuleerd. 

• De ACM bevestigt dit. 
 
NBNL vraagt vervolgens wanneer er dan een update van het onderwerp ‘WACC’ in de KBG-
bijeenkomst terugkomt.  

• De ACM antwoordt dat er op dit moment geen onderwerpen zijn die nog besproken moeten 
worden. Mocht er toch nog een onderwerp opkomen, dan zal dit uiteraard geagendeerd 
worden. Verder zal de update van de cijfers tijdens de informatiebijeenkomst aan bod komen. 

 
NBNL merkt vervolgens op dat de ACM op haar verzoek afgelopen week een aantal notities namens 
de RNB’s heeft gedeeld. Zij wil graag weten of en wanneer deze notities terugkomen in een van de 
KBG-bijeenkomsten.  

• De ACM antwoordt dat het indienen van notities door de KBG-leden in beginsel niet 
automatisch leidt tot het bespreken daarvan in de KBG-bijeenkomst. Er kan echter wel altijd 
spreektijd worden aangevraagd, de ACM zal dan per geval kijken of zij het verzoek om 
spreektijd honoreert. 
 

2. Frontier shift net op zee  
De ACM licht haar onderzoek en de uitkomst voor de frontier shift Net op Zee toe. Vraag aan de KGB-
leden is hoe zij kijken naar een frontier shift Net op Zee van 0,2% en TOTEX frontier shift toepassen 
op OPEX.  
 
VEMW merkt op dat de frontier shift volgens de ACM kan worden toegepast op OPEX. VEMW ziet 
geen reden om dit te doen. De discussie over het toepassen van de frontier shift op OPEX of TOTEX 
is in het verleden ook al gevoerd. 

• De ACM licht toe dat de kans groot is dat zij geen kapitaalkosten bij zal schatten voor Net op 
Zee. Juist op die bijgeschatte kapitaalkosten zou de frontier shift worden toegepast. Als 
investeringen niet worden bijgeschat, dan is er geen CAPEX waarop een frontier shift kan 
worden toegepast. In dat geval past de ACM de frontier shift toe op alleen de OPEX. 

 
TenneT gaat mee in het voorstel van de ACM en kan de aanpassingen die zijn gedaan voor Net op 
Zee, ten opzichte van Net op Land, volgen. TenneT voegt toe dat het goed is dat er een 
robuustheidscheck is gedaan. Daaruit volgt dezelfde uitkomst dus is het logisch dat die frontier shift 
vervolgens wordt toegepast. De ACM geeft goed aan waarom het op OPEX kan worden toegepast. Bij 
Net op Zee zijn bijna geen vervangingsinvesteringen, dat ter aanvulling. Dat pleit ervoor dat een 
frontier shift op OPEX toegepast kan worden. 
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3. WACC – energietransitie  
De ACM licht toe hoe zij het volumerisico bij RNB’s en TenneT beoordeelt (slides 19-22).  
 
NBNL ziet voor de RNB’s gas wel een volumerisico. Er is namelijk een verbod op gasaansluitingen 
voor nieuwbouw. Dit gaat leiden tot daling van de gasvolumes. De ACM geeft terecht aan dat er via 
HOGAN specifieke instrumenten worden besproken om hiermee om te gaan. In het Brattle-rapport  is 
nu de aanname opgenomen dat de afnemende gasvolumes met nacalculaties worden afgedekt, maar 
het lijkt er op dat de ACM hier nu op terug komt, leest NBNL in de slides over Gasregulering. Hoe 
verhoudt dit zich tot het Brattle-rapport? NBNL pleit voor nacalculatie om de volumedaling op te 
vangen. 

• De ACM geeft aan dat zij Brattle inderdaad heeft uitgelegd wat de plannen zijn met de 
regulering. De ACM heeft nog niet met Brattle gesproken over de inhoud van de presentatie 
over Gasregulering. De ACM wil wel opmerken dat zonder nacalculatie waarschijnlijk alsnog 
de conclusie is dat het afnemend gasgebruik geen systematisch risico is, omdat het een 
gevolg is van beleidsbeslissingen, en dus dat het niet via de bèta opgelost moet worden. De 
ACM stelt voor dat de RNB’s dit tijdens agendapunt 5, Gasregulering, nog een keer ter sprake 
brengen.  

 
NBNL vraagt of Brattle het punt over het systematisch risico heeft meegenomen in haar rapport. De 
ACM betoogt nu namelijk dat er geen systematisch risico is, maar hoe dat is vertaald in het rapport 
van Brattle kan zij moeilijk terugvinden. 

• De ACM wijst NBNL op de laatste bullet op slide 21: ‘Risico stranded assets is niet 
systematisch, maar gerelateerd aan beleidsbeslissingen die los staan van de markt als 
geheel’. Dit staat ook zo in het rapport van Brattle, en stond ook al in het Brattle-rapport over 
de WACC voor GTS vermeld.  
 

NBNL vraagt of de ACM zegt dat het risico van stranded assets met HOGAN wordt afgedekt, en zelfs 
als dit niet met HOGAN wordt afgedekt, dit niet tot systematisch risico leidt. 

• De ACM antwoordt dat het inderdaad niet leidt tot systematisch risico, maar dat dit niet 
betekent dat deze kosten niet vergoed hoeven te worden. 

 
NBNL gaat verder over de RNB’s elektriciteit. De aanname is dat de volumestijging in de pas loopt met 
hogere kosten. Zij heeft een notitie opgesteld, die laat zien dat dit niet zo is. Er zijn namelijk 
toenemende kosten per eenheid output. De RNB’s betogen dat er andere maatregelen nodig zijn als 
die toename van kosten per eenheid output niet vanuit de bèta wordt opgelost. In de notitie die NBNL 
heeft opgestuurd zijn hiervoor suggesties gedaan. Deze staan niet in het Brattle-rapport. Er is dan een 
andere discussie nodig om dit probleem op te vangen. Daarnaast heeft NBNL ook nog een notitie 
geschreven over het overstappen op een nominaal stelsel, hierover moet ook nog een discussie 
worden gevoerd. 

• De ACM geeft aan dat dit nog langs komt in het gedeelte over investeringsrisico’s. De bèta’s 
van de peers verschillen namelijk. De bèta’s fluctueren in de tijd en er is een range van de 
bèta’s te zien bij de peers. Het is helaas niet goed mogelijk vast te stellen waarom de bèta van 
de ene peer hoger is dan de andere. Er is namelijk geen causaal model, waarmee verklaard 
kan worden waarom de bèta van de ene peer hoger is dan de andere. Er kan niet worden 
gezien hoe het effect van een verhoogd volumerisico ergens doorwerkt, tenzij het écht totaal 
uit de pas loopt. Als het écht enorm uit de pas loopt, kan men het namelijk observeren en er 
iets aan doen, maar het is geen exacte wetenschap.  

• Vervolgens geeft de ACM over de notitie ‘Kosten per eenheid output’ aan dat NBNL een 
uitgebreid voorstel en een oplossing beschrijft, terwijl er tegelijkertijd geen goede 
onderbouwing wordt gegeven wáárom de kosten per eenheid output uit de pas gaan lopen. 
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De ACM ziet in de notitie geen onderbouwing die eerder nog niet door RNB’s naar voren 
gebracht is. Voor de andere onderwerpen geldt hetzelfde. De discussie over het nominale 
stelsel is al een aantal keren in de KBG-bijeenkomsten gevoerd. De ACM heeft meermalen 
gevraagd wat het probleem is dat opgelost moet worden, voordat zij naar de oplossing gaat. 
De ACM vindt het daarom niet nodig om dit onderwerp nog een keer in een KBG-bijeenkomst 
terug te laten komen. De input van de RNB’s is duidelijk. De ACM zal de input van de KBG-
leden (notities van de KBG-leden en discussies, gevoerd in de KBG-bijeenkomsten) 
meewegen bij haar beslissing hierover.  
 

NBNL geeft aan dat zij in de notities wel nieuwe argumenten geeft: onder andere dat alles in 
samenhang moet worden bezien, zodat er een integrale beslissing genomen kan worden. Het gaat om 
verschillende onderwerpen die gezamenlijk moeten worden besproken. NBNL overweegt spreektijd 
aan te vragen om te spreken over de integrale methode. 
 
Liander geeft aan dat er wel degelijk nieuwe informatie staat in de notities over de kosten per eenheid 
output, congestiekosten en het nominale stelsel. Zij noemt dat de ACM aangeeft dat alle argumenten 
nu duidelijk zijn, dus dat het niet meer met de KBG-leden besproken hoeft te worden. Betekent dit, dat 
de ACM haar strandpunt over deze onderwerpen ook niet meer zal wijzigen?  

• De ACM geeft aan dat zij de informatie en argumenten in de notities serieus bekijkt en 
meeneemt in haar beoordeling.  
 

Liander geeft aan dat uit de investeringsplannen blijkt dat de kosten per eenheid output wel degelijk 
zullen stijgen.  

• De ACM antwoordt dat de investeringsplannen vooral zien op investeringen. Zoals de 
investeringsplannen nu zijn opgebouwd, zeggen deze niets over de output. 

 
VEMW geeft aan dat zij het eens is met het voorstel van de ACM. 
 
TenneT onderschrijft dat zij omzetregulering heeft en dus geen volumerisico heeft. TenneT is het ook 
eens met het punt van de ACM dat de risico’s voortkomen uit beleid. De discussie moet gevoerd 
worden op de plek waar beslissingen over het beleid worden genomen. Eén van de risico’s die met de 
energietransitie samenhangt, is de onzekerheid van schatters, bijvoorbeeld bij de schatters van 
energie & vermogen. De discussie moet worden gevoerd op de plek waar de schatters worden 
bepaald. 
 
NBNL geeft aan dat zij het Brattle-rapport niet helemaal goed kan volgen. NBNL vraagt of de ACM kan 
uitleggen waarom de casus van de terminal van Heathrow relevant is voor dit onderzoek en de casus 
van telecom niet? 

• De ACM antwoordt dat er bij telecom een casus is over de aanleg van glasvezel. KPN moest 
60% tot 70% marktaandeel halen in de wijken die zij ging aansluiten om winstgevend te 
kunnen zijn. Dat zorgt voor een asymmetrisch risico. Dit zou verwerkt moeten worden in de 
kasstromen. Dit kan niet goed in de regulering, dus is dit opgelost door een opslag op de bèta. 
Dit is een andere analyse dan voor de energietransitie. Bij de investeringen vanwege de 
energietransitie komen er namelijk meer netten bij die verder hetzelfde zijn als bestaande 
netten. Die ontwikkeling is vergelijkbaar met de bouw van een nieuwe terminal op Heathrow, 
want dat is eenzelfde terminal als de al bestaande terminals. De ACM en Brattle kennen geen 
andere vergelijkbare casussen.  
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NBNL vraagt waarom het aanleggen van een terminal vergelijkbaar is met de investeringsopgave van 
de netbeheerders vanwege de energietransitie. 

• De ACM licht toe dat het er hier om gaat dat het risico alleen groter is tijdens de aanbouw. Als 
de activa eenmaal in gebruik zijn genomen, neemt het risico weer af. Het maakt niet uit om 
wat voor soort activa het gaat, een terminal of een elektriciteitsnetwerk. Het risico tijdens 
aanbouw is dat de terminal bijvoorbeeld niet efficiënt aangelegd wordt. Het gaat niet om de 
sector, het gaat om het denkkader: neemt het risico toe als er veel investeringen in aanbouw 
zijn? Daarbij komt dat er geen beter vergelijkingsmateriaal is. De ACM geeft verder aan dat er 
bij de Heathrow-casus op een aantal punten sprake is van een andere situatie. Bij Heathrow 
was er ook sprake van een fors volumerisico, omdat onduidelijk was hoe snel het 
passagiersvolume zou groeien, zodat de terminal normaal bezet zou worden. Zoals hiervoor 
besproken is, is bij netbeheerders niet of in beperkte mate sprake van volumerisico.  

 
NBNL herhaalt dat het belangrijk is om de integraliteit van de beslissingen te bekijken. 
 
Liander geeft aan dat de tabel iets zegt over de kosten per eenheid output. In de tabel wordt 
geconcludeerd dat de GAW’s van de RNB’s elektriciteit met ongeveer 6% zullen stijgen.  
Er is dus een indicatie dat de kapitaalkosten met ongeveer 6% per jaar zullen stijgen. In vijf jaar 
betekent dit ongeveer een stijging van 35% á 40%. De output stijgt echter niet met 35% in vijf jaar. Dit 
is wat de netbeheerders in de notitie kosten per eenheid output aan de orde hebben gesteld. Er is een 
duidelijke stijging kosten per eenheid output. 
 
VEMW vindt de redenering die wordt gegeven lastig te volgen. Zij geeft aan dat het risico niet 
gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwd bewijs. Hoe het risico verband houdt met het 
toekomstige investeringsniveau van de netbeheerders, is lastig te volgen. TenneT draagt daarnaast 
geen volumerisico. Het risico dat ontstaat, zou gedeeltelijk moeten ontstaan door volumerisico, en dat 
risico is er niet. VEMW gaat dus niet mee met de redenering van de ACM. VEMW ziet namelijk niet 
waarom dit risico systematisch, en niet te diversifiëren is. 

• De ACM vraagt of VEMW dus concludeert dat de bèta nergens opgehoogd moet worden, dus 
ook niet voor TenneT offshore. 

 
VEMW bevestigt dit. 
 
TenneT geeft aan dat zij onshore een vergelijkbare investeringsuitdaging heeft als Heathrow, maar de 
terminal op Heathrow is op een gegeven moment klaar, terwijl de investeringen in het net van TenneT 
waarschijnlijk veel langer duren. Heeft Brattle dit verschil meegenomen? TenneT moet voor een 
langere periode meer geld (vreemd vermogen) ophalen dan er inkomsten binnenkomen. Het is 
voorstelbaar dat die situatie langer dan 10 jaar duurt. TenneT hoort van investeerders dat die situatie 
extra risico oplevert. 

• De ACM heeft deze vraag ook aan Brattle gesteld. Brattle geeft aan dat er moet worden 
gekeken naar het risico voor de komende reguleringsperiode. Het risico ná de komende 
reguleringsperiode telt niet mee, omdat dit risico is dat later ontstaat. Voor de dan volgende 
reguleringsperiode moet daar opnieuw naar gekeken worden. De investeringen die nu in 
aanbouw zijn, zijn dan in gebruik genomen, dus het extra risico daarvan is dan weer weg. 
Brattle vindt dus dat dit geen gevolgen heeft voor deze analyse. 
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TenneT heeft daarnaast vaker aangegeven dat zij leningen afsluit die langer lopen dan de ACM 
aanneemt. Is deze vraag meegenomen in deze correctie?  

• De ACM antwoordt dat dit geen onderdeel is van de analyse van Brattle. De analyse gaat 
namelijk over de activiteiten zelf en de asset bèta van die activiteiten. De wijze van 
financiering heeft invloed op de equity bèta, maar niet op de asset bèta. Voor de zekerheid zal 
de ACM dit punt nog wel bij Brattle aan de orde stellen. 

 
TenneT kan instemmen met het advies. TenneT wilde alleen beter begrijpen wat er precies in het 
Brattle-rapport  staat. Dit is nu voldoende duidelijk. TenneT kan volgen dat grote investeringen leiden 
tot meer risico, dus zij kan instemmen met dit voorstel.  
 
Enexis heeft een vraag naar aanleiding van een vraag over gearing die zij tijdens de KBG-bijeenkomst 
van 12 oktober 2020 heeft gesteld. Die vraag wordt nog niet behandeld in het Brattle-rapport. Komt 
hierop nog een antwoord?  

• De ACM geeft aan dat dit antwoord inderdaad nog komt. Zij verwacht echter niet dat Brattle 
zal adviseren de gearing te verhogen. 

 
4. Inkoopkosten Transport (RNB’s) 
Enexis geeft een korte presentatie over haar visie op de Inkoopkosten Transport. Zij bepleit hierin 
waarom de Inkoopkosten Transport één op één moet worden vergoed in plaats van via de 
Samengestelde Output (maatstaf).  
 
Enexis besluit haar presentatie met de vraag wat de KBG-leden vinden van haar voorstel. 
 
Stedin merkt ten eerste op dat zij het niet eens is met de opmerking van Enexis dat de huidige 
toepassing van de Inkoopkosten Transport in het methodebesluit in strijd is met de wet (Amendement 
Zijlstra). Ten tweede kan zij de opmerking van Enexis dat de verwerking van Inkoopkosten Transport 
via de maatstaf er toe leidt dat deze kosten momenteel niet conform de wet worden vergoed, niet goed 
volgen. Volgens Stedin is dit wel degelijk het geval. Stedin is het niet eens met het voorstel van 
Enexis. 

• Enexis reageert op de twee opmerkingen van Stedin, dat er wellicht een verschil van inzicht 
bestaat, dat momenteel nog niet juridisch is getoetst. Mogelijk kan de ACM hierin een rol 
spelen of anders zal de juridische afdeling binnen Enexis dit oppakken. 

 
Liander merkt op dat zij het met de opmerkingen van Stedin eens is. Liander vindt het in het kader van 
de grote investeringen die zij in het HS-net moet doen logisch dat de impact van het meenemen van 
inkoopkosten transport in de maatstaf ook groter wordt. Zij kan zich echter wel voorstellen dat de 
huidige discussie over ’kosten Net op Zee’ die momenteel bij EZK plaatsvindt, mogelijk kan leiden tot 
een aanpassing in het methodebesluit. Daarnaast merkt zij op dat indien de ACM meegaat in het 
voorstel van Enexis wat haar betreft de discussie over invoeding op het HS-net opnieuw op tafel moet. 

• Enexis ziet een afwijking van het net niet als compensatie van de netbeheerders. Zij refereert 
hiermee aan de opmerking van Liander over het HS-net. Mogelijk kan dit ook juridisch worden 
getoetst. 

 
Westland Infra is het eens met de opmerkingen van Enexis en daarmee ook met haar voorstel. 
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RENDO begrijpt de geschetste problematiek van Enexis, echter geldt dit niet alleen voor de 
Inkoopkosten Transport, maar voor meer kosten. Zij is het nu daarom ook niet eens met het voorstel 
van Enexis. 

• Enexis antwoordt dat er inderdaad ook andere kosten onder de noemer ‘niet-beïnvloedbare 
kosten’ vallen, zoals lokale heffingen. 

 
Liander meldt dat zij het eens is met de opmerking van RENDO. Er spelen meer zaken dan alleen de 
Inkoopkosten Transport. Het door Enexis gelegde verband met de precario vindt zij ongepast. 

• Enexis erkent dit en trekt hierbij haar opmerking over de precariobelasting in. 
 
Coteq sluit zich bij de opmerkingen van Liander en RENDO aan. 
 
De ACM is het niet eens met de stelling dat de Inkoopkosten Transport niet volledig worden vergoed. 
De Inkoopkosten Transport worden op twee manieren betrokken. De eerste is het gebruik van 
Inkoopkosten Transport in de maatstaf ten behoeve van vergelijkbaarheid. De tweede is het schatten 
van de Inkoopkosten Transport per jaar en de volledige nacalculatie daarvan, waarmee wordt voorzien 
in volledige vergoeding van de Inkoopkosten Transport. Het betrekken van de Inkoopkosten Transport 
in de maatstaf heeft niet als doel om de Inkoopkosten Transport zelf te vergoeden, maar is ten 
behoeve van vergelijkbaarheid tussen netbeheerders. De ACM kan wel volgen dat het niet logisch lijkt 
om in de maatstaf kosten mee te nemen van de systeemdienst. De ACM gaat hier nog naar kijken. 
 
Enexis is blij de opmerking van de ACM over de maatstaf. Zij herhaalt haar opmerking dat het zinvol is 
nog heel goed te kijken naar de invulling van de wet.  
 
5. Gasregulering (RNB’s) 
HOGAN 
De ACM vraagt wat de KBG-leden vinden van het voorstel voor de uitwerking van versneld afschrijven. 
 
NBNL reageert dat de RNB’s blij zijn met de ontwikkelingen die de ACM heeft toegelicht. De RNB’s 
bekijken graag de cijfermatige uitwerking van de ACM. Daarnaast vraagt NBNL of de ACM de 
onderliggende berekeningen kan delen.   

• De ACM antwoordt dat dit mogelijk is nadat zij een en ander verder heeft uitgewerkt.  
 
NOGEPA heeft een verduidelijkingsvraag over het GAW-bestand en het niet toepassen van versneld 
afschrijven op de start-GAW. De ACM legt uit dat de start-GAW betrekking heeft op alle investeringen 
die tot 2004 zijn gedaan. De start-GAW zondert de ACM uit van de maatregel van versneld 
afschrijven. De ACM zal alleen de bestaande GAW, vanaf 2004, versneld afschrijven.  
 
Enexis geeft in aanvulling op NBNL aan dat zij blij is dat de ACM een oplossing heeft gevonden. Zij wil 
nog wel goed het voorstel van het uitzonderen van de start-GAW bestuderen. Enexis geeft aan dat zij 
begrijpt dat de start-GAW rond 2035 volledig is afgeschreven, maar dat lijkt haar geen reden om deze 
investeringen uit te zonderen van de maatregel versneld afschrijven.  

• De ACM geeft aan dat de analyses laten zien dat de kapitaalkosten en benutting van het 
gasnet tot ongeveer 2030 met elkaar in lijn lopen. Het lijkt daarom niet zinvol om de start-
GAW versneld af te schrijven. 

 
VEMW stelt dat Nederland wel van het aardgas afgaat, maar niet van het gas. Ook is nog onduidelijk 
in welke mate er geëlektrificeerd wordt en in hoeverre bestaande assets worden hergebruikt.  
VEMW stelt, op basis van cijfers van het CBS, dat het aardgasgebruik de komende reguleringsperiode 
niet lager is. De verduurzaming van de gebouwde omgeving verloopt niet zo snel als verwacht.  
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VEMW vraagt zich af of er wel een probleem is om op te lossen. Ook betwijfelt zij ten aanzien van 
kruissubsidering in de tijd en tussen groepen gebruikers of het verstandig is om de voorgestelde 
maatregel nu in te voeren. 

• De ACM vraagt of VEMW vindt dat de maatregel van versneld afschrijven überhaupt niet moet 
worden ingevoerd. 

 
VEWM antwoordt bevestigend.  
 
De ACM geeft aan dat de maatregel op zichzelf vandaag niet ter discussie staat. Zij heeft de 
uitwerking van de maatregel zo ingestoken dat deze conservatief is en dat zij rekening houdt met de 
onzekerheden in de toekomst.  
 
Stedin vraagt ter verduidelijking of de ACM de start-GAW niet versneld afschrijft, omdat zij pas rond  
2035 ziet dat het gasnet wordt onderbenut. 

• De ACM reageert dat de benutting en kapitaalkosten tot ongeveer 2035 redelijk met elkaar in 
lijn lopen. Daarna loopt het uit elkaar. 

 
Stedin is benieuwd naar de berekeningen van de ACM.  
 
De ACM vraagt wat de KBG-leden vinden van het voorstel voor uitvoering van het verwijderen van 
desinvesteringen en de voorgestelde drempelwaarde. 
 
NBNL vraagt of de maatregel ook geldt voor gasaansluitingen.  

• De ACM reageert dat het in principe voor beide moet gelden. Wel kan het voorstel om de 
drempelwaarde te hanteren, leiden tot verschillen qua omvang voor beide domeinen. 

 
NBNL geeft aan dat de RNB’s het eens zijn met het voorstel van nacalculatie. Verder geeft NBNL aan 
dat RNB’s beschikken over de gevraagde informatie (bouwjaar, regulatorische afschrijvingstermijn, 
aanschafbedrag). Ten aanzien van de start-GAW hebben de RNB’s deze informatie niet, maar zij 
willen hiervoor wel iets  bedenken samen met de ACM.  
   
Daarnaast geeft NBNL aan dat de drempelwaarde geen toegevoegde waarde heeft voor de RNB’s, 
want het vermindert de administratieve lasten niet. 

• De ACM vraagt of NBNL wel ideeën heeft over de invulling van de drempelwaarde. 
 
NBNL geeft aan dit niet verder te hebben uitgedacht. 
 
Liander heeft er ook niet verder over nagedacht. Zij wil hierover op een later moment wel verder 
spreken met de ACM.  
 
De ACM vindt het fijn dat de netbeheerders het eens zijn met haar voorstel en over de gevraagde 
gegevens beschikken. Wat betreft de start-GAW en de drempelwaarde gaat zij graag op korte termijn 
met de netbeheerders in gesprek. 
 
De ACM vraagt wat de KBG-leden vinden van de uitwerking van de invoering van het nominale stelsel.  
 
NBNL reageert dat RNB’s het eens zijn met de toepassing van het nominale stelsel. Zij vindt het 
belangrijk dat de omzetting neutraal verloopt. De RNB’s zijn bereid om mee te kijken naar de 
cijfermatige uitwerking.  
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De ACM vervolgt haar presentatie met de inhoudelijke keuze over de vierde maatregel: 
verwijderingskosten gasnetten. Zij benadrukt dat zij de onderwerpen ‘verwijderingskosten gasnetten’ 
en ‘verwijderingskosten gasaansluitingen’ apart behandelt. De voorstellen verschillen namelijk van 
elkaar. Het onderliggende principe is wel vergelijkbaar. De ACM vraagt wat de KBG-leden vinden van 
het voorstel om de verwijderingskosten van gasnetten op individuele basis na te calculeren. 
 
NBNL is het eens met individuele nacalculatie van verwijderingskosten van gasnetten. 
 
De ACM vraagt de KBG-leden om een reactie op het voorstel om de verwijderingskosten van 
gasaansluitingen op basis van gemiddelde kosten na te calculeren. 
   
NBNL reageert dat de RNB's voorstander zijn van individuele nacalculatie. De efficiëntieprikkel speelt 
volgens hen geen directe rol, omdat de verwijderingstaak volgt uit een wettelijke plicht. NBNL wil dat 
de werkelijke kosten worden nagecalculeerd. Daarnaast wordt bij een vergoeding van de sectorkosten 
genegeerd dat er een groot verschil is in de lengte van aansluitleidingen die moeten worden verwijderd 
tussen de verschillende RNB's. Mocht de ACM besluiten wel tot nacalculatie op basis van gemiddelde 
sectorkosten over te gaan, dan moet zij onderscheid maken hoogbouw en laagbouw.  

• De ACM reageert dat een gemiddelde voor laagbouw en hoogbouw geen probleem lijkt. Ook 
wil de ACM doorpraten over de lengte van de aansluitleidingen. Het argument van NBNL dat 
de verwijdertaak een wettelijke verplichting is, is naar het idee van de ACM geen sterk 
argument. Alles wat de netbeheerders doen, gebeurt immers op basis van een wettelijke 
verplichting en bij die taken speelt efficiëntie een rol.  

 
RENDO geeft aan dat de huidige systematiek, waarbij netbeheerders het tarief in rekening brengen op 
basis van een voorcalculatorische kosteninschatting, geen efficiëntieprikkel kennen. Afnemers kunnen 
alleen een klacht indienen bij de ACM. RENDO is geen voorstander van een gemiddeld kostenniveau, 
tenzij er voldoende gedifferentieerd wordt naar de verschillen in de te verwijderen aansluitingen.  
 
De ACM licht de zesde inhoudelijke keuze over de afname van gasvolumes toe.  Aan de hand van 
slides 57 en 58 licht de ACM toe dat zij op dit moment vindt dat er geen maatregel nodig is. Mocht 
gedurende de reguleringsperiode blijken dat de maatregel toch nodig is, dan is de ACM op basis van 
de Gaswet bevoegd om een aanpassing te doen.   
 
NBNL vraagt hoe het implementeren van de voorgestelde maatregelen zich verhoudt tot het niet 
afnemen van de gasvolumes.  

• De ACM reageert dat zij bij het schatten van de rekenvolumes naar de periode tot 2026 kijkt. 
Tot die tijd verwacht de ACM geen grootschalige afname van gasvolumes. Bij de HOGAN-
maatregelen kijkt de ACM echter naar de periode tot 2050. Daarbij gaat het om een andere 
verdeling van kapitaalkosten op de lange termijn. 

 
NBNL geeft aan dat de RNB’s wel verwachten dat de gasvolumes komende regeringsperiode 
substantieel zullen afnemen. Dit is het gevolg van nieuwbouw en sloop- en renovatieprojecten, waarbij 
geen nieuwe gasaansluitingen worden gerealiseerd. Ook wat betreft het grootverbruik-segment 
voorzien de RNB’s komende periode teruglopende volumes. Het gevolg hiervan is dat de toegestane 
inkomsten niet kunnen worden gerealiseerd.  

• De ACM vraagt of dit vooral betrekking heeft op de SO Aansluitdienst.  
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Liander geeft aan dat het op beide segmenten betrekking heeft. De EAV zal naar 0 gaan en voor de 
PAV en transportdienst geldt dat de kosten komende periode zullen teruglopen. 

• De ACM geeft aan dat netbeheerders in oktober 2020 hebben aangegeven geen 
grootschalige verwijdering van gasaansluitingen te verwachten, terwijl zij nu iets anders lijken 
te zeggen. Zij vraagt om verduidelijking. 

 
Liander reageert dat haar inschattingen voor de toekomst onlangs zijn herijkt. Daarnaast geeft Liander 
aan dat zij in oktober 2020 sprak in het kader van de wijkgerichte aanpak. Dit zal wel trager verlopen 
dan eerder verwacht. Liander vult aan dat het aandeel in de laagste klasse aansluitingen, onder de 
4000m3, ook zal afnemen. Dit is het gevolg van isolatie en het verduurzamen van woningen. De 
maatregelen van HOGAN zorgen wel voor een andere verdeling van kosten in de tijd, maar die maken 
de kosten niet anders.  

• De ACM vraagt of nacalculatie van volumes indien er substantiële ontwikkelingen zijn voor de 
RNB’s voldoende oplossing zou bieden. 

 
Liander geeft aan dat het lastig is om te bepalen wanneer het substantieel is. 
 
RENDO sluit zich bij de opmerking van Liander aan dat zij geen grote gevolgen van de wijkgerichte 
aanpak verwacht de komende reguleringsperiode. Zij geeft aan echter wel een effect te zien. In het 
kader van de lage WACC leidt dit wel tot een materieel effect indien zij 2 of 3% van haar omzet niet 
behaalt. Zij geeft aan dat nacalculatie een oplossing kan zijn, maar dat het ervan afhangt wanneer die 
wordt ingezet.  
 
De ACM vraagt aan Liander of zij de komende reguleringsperiode verwacht dat grootverbruikers van 
het gas afgaan en welke alternatieven zij hebben. 
 
Liander geeft aan dat elektrificatie mogelijk is. 
 
De ACM vraagt of dat een serieuze optie is voor grootverbruikers, gelet op de tijd die netverzwaring 
nodig heeft. Ook vraagt zij of waterstof een optie is.  
 
Liander geeft aan dat het afhangt van de bedrijfsprocessen van grootverbruikers. Zij ziet de aantallen 
nu al afnemen. Daarnaast doet zij haar best om netten tijdig te verzwaren. Waar dat niet lukt, wordt 
Liander geconfronteerd met congestiekosten. Wat betreft waterstof geeft Liander aan dat dit een optie 
kan zijn, maar dat zij daar niet op vooruitloopt, gezien de lopende reguleringsdiscussies.  
 
Enexis geeft aan het eens te zijn met Liander en RENDO. 
 
Keuzes met betrekking tot de PV 
De ACM geeft aan dat er drie vragen spelen ten aanzien van de PV (slide 61).  Alvorens de ACM 
ingaat op de drie vragen, licht zij de achtergrond en werking van de PV toe, aan de hand van slides 62 
en 63.  
 
De ACM vraagt of de KBG-leden de drie voorstellen kunnen volgen. Te weten: (i) een aparte PV-
meting voor de aansluit- en transportdienst; (ii) de meetperiode van de transportdienst te verlengen 
met 5 jaar, en bij de aansluitdienst de jaren 2016 tot en met 2020 te gebruiken; en (iii) de PV te 
berekenen met een ongewogen meetkundig gemiddelde.  
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NBNL geeft aan dat de RNB’s het eens zijn om een aparte PV te hanteren voor de aansluit- en 
transportdienst. Wat betreft de meetperiode betwijfelt NBNL of 20 jaar voor de transportdienst 
representatief is. In het CEPA-rapport van 2012 is immers geen rekening gehouden met de effecten 
van de energietransitie. Wat betreft de derde vraag is NBNL er in het kader van de HOGAN-
maatregelen mee eens om de meetjaren ongewogen mee te nemen. 

• De ACM reageert op het tweede punt dat het voorstel van de ACM niet is om 20 jaar te 
hanteren, maar om 15 jaar voor de transportdienst te hanteren. De ACM vraagt NBNL om een 
onderbouwing waarom 15 jaar niet representatief is.  

 
NBNL vraagt ter verduidelijking of de termijn van 15 jaar over de aansluitdienst gaat en 20 jaar over de 
transportdienst. 

• De ACM verduidelijkt dat het 15 jaar is voor de transportdienst, met een meetperiode van 
2005 tot 2020. Voor de aansluitdienst stelt de ACM een meetperiode van 5 jaar voor, omdat 
er niet meer representatieve jaren beschikbaar zijn.  

 
NBNL geeft aan wellicht nog op dit punt terug te komen. 
 
Liander geeft aan dat zij het zo begrijpt dat de ACM uitgaat van een gemiddelde van 2 business cycles 
van gezamenlijk 20 jaar. Liander geeft aan dat het daarbij langer duurt voordat de trendbreuk zichtbaar 
is in de PV-meting.  
 
Liander vult aan dat zij een meetperiode van 15 jaar voor de transportdienst voor de komende 
reguleringsperiode representatief acht. 

• De ACM volgt de opmerking van Liander, maar geeft aan dat deze input bij de 
regeringsperiode 2026 hoort. Dan zal zij dit punt opnieuw overwegen.  

 
Groen gas invoeding 
NBNL merkt op dat de RNB's zich kunnen vinden in het opnemen van invoeding van Groen Gas in de 
SO. 

Stedin antwoordt dat zij van mening is dat de invoedingsvolumes ook kunnen worden opgevraagd en 
dat er geen schatting nodig is. Daarom wil zij deze methode graag evalueren na de komende 
reguleringsperiode.  

• De ACM bevestigt dat zij dit punt herkent.  
  
NBNL merkt op dat de RNB's kunnen zich kunnen vinden in hetgeen wordt gezegd op slide 72  
(Groen gas invoeding – nacalculatiedeel). 
 
6. Rondvraag en afsluiting  
De ACM merkt op dat tijdens de volgende KBG-bijeenkomst op 14 januari a.s. de onderwerpen ‘OPEX 
net op zee TenneT’ en ‘Peiljaren net op zee’ op de agenda staan. Vervolgens sluit zij om 15.40 uur de 
vergadering. 
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Reacties op Hoofdpuntenverslag Klankbordgroepbijeenkom st methodebesluiten 2022 
d.d. 30 november 2020 via Webex 

 
Omdat vanwege de Corona-crisis alle KBG-bijeenkomsten voorlopig via Webex zullen plaatsvinden,   
neemt de ACM eventuele toevoegingen aan het verslag tijdelijk op bij de reacties. Zodra het weer 
mogelijk is de KBG-bijeenkomsten bij de ACM te houden, vervalt deze mogelijkheid en zal de ACM 
zoals voorheen gebruikelijk eventuele toevoegingen die niet zien op de correcte weergave van de 
bijeenkomst apart toevoegen aan het dossier. 
 
Enexis 
Pagina 2, 5e alinea, de passage: De ACM licht haar onderzoek en de uitkomst voor de frontier shift Net 
op Zee toe. Vraag aan de KGB-leden is hoe zij kijken naar een frontier shift Net op Zee van 0,2% en 
TOTEX frontier shift toepassen op OPEX.  
Aanpassen 
‘De ACM licht haar onderzoek en de uitkomst voor de frontier shift Net op Zee toe. Vraag aan de KGB-
leden KBG-lede n is hoe zij kijken naar een frontier shift Net op Zee van 0,2% en TOTEX frontier shift 
toepassen op OPEX’ 

Pagina 4, 4e alinea, de passage: Liander geeft aan dat uit de investeringsplannen blijkt dat de kosten 
per eenheid output wel degelijk zullen stijgen.  

• De ACM antwoordt dat de investeringsplannen vooral zien op investeringen. Zoals de 
investeringsplannen nu zijn opgebouwd, zeggen deze niets over de output. 

Aanvullen 
‘Liander geeft aan dat uit de investeringsplannen blijkt dat de kosten per eenheid output wel degelijk 
zullen stijgen.   
• De ACM antwoordt dat de investeringsplannen vooral zien op investeringen. Zoals de 
investeringsplannen nu zijn opgebouwd, zeggen deze niets over de output. 
Liander reageert hierop dat in de notitie wel degel ijk een kwantificering is vermeld van de 
stijgingen van kosten en output. Liander verzoekt d e ACM de inhoud van de notitie serieus te 
bekijken’.  
 
Pagina 5, 2e alinea, de zin: NBNL herhaalt dat het belangrijk is om de integraliteit van de beslissingen 
te bekijken. 
Aanvullen 
‘NBNL herhaalt dat het belangrijk is om de integraliteit van de beslissingen te bekijken. 
Er zullen andere instrumenten moeten worden ingezet  als de risico’s m.b.t. de veranderingen 
a.g.v. de energietransitie niet kunnen worden afged ekt met een verhoogde bèta’.  
 
Pagina 6, 4e alinea, de passage: Enexis geeft een korte presentatie over haar visie op de 
Inkoopkosten Transport. Zij bepleit hierin waarom de Inkoopkosten Transport één op één moet worden 
vergoed in plaats van via de Samengestelde Output (maatstaf).  
Aanvullen 
‘Enexis geeft een korte presentatie over haar visie op de Inkoopkosten Transport. Zij bepleit hierin 
waarom de stijgingen van de  Inkoopkosten Transport één op één moet worden vergoed in plaats van 
via de Samengestelde Output (maatstaf)’.  
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Pagina 6, 7e alinea, de passage: Enexis ziet een afwijking van het net niet als compensatie van de 
netbeheerders. Zij refereert hiermee aan de opmerking van Liander over het HS-net. Mogelijk kan dit 
ook juridisch worden getoetst. 
Aanpassen 
‘ Enexis ziet een afwijking van het net niet als compensatie van de netbeheerders. Enexis is van 
mening dat niet van de wet mag worden afgeweken om netbeheerders te compenseren voor 
andere verschillen. Zij refereert hiermee aan de opmerking van Liander over het HS-net. Mogelijk 
kan dit ook juridisch worden getoetst’.  
 
Pagina 7, 2e alinea, de passage: Liander meldt dat zij het eens is met de opmerking van RENDO. Er 
spelen meer zaken dan alleen de Inkoopkosten Transport. Het door Enexis gelegde verband met de 
precario vindt zij ongepast. 

• Enexis erkent dit en trekt hierbij haar opmerking over de precariobelasting in. 
Aanpassen 
‘Liander meldt dat zij het eens is met de opmerking van RENDO. Er spelen meer zaken dan alleen de 
Inkoopkosten Transport. Het door Enexis gelegde verband met de precario vindt zij ongepast.  
• Enexis erkent dit en trekt hierbij haar opmerking over de precariobelasting in. Enexis bevestigt dat 
het niet de bedoeling is om individuele vergoeding van precariobelasting ter discussie te stellen’. 
 
Pagina 7, 5e alinea, de passage: Enexis is blij de opmerking van de ACM over de maatstaf. Zij herhaalt 
haar opmerking dat het zinvol is nog heel goed te kijken naar de invulling van de wet.  
Aanpassen en aanvullen 
‘Enexis is blij met de opmerking van de ACM over de maatstaf, maar voegt daaraan toe dat naast 
systeemdiensten ook de andere stijgingen in de inko opkosten transport niets te maken hebben 
met verschillen in beheerskosten . Zij herhaalt haar opmerking dat het zinvol is nog heel goed te 
kijken naar de invulling van de wet. 
Ter illustratie van het argument dat afwijking van de wet geen juist instrument is om andere 
verschillen op te lossen, maakt Enexis de vergelijk ing met een voetbalscheidsrechter die een 
strafschop niet geeft omdat hij eerder in de wedstr ijd ten onrechte een doelpunt van de 
tegenstander heeft afgekeurd’.  
 
Pagina 7, 8e alinea, de passage: NOGEPA heeft een verduidelijkingsvraag over het GAW-bestand en 
het niet toepassen van versneld afschrijven op de start-GAW. De ACM legt uit dat de start-GAW 
betrekking heeft op alle investeringen die tot 2004 zijn gedaan. De start-GAW zondert de ACM uit van 
de maatregel van versneld afschrijven. De ACM zal alleen de bestaande GAW, vanaf 2004, versneld 
afschrijven.  
Aanvullen 
‘NOGEPA heeft een verduidelijkingsvraag over het GAW-bestand en het niet toepassen van versneld 
afschrijven op de start-GAW. De ACM legt uit dat de start-GAW betrekking heeft op alle investeringen 
die tot 2004 zijn gedaan. De start-GAW zondert de ACM uit van de maatregel van versneld 
afschrijven. De ACM zal alleen de bestaande GAW, d.w.z. de investeringen  vanaf 2004, versneld 
afschrijven’.  
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Pagina 8, 3e alinea, de passage: De ACM geeft aan dat de maatregel op zichzelf vandaag niet ter 
discussie staat. Zij heeft de uitwerking van de maatregel zo ingestoken dat deze conservatief is en dat 
zij rekening houdt met de onzekerheden in de toekomst.  
Aanvullen 
‘De ACM geeft aan dat de maatregel op zichzelf vandaag niet ter discussie staat. Zij heeft de 
uitwerking van de maatregel zo ingestoken dat deze conservatief is en dat zij rekening houdt met de 
onzekerheden in de toekomst. Het blijft altijd een afweging van de gevolgen van i ets te laat of te 
vroeg doen’. 
 
Pagina 8, 9e alinea, de passage: Daarnaast geeft NBNL aan dat de drempelwaarde geen toegevoegde 
waarde heeft voor de RNB’s, want het vermindert de administratieve lasten niet. 

• De ACM vraagt of NBNL wel ideeën heeft over de invulling van de drempelwaarde. 
Toevoegen 
‘Daarnaast geeft NBNL aan dat de drempelwaarde geen toegevoegde waarde heeft voor de RNB’s, 
want het vermindert de administratieve lasten niet. Je moet de gegevens namelijk toch al 
verzamelen en rapporteren om te kunnen bepalen of d e drempelwaarde wel of niet wordt 
overschreden. 
• De ACM vraagt of NBNL wel ideeën heeft over de invulling van de drempelwaarde’.   
 
Pagina 9, 4e alinea, de passage: NBNL reageert dat de RNB's voorstander zijn van individuele 
nacalculatie. De efficiëntieprikkel speelt volgens hen geen directe rol, omdat de verwijderingstaak volgt 
uit een wettelijke plicht. NBNL wil dat de werkelijke kosten worden nagecalculeerd. Daarnaast wordt bij 
een vergoeding van de sectorkosten genegeerd dat er een groot verschil is in de lengte van 
aansluitleidingen die moeten worden verwijderd tussen de verschillende RNB's. Mocht de ACM 
besluiten wel tot nacalculatie op basis van gemiddelde sectorkosten over te gaan, dan moet zij 
onderscheid maken hoogbouw en laagbouw.  

• De ACM reageert dat een gemiddelde voor laagbouw en hoogbouw geen probleem lijkt. Ook 
wil de ACM doorpraten over de lengte van de aansluitleidingen. Het argument van NBNL dat 
de verwijdertaak een wettelijke verplichting is, is naar het idee van de ACM geen sterk 
argument. Alles wat de netbeheerders doen, gebeurt immers op basis van een wettelijke 
verplichting en bij die taken speelt efficiëntie een rol.  

 
Aanpassen en toevoegen 
‘NBNL reageert dat de RNB's voorstander zijn van individuele nacalculatie. De efficiëntieprikkel speelt 
volgens hen geen directe rol, omdat de verwijderingstaak volgt uit een wettelijke plicht. NBNL wil dat 
de werkelijke kosten worden nagecalculeerd. Daarnaast wordt bij een vergoeding van de 
sectorkosten gemiddelde kosten op sectorniveau  genegeerd dat er een groot verschil is in de 
lengte van aansluitleidingen die moeten worden verwijderd tussen de verschillende RNB's. Mocht de 
ACM besluiten wel tot nacalculatie op basis van gemiddelde sectorkosten over te gaan, dan moet zij 
onderscheid maken tussen hoogbouw en laagbouw.   
• De ACM reageert dat een gemiddelde voor laagbouw en hoogbouw geen probleem lijkt. Ook wil de 
ACM doorpraten over de lengte van de aansluitleidingen. Het argument van NBNL dat de 
verwijdertaak een wettelijke verplichting is, is naar het idee van de ACM geen sterk argument. Alles 
wat de netbeheerders doen, gebeurt immers op basis van een wettelijke verplichting en bij die taken 
speelt efficiëntie een rol. 
NBNL bedoelde aan te geven dat met de huidige methode ook de werkelijke kosten worden 
vergoed en het de wijziging in de methodiek het gev olg is van een politiek besluit waarvan de 
individuele RNB’s geen nadeel zouden mogen ondervinden ’.  
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Pagina 9, 7e alinea, de zin: NBNL vraagt hoe het implementeren van de voorgestelde maatregelen 
zich verhoudt tot het niet afnemen van de gasvolumes. 
Aanpassen 
‘NBNL vraagt hoe het implementeren van de voorgestelde maatregelen zich verhoudt tot het niet 
afnemen van de gasvolumes ervoor zorgt dat de afname van gasvolumes geen effe ct heeft’.  
  
Pagina 11, 5e alinea, de passage: Liander geeft aan dat zij het zo begrijpt dat de ACM uitgaat van een 
gemiddelde van 2 business cycles van gezamenlijk 20 jaar. Liander geeft aan dat het daarbij langer 
duurt voordat de trendbreuk zichtbaar is in de PV-meting.  
Toevoegen 
‘De PV is bedoeld om de ontwikkeling van de kosten t ijdens de reguleringsperiode te 
voorspellen. Representativiteit m.b.t. de trendbreuk  a.g.v. de energietransitie is daarbij 
belangrijker dan vast blijven houden aan een advies  dat is gegeven op een moment dat er nog 
helemaal geen sprake van een energietransitie was. Enexis is daarom van mening dat een 
termijn van 15 jaar voor de transportdienst niet re presentatief is.  
Daarnaast is Enexis er niet zeker van of het effect van de vervangingen van gasaansluitingen 
voldoende zal worden ‘gevangen’ in de PV. Dit zal t. z.t. uit de berekeningen moeten blijken’.  
 
Netbeheer Nederland namens de Regionale Netbeheerders 
‘Voor de volledigheid stuurt Netbeheer Nederland hierbij, ten behoeve van het verslag, nog de tijdens 
de klankbordgroep van 30 november 2020 namens de RNB’s gegeven inbreng. 
Inbreng slide 22 – Volumerisico WACC  

• RNB’s gas – als het goed is worden een aantal essentiële risico’s afgedekt via HOGAN. Er is 
echter wel degelijk sprake van een volumerisico. Als gevolg van het verbod op gas in 
nieuwbouw is de groei gestopt en er zal bij renovatie steeds vaker worden gekozen voor 
gasloze alternatieven. Ook zal er sprake zijn van afname van de gemiddelde capaciteit per 
aansluiting. Mogelijk heeft Brattle dit volumerisico niet meegenomen, omdat de ACM 
oorspronkelijk voornemens was om dit risico met nacalculatie af te dekken. Uit de presentatie 
van deze klankbordgroepbijeenkomst blijkt echter dat de ACM haar standpunt hierop heeft 
gewijzigd. De andere instrumenten dekken dit risico niet, omdat de daarmee te realiseren 
opbrengsten tegenover werkelijke kosten staan. Een onderdekking van de volumedaling in 
gas komt daarmee volledig ten laste van het resultaat. Nacalculatie voor volumedalingen is 
daarom wenselijk voor de RNB’s.  

• RNB’s elektriciteit – Brattle gaat er ten onrechte van uit dat de volumestijgingen bij elektriciteit 
in de pas lopen met de hogere kosten. Zoals toegelicht in de gestuurde notitie door de RNB’s, 
zal er sprake zijn van toenemende kosten per eenheid. Als hiervoor niet in beta wordt 
gecorrigeerd, is er een andere maatregel nodig. Zie hiervoor het voorstel in onze notitie. 

 
Inbreng slide 27 – WACC risico door investeringsniveaus  

• RNB’s elektriciteit – De RNB’s kunnen de voorlopige conclusies van Brattle niet goed volgen 
en onderschrijven deze niet. Het is bijvoorbeeld onvoldoende helder waarom de bouw van 
een terminal op Heathrow Airport als maatgevend wordt beschouwd bij de beoordeling of 
investeringen van Nederlandse RNB’s tot een verhoogd risico leiden. Zoals eerder betoogd 
maken de RNB’s zich wel degelijk zorgen over de risico’s m.b.t. de veranderingen a.g.v. de 
energietransitie. Als verhoging van de beta niet het meest geschikte instrument is om deze 
risico’s af te dekken, dienen andere instrumenten te worden ingezet. Hiermee komen we weer 
terug bij ons pleidooi voor een meer integrale aanpak bij de behandeling van de 
methodebesluiten. 

 
Inbreng slide 41 – Versneld afschrijven van de GAW 

• De RNB’s hebben de ACM verzocht om de onderliggende berekening bij de versnellingsfactor 
te delen. De regionale netbeheerders vinden het een goede oplossing als op adequate wijze 
de vervangingsinvesteringen worden bijgeplust op de GAW. De RNB’s zijn graag bereid om 
t.z.t. de cijfermatige uitwerkingen te beoordelen.  
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• Sommige RNB’s willen de redenering met betrekking tot het niet versneld afschrijven van de 

Start-GAW nog wel beter begrijpen. 
 
Slide 45 – Desinvesteringen uit de GAW verwijderen  

• Standpunt vraag 1: de regionale netbeheerders zijn het eens met individuele nacalculatie. De 
regionale netbeheerders beschikken over de gevraagde informatie over de desinvesteringen 
voor zover het over de nieuwe investeringen betreft, te weten jaar van aanleg, initieel 
investeringsbedrag, regulatorische afschrijvingstermijn.  Voor de start-GAW is dat niet 
mogelijk (uitsplitsing initiële investeringsbedragen naar bouwjaar en regulatorische 
afschrijvingstermijn). De netbeheerders gaan graag in gesprek met ACM over een praktisch 
uitvoerbare methodiek voor het bepalen van bedragen voor desinvesteringen op start-GAW. 

• Standpunt vraag 2: de regionale netbeheerders zien geen toegevoegde waarde van het 
hanteren van de drempelwaarde. De extra administratieve lasten worden er niet minder door. 
Immers, de informatie dient toch al te worden verzameld en gerapporteerd om te kunnen 
bepalen of de drempel wordt gehaald 

 
Slide 50 – Toepassen nominaal stelsel  

• De regionale netbeheerders zijn het eens met het toepassen van de nominale WACC ter 
bepaling van de sectorkosten. Het is uiteraard wel belangrijk dat deze omzetting neutraal 
verloopt. De RNB’s zijn graag bereid om t.z.t. de cijfermatige uitwerkingen te beoordelen.  

 
Slide 53 – Verwijderingskosten gasnetten  

• De regionale netbeheerders zijn het eens met de individuele nacalculatie van deze kosten. 
Daarbij gaan de RNB’s er wel van uit dat het overal om individuele nacalculatie gaat. Dit wordt 
hier niet helemaal consequent gebruikt.  

 
Slide 56 – Verwijderingskosten gasaansluitingen 

• De RNB’s zijn er voorstander van om, evenals bij de verwijdering van gasnetten, per RNB na 
te calculeren op basis van de werkelijke kosten. Dit is ook in overeenstemming met de huidige 
methode, waarbij ook de verwijderingstarieven van de individuele RNB worden bepaald op 
basis van diens werkelijke kosten. Bij vergoeding op basis van gemiddelde sectorkosten wordt 
bovendien genegeerd dat er tussen de RNB’s sprake is van grote verschillen in lengtes van 
aansluitleidingen. 

• Indien toch besloten wordt om na te calculeren op basis van gemiddelde verwijderingskosten 
op sectorniveau, dan moet in ieder geval een onderscheid worden gemaakt tussen hoogbouw 
en laagbouw. De kosten hiervoor verschillen immers en worden nu ook al aparte tarieven in 
rekening gebracht. Wij zouden dus met twee gemiddeldes werken: voor hoogbouw en voor 
laagbouw apart 

 
Slide 59 – Afname gasvolumes 

• De regionale netbeheerders zijn het niet eens met de verwachting van de ACM dat 
gasvolumes niet substantieel zullen afnemen. We verwachten dat de SO komende periode al 
zal dalen met een paar procent. Aantallen zullen bij nieuwbouw afnemen en zijn aan het einde 
van de komende reguleringsperiode bijna nihil. Daarnaast zijn er de effecten van reguliere 
sloop en renovaties, waarbij geen nieuwe aansluitingen worden gerealiseerd. Ook in het 
grootverbruik segment zien we een daling van de output in teruglopende aantallen en afname 
van gecontracteerde transportcapaciteit. Al met al een aanzienlijke daling waarbij de 
toegestane inkomsten niet kunnen worden gerealiseerd.  

• Ook lijkt het hier goed om op te merken dat we de opmerking op slide 58 niet helemaal 
kunnen volgen waar staat dat ‘de voorgestelde maatregelen zorgen dat aan deze aanname 
wordt voldaan’. Alle maatregelen die zijn voorgesteld komen voort uit specifieke compensatie 
vanwege veranderingen in gas. Deze compenseren niet voor afnames in gasvolumes. Kan de 
ACM dit toelichten?  

 
Slide 67 – Keuzes met betrekking tot de PV  

• Diensten: de regionale netbeheerders zijn het eens met het hanteren van een aparte PV voor 
Aansluitdienst en Transportdienst Gas.  
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• Meetperiode: de regionale netbeheerders zijn het eens met het hanteren van een kortere 

termijn voor de meetperiode van de Aansluitdienst maar betwijfelen of een meetperiode van 
de Transportdienst nog wel representatief is i.v.m. de trendbreuk a.g.v. de energietransitie. 
Deze trendbreuk is iets waar het rapport van CEPA, waar ACM naar verwijst, destijds geen 
rekening mee heeft gehouden. 

• Weging meetjaren: de regionale netbeheerders zijn van mening dat de recente jaren 
representatiever zijn voor de ontwikkeling van de productiviteit. Gezien de eerdere voorstellen 
in het kader van HOGAN, m.u.v. standpunt volumes, kunnen de netbeheerders ermee 
instemmen dat de ACM de meetjaren ongewogen meeneemt voor de Aansluitdienst en ook 
de Transportdienst. 

• De RNB’s zijn er nog niet zeker van dat het effect van de vervangingen van de 
gasaansluitingen voldoende zal worden ‘gevangen’ in de PV. Dit zal t.z.t. uit de berekeningen 
moeten blijken.  

 
Slide 70 – Gas invoeding opname in SO  

• De regionale netbeheerders kunnen zich vinden in de voorgestelde methodiek van opname 
gas invoeding in de SO. Stedin heeft hier nog een voorbehoud uitgesproken.  

 
Slide 72 – Gas invoeding nacalculatideel  

• De regionale netbeheerders kunnen zich vinden in de door de ACM voorgestelde methodiek 
van nacalculatie’.  


