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De ACM heeft zichzelf voor de bepaling van de frontier shift voor het net op zee 

bovenstaande twee vragen gesteld. In het navolgende gaan we verder in op deze twee 

vragen.
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Eerst gaan wij in op vraag 1 uit de vorige slide: Is de bepaling van de frontier shift voor 

het net op land o.b.v. de geselecteerde sectoren en wegingsfactoren representatief voor 

het net op zee? 

Voordat wij die vraag beantwoorden, behandelen we eerst kort de basis. Voor de 

vaststelling van de frontier shift baseert de ACM zich op een gewogen gemiddelde 

frontier shift van 8 verschillende economische sectoren. Deze sectoren zijn tezamen 

representatief voor de activiteiten van de landelijk netbeheerders. 

Voor ieder van de 8 sectoren heeft onderzoeksbureau Economic Insights frontier shifts

bepaald ten behoeve van de komende reguleringsperiode. Het gewogen gemiddelde van 

deze frontier shifts wordt nu ook gebruikt voor de vaststelling van dé frontier shift voor 

TenneT net op land (en ook voor GTS, zij het met een iets andere weging). 

Om het gewogen gemiddelde te bepalen, gebruikt de ACM wegingsfactoren voor iedere 

sector. Voor de sector ‘Construction’ geldt bijvoorbeeld dat die frontier shift 22% 

meeweegt in het eindresultaat voor TenneT net op land. Voor de sector telecom is dat 

bijvoorbeeld 5%. Alle sectoren samen tellen op tot 100%. Deze wegingsfactoren zijn in 

2019 vastgesteld door onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van de ACM. 
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De frontier shift voor het net op land is gelijk aan het somproduct van de 

wegingsfactoren per sector en de frontier shifts per sector. 

Ofwel: 22% * 0,11% + 22% * 0,19% + … + 25% * 0,79% = 0,5%.
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Om de vraag te beantwoorden of de frontier shift voor het net op land o.b.v. de 

geselecteerde sectoren en wegingsfactoren representatief is voor het net op zee, heeft 

de ACM in eerste instantie representativiteit van de huidige 8 sectoren bekeken. 

De conclusie hier was ten eerste dat alle 8 sectoren ook voor het net op zee relevant 

zijn. Ten tweede dat er geen extra sectoren zijn die ook relevantie hebben voor de 

frontier shift net op zee. 
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Om de vraag te beantwoorden of de frontier shift voor het net op land o.b.v. de 

geselecteerde sectoren en wegingsfactoren representatief is voor het net op zee, heeft 

de ACM vervolgens de representativiteit van de wegingsfactoren voor de 8 sectoren 

onderzocht. 

Op basis van beschikbare kostendata (de reguleringsdata voor TenneT NOZ), heeft de 

ACM een verkennende analyse gedaan van de wegingsfactoren per sector die volgen uit 

de kosten van TenneT NOZ. Hierin kwam naar voren dat de wegingsfactoren NOZ 

mogelijkerwijs zodanig verschillen van de wegingsfactoren voor TenneT NoL dat het een 

andere frontier shift zou opleveren (dus: anders dan 0,5%). 

Vanwege de uitkomsten van deze analyse heeft de ACM voldoende aanleiding gezien om 

nieuwe wegingsfactoren te bepalen voor het net op zee. Hiervoor is zoveel mogelijk 

aangesloten bij de methodiek van Ecorys.
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De Ecorys methode is als volgt samen te vatten:

- Als eerste worden er bepaalde kostenposten gedefinieerd. Deze kostenposten 

worden toegewezen aan één of meerdere sectoren. Als een kostenpost bijvoorbeeld 

20% van de totale kosten is en deze wordt toegewezen aan 2 van de 8 sectoren, dan 

zal de kostenpost voor 10% bijdragen aan de eerste sector en 10% aan de tweede 

sector. 

- Voor sommige kostenposten was het niet mogelijk een zinvolle toewijzing te doen 

aan een sector. In dat geval geschiedt de toewijzing aan sectoren op een indirecte 

manier, namelijk op basis van de gemiddelde directe toewijzing. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt naar OPEX en CAPEX.  De praktische uitwerking daarvan is te 

zien op de volgende slide (zie opmerking: = % excl. indirect * (totale OPEX / direct 

toegewezen OPEX). De directe OPEX-toewijzing aan sectoren wordt zodanig 

opgeschaald dat het volledige aandeel OPEX in de TOTEX is toegewezen aan een 

sector. 

- De kostenposten zijn gebaseerd op de kostendefinities van de TCB18-benchmark. 

Met deze kostendefinities heeft Ecorys de toewijzing aan sectoren gemaakt. Voor de 

huidige exercitie heeft de ACM aan TenneT gevraagd om ook voor het net op zee de 

kosten te rapporteren cf. deze definities. Hiermee werd het mogelijk om zeer dicht bij 

de bestaande methode van Ecorys te blijven. 
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Op deze slide staat een fictief cijfervoorbeeld om de Ecorys methode nader toe te 

lichten. Voor het gemak wordt gebruik gemaakt van een beperkt aantal kostenposten en 

slechts 4 sectoren i.p.v. 8 sectoren (S1 t/m S4). 

- Iedere kostenpost wordt uitgedrukt als percentage van de TOTEX en wordt 

toegewezen één of meer sectoren. 

- Het percentage van de TOTEX wordt evenredig verdeeld over de sectoren waaraan de 

kostenpost is toegewezen. 

- Voor indirect toegewezen kostenposten geldt dat deze worden toegewezen o.b.v. de 

gemiddelde toewijzing (voor OPEX resp. CAPEX).  Dat kan door de direct toegewezen 

OPEX resp. CAPEX op te schalen. De directe toewijzing aan sectoren wordt zodanig 

opgeschaald dat het volledige aandeel OPEX resp. CAPEX in de TOTEX is toegewezen 

aan een sector. 
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Ter illustratie, de kostentoewijzing ziet er als volgt uit voor TenneT net op zee. 
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De ACM heeft de Ecorys methode grotendeels kunnen handhaven bij de berekening van 

wegingsfactoren voor het net op zee. Zo heeft de ACM (vrijwel) alle kostenposten 

toegewezen aan dezelfde sectoren als voor het net op land.

Op sommige punten heeft de ACM echter iets andere rekenstappen gezet:

- Voor de bepaling van de wegingsfactoren van het net op land heeft Ecorys met 

kapitaaluitgaven gerekend, en per post het gemiddelde daarvan van de laatste vijf 

jaar. Die keuze is destijds gemaakt, omdat kapitaalkosten berekenen een meer 

intensieve berekening zou betekenen, waarbij alle historische kapitaaluitgaven 

moesten worden omgerekend naar kapitaalkosten. De toewijzing aan sectoren die 

volgde uit de berekening met kapitaaluitgaven werd vervolgens een bepaald gewicht 

meegegeven, namelijk het gewicht van de kapitaalkosten cf. het meest recente x-

factorbesluit. Omdat voor het net op zee slechts nog één jaar aan geactiveerde 

kapitaaluitgaven kent, ligt het nu meer voor de hand om die om te rekenen naar 

kapitaalkosten. Op die manier is ook direct bekend hoe groot het aandeel CAPEX en 

OPEX is in de TOTEX, wat ook nodig was omdat er voor het net op zee geen 

equivalent is voor een x-factorberekening waaruit een aandeel OPEX resp. CAPEX 

volgt. 

- Voor één kostenpost is afgeweken van Ecorys-toewijzing, namelijk voor de indirecte 

personeelskosten. Die zijn nu toegewezen als offshore personeelskosten. De 

motivatie hiervoor is als volgt. Kosten worden ofwel direct toegewezen aan één of 

meer sectoren ofwel indirect toegewezen o.b.v. de gemiddelde directe toewijzing 

(voor OPEX resp. CAPEX). Zonder deze actie zou een groot gedeelte van de OPEX 
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indirect worden toegewezen. Met andere woorden, een klein deel (ca. 8%) van OPEX 

zou dan zorgen voor de gehele toewijzing van OPEX. Dat zou onvoldoende 

representatief zijn. Daarom heeft de ACM gekeken of er een kostenpost met indirecte 

toewijzing ook direct zou kunnen worden toegewezen. Uiteindelijk is er dus voor 

gekozen om de indirecte personeelskosten als offshore personeelskosten aan te 

merken voor wat betreft de toewijzing van sectoren. Concreet worden deze 

personeelskosten dan toegewezen aan de sectoren ‘repair and installation of 

machinery and equipment’, ‘transportation and storage’ en ‘Professional, scientific, 

technical and administrative services’. Deze sectoren liggen naar het oordeel van de 

ACM in lijn met de werkzaamheden die het personeel zal verrichten. 
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Op deze slide is het uiteindelijke resultaat van de berekening te zien. De wegingsfactoren 

zijn zoals weergegeven in de slide. De frontier shift NOZ volgt hieruit; zoals toegelicht in 

een eerdere slide is de frontier shift voor TenneT net op zee gelijk aan het somproduct 

van de wegingsfactoren en de frontier shifts per sector. 

De frontier shift voor het net op zee is dus wat lager dan voor het net op land. Dat is 

puur het gevolg van andere wegingsfactoren voor de verschillende sectoren. 
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Mogelijkerwijs zal de frontier shift alleen op de verwachte operationele kosten worden 

toegepast. Een vraag die dan kan spelen is of een TOTEX frontier shift dan toegepast kan 

worden op alleen die operationele kosten. 

Voor de vaststelling van de frontier shift voor TenneT net op land (en GTS) heeft 

onderzoeksbureau Economic Insights zich ook over deze vraag gebogen. Via een 

econometrische analyse is toen onderzocht in welke mate de productiviteitsverbetering 

(d.w.z. frontier shift) kan worden toegeschreven aan embodied technical change en 

disembodied technical change. Embodied technical change is daarbij de 

productiviteitsverbetering als gevolg van nieuwe, beter ontworpen machines en andere 

fysieke activa. Disembodied technical change daarentegen is de 

productiviteitsverbetering als gevolg van betere samenwerkingsprocessen en strakkere 

organisatie (en dus niet vervat in belichaamde activa). Uit die analyse bleek dat 

embodied technical change praktisch gezien nihil is, waardoor alle 

productiviteitsverbetering is toe te schrijven aan disembodied technical change. 

De disembodied technical change is daarbij in gelijke mate toe te schrijven aan zowel de 

OPEX als de CAPEX. Men kan beter onderling samenwerken, maar ook de activa die 

wordt gebruikt efficiënter inzetten. Hieruit volgt dat een TOTEX frontier shift ook 

toepasbaar is op alleen OPEX, want beide hebben eenzelfde verwachte 

productiviteitsverbetering. 

Als robuustheidsanalyse heeft de ACM een OPEX frontier shift berekend door OPEX 

wegingsfactoren te bepalen en een OPEX frontier shift per sector. Hier komt een OPEX 
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frontier shift uit van 0,2%, ofwel het resultaat is gelijk aan de TOTEX frontier shift.
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De energietransitie heeft veel invloed op netbeheerders:

• De benutting van gasnetten zal fors dalen en ook zullen delen van gasnetten niet 

meer gebruikt worden en verwijderd moeten worden.

• De capaciteit van de elektriciteitsnetten moet flink vergroot worden; hiervoor 

moeten de netbeheerders veel investeringen doen.

De energietransitie kan invloed hebben op het systematisch risico, en de vraag is dus of 

het systematisch risico van de peers representatief is voor de netbeheerders of dat de 

bèta die op basis van de peers bepaald wordt, aangepast moet worden.

Het systematisch risico van peers is niet representatief als vanwege de energietransitie:

• Het systematisch risico van Nederlandse netbeheerders wijzigt maar dat van peers

niet

• Of andersom

• Het systematisch risico van elektriciteit en gas zich verschillend gaat ontwikkelen.

Brattle ziet twee mechanismen waar de energietransitie invloed op heeft en de potentie 

kan hebben het systematisch risico kan wijzigen, waardoor er een verschil kan ontstaan 

tussen de peers en de netbeheerders. Namelijk volumerisico en risico door 

investeringsniveaus.
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Volumeontwikkelingen hangen voor een deel samen met de ontwikkelingen van de hele 

markt en de hele economie. Voor zover dat het geval is, is er sprake van systematisch 

risico. Er is natuurlijk ook een niet-systematisch aspect (project specifiek aspect) in het 

volumerisico.

Peers

In het WACC-rapport voor GTS heeft Brattle geconcludeerd dat de peers door de 

regulering weinig tot geen volumerisico lopen.

Elektriciteit

Bij elektriciteit is geen sprake van kans op dalende volumes, en dus ook geen kans op 

ongedekte kosten en stranded assets door dalende volumes. De volumes gaan juist 

stijgen. Bij volumestijgingen kunnen meer tarieven in rekening gebracht. Dat betekent 

dat er dekking ontstaat voor de extra kosten die door de volumestijging ontstaan.
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Brattle komt tot de conclusie dat er in de komende reguleringsperiode weinig 

neerwaarts volumerisico voor RNB’s gas is:

• Geen korte-termijn volumerisico met betrekking tot gasvolumes, vanwege de 

capaciteitsgebaseerde tarieven (energie-efficiëntie van bestaande afnemers heeft dus 

geen invloed).

• Kans dat de komende reguleringsperiode grote aantallen afnemers op eigen initiatief 

van het gasnet afgaan is klein.

• Kans dat de komende reguleringsperiode hele wijken van het gasnet af gaan is klein. 

Nu is niet specifiek voorzien dat dit gaat gebeuren, maar het is niet onmogelijk. 

• Aangezien op langere termijn de benutting van de gasnetten flink zal dalen en ook 

delen van de transportnetten en de aansluitingen niet meer gebruikt zullen worden 

en verwijderd zullen moeten worden, past de ACM een aantal veranderingen in de 

regulering toe. De belangrijkste veranderingen zijn:

• Vervroegde afschrijvingen: als op een gegeven moment een deel van een net 

buiten gebruik gesteld wordt, dan zal hierdoor de restwaarde lager zijn dan 

bij de huidige methode van lineaire afschrijvingen. Door deze aanpassing zal 

de omvang van de desinvestering kleiner zijn

• Desinvesteringen: als delen van netten vervroegd buiten gebruik gesteld 

worden, dan is er nog GAW-waarde (restwaarde) en is er sprake van een 

desinvestering. Deze desinvesteringen zullen via nacalculatie vergoed 

worden.

• Verwijderingskosten: als aansluitingen en delen van de transportnetten 

verwijderd worden, zijn er verwijderingskosten. Deze zullen via nacalculatie 

vergoed worden.
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Door deze wijzigingen zullen gas-netbeheerders niet geconfronteerd worden met 

kosten door de volumedalingen vanwege de energietransitie bij gas en die niet 

gedekt worden.

• Risico stranded assets (niet vergoede kosten en restwaarde van activa) is niet 

systematisch, maar gerelateerd aan beleidsbeslissingen die los staan van de 

marktindex.
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Mechanisme

De definitie van operating leverage is de mate waarin de onderneming vaste kosten 

heeft. Als de opbrengsten van de onderneming fluctueren, zal de winstgevendheid en de 

waarde van een onderneming met relatief veel vaste kosten meer fluctueren dan van 

een onderneming met relatief weinig vaste kosten. Dit betekent, dat een onderneming 

met relatief veel vaste kosten een groter systematisch risico (asset bèta) heeft dan een 

vergelijkbare onderneming met relatief weinig vaste kosten.

Brattle licht toe dat een vergelijkbaar mechanisme geldt ten aanzien van 

investeringsverplichtingen. Als een onderneming relatief veel investeringsverplichtingen 

heeft, dan zal de winst resp. de waarde van de onderneming gevoeliger zijn voor 

veranderingen in de markt cq. de economie als geheel dan als de onderneming relatief 

weinig investeringsverplichtingen heeft.

• Stel dat een onderneming een waarde heeft van 100 en dat door allerlei 

onzekerheden er kans op waardefluctuaties van +10 en -10 is, dus er is risico dat de 

waarde fluctueert tussen 90 tot 110.

• Stel dat er een precies eenzelfde onderneming is, maar die investeert veel, bijv. om 

het netwerk te verdubbelen. Dus de activa van deze onderneming neemt toe en het 

vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen) dat nodig is om dit te financieren 

neemt ook toe. Dus de activa en het vermogen nemen evenveel toe, waardoor de 

waarde van de onderneming 100 blijft.

• Zolang de nieuwe activa (het nieuwe netwerk) in aanbouw is, is dit nog niet in 

gebruik en genereert het nog geen omzet. Voor deze nieuwe activa in aanbouw 

gelden echter wel allerlei onzekerheden (met name dat zal blijken dat deze activa 
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inefficiënt zijn en de regulering de kosten hiervan niet volledig vergoed). Stel dat de 

activa in aanbouw ook een waardefluctuatie van +10 en -10 hebben. 

• De onderneming is nog steeds 100 waard (want de waarde van de activa in aanbouw 

is gelijk aan het extra vermogen), maar de potentiële waardefluctuaties zijn +20 en -

20, dus de waarde van de onderneming fluctueert nu van 80 tot 120.

• Met andere woorden: de waarde is gelijk gebleven, maar het risico is gestegen.

• Je kan ook als volgt begrijpen:

• Activa in gebruik genereert omzet die de kosten kan dekken

• Activa in aanbouw genereert geen omzet, en ook nog geen kosten

• Voor de activa in aanbouw is onzekerheid of de toekomstige omzet de 

toekomstige kosten gaat dekken

• Er is altijd activa in aanbouw, en het risico wat daaraan vast zit is normaal en 

peers hebben dat ook. 

• Maar als de activa in aanbouw relatief groot zijn, dan is er meer risico dan 

normaal.

Peers

Voor de peers is dit al onderzocht in het WACC-rapport over GTS. De conclusie daar is dat 

de geplande investeringsniveaus in de komende jaren niet wezenlijk anders zijn dan in de 

afgelopen jaren.

De analyse t.a.v. de peers zal waarschijnlijk niet geactualiseerd worden omdat dan 

gegevens uit de jaarrekeningen over 2020 nodig zijn en die zullen er nog niet zijn bij als 

Brattle het WACC-rapport voor TenneT en RNB’s gaat opstellen.

Gegevens en analyse

Er is gebruik gemaakt van de investeringsuitgaven zoals die door netbeheerders zijn 

opgenomen in de investeringsplannen. Deze cijfers kennen uiteraard beperkingen maar 

zijn voldoende om een inschatting te maken van de globale omvang van de investeringen 

in relatie tot de GAW.

Brattle heeft met deze investeringsbedragen een schatting gemaakt van de toekomstige 

GAW en vervolgens berekend hoeveel de GAW stijgt ten opzichte van 2019.

Op deze manier heeft Brattle in kaart gebracht worden of er sprake is van relatief hoge 

(of lage) investeringen of niet. 

Als er sprake is van een grote stijging van de GAW, is er in de periode sprake van meer 

investeringsrisico dan als de GAW maar weinig stijgt. In perioden van sterke groei is er 

sprake van relatief veel activa in aanbouw. De investeringen in deze activa in aanbouw 

leveren extra risico op. Nadat deze activa in gebruik zijn genomen vermindert dit risico 

weer tot normale niveaus. Als de GAW maar beperkt toeneemt, dan is er sprake van 

weinig risico.
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Deze tabel toont de groei van de GAW, zoals berekend door Brattle.

In de tweede kolom staat de cumulatieve groei van de GAW ten opzichte van 2019.

Voor TenneT gaan de investeringsplannen namelijk tot 2024 en voor de RNB’s tot 2022.

Bij TenneT zee en land gaat het om de groei van 2024 t.o.v. 2019 (5 jaar).

Bij de RNB’s gaat het om de groei van 2022 t.o.v. 2019 (3 jaar).

In de derde kolom staat de jaarlijkse groei (compound annual growth rate).

In de vierde kolom staat (vooruitlopend op de volgende slide) het advies van Brattle ten 

aanzien van de vraag of een aanpassing van de bèta nodig is (zie verder volgende slide).

De uitkomst wat betreft de groei van de GAW ten aanzien van TenneT zee is naar inzicht 

van de ACM niet verrassend. Deze uitkomst roept bij de ACM ook geen vragen op.

Ten aanzien van de groei van de GAW van TenneT land en mindere mate RNB’s

elektriciteit was de ACM in de eerste instantie wel verrast over deze uitkomst. Maar na 

bestudering is de conclusie dat het risico door hoge investeringsniveaus bij TenneT land 

en RNB’s elektriciteit toch redelijk  beperkt is. Er moet weliswaar veel geld uitgegeven 

worden aan investeringen en netbeheerders hebben dat ook herhaaldelijk onder de 

aandacht van de ACM gebracht. Maar de omvang van deze hogere investeringsniveaus 

ten opzichte van de GAW is al met al toch beperkt, wat te zien is in de groei van de GAW 

zoals Brattle die toont. 
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Er is geen standaardmethode om te bepalen of de investeringsniveaus, zoals die bij de 

Nederlandse netbeheerders te zien zijn tot een verhoogd systematisch risico leiden en 

hoeveel hoger dat systematisch risico dan is. Er zijn ook weinig regulatorische

precedenten.

Er is één bruikbaar regulatorisch precedent. Dat betreft de bouw van een nieuwe 

terminal op Heathrow Airport door BAA (British Airport Authority, de exploitant van de 

luchthaven Heathrow). In die casus groeide de activawaarde met 70% in vijf jaar. De 

investeringen in deze nieuwe terminal en de daardoor veroorzaakte groei van de activa 

veroorzaakt een investeringsrisico. Naast deze groei van de activa bij Heathrow was er 

ook sprake van een groot volumerisico, omdat er onzekerheid was over de ontwikkeling 

van de benuttingsgraad van deze terminal en daarmee onzekerheid over de omzet die 

via tarieven gegenereerd zou gaan worden. De regulator (Civil Aviation Authority, CAA) 

heeft toen gekozen voor een hogere bèta, waardoor de WACC hoger werd. In beroep 

heeft de beoordelende instantie (Competition Commission) deze benadering 

onderschreven.

Het advies van Brattle is om de bèta van TenneT zee opwaarts aan te passen en de bèta’s 

van TenneT land en de RNB’s niet aan te passen.

• TenneT zee: de GAW groeit sterk, veel meer dan het geval is bij Heathrow door de 

investeringen in Terminal 5. Maar TenneT zee heeft maar een beperkt volumerisico, 

terwijl bij Heathrow Terminal 5 sprake was van een groot volumerisico ten aanzien 
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van deze investering. Dus wat betreft investeringen heeft TenneT zee meer risico en 

wat betreft volume heeft TenneT zee minder risico dan Heathrow. Dit leidt tot de 

conclusie dat een aanpassing gerechtvaardigd is.

• TenneT land: de GAW groeit ongeveer evenveel als de groei van de activa bij 

Heathrow door de investeringen in Terminal 5. Maar TenneT land heeft een beperkt 

volumerisico, terwijl bij Heathrow Terminal 5 sprake was van een groot volumerisico 

ten aanzien van deze investering. Dit leidt tot de conclusie dat een aanpassing van 

de bèta niet gerechtvaardigd is.

• RNB’s elektriciteit: de GAW groeit minder dan de groei van de activa bij Heathrow 

door de investeringen in Terminal 5. Er is geen reden om de bèta te verhogen.

• RNB’s gas: hier groeit de GAW nog minder. Er is geen reden om de bèta te verhogen.

25



De ACM heeft met gebruikmaking van de gegevens van de WACC uit het ontwerpbesluit 

van GTS uitgerekend wat dit betekent voor de reële WACC.

Asset bèta 0,39 0,48 (0,39+0,09)

Bestaand vermogen 2022 1,34% 1,85%

Bestaand vermogen 2023 1,27% 1,78%

Bestaand vermogen 2024 1,22% 1,73%

Bestaand vermogen 2025 1,21% 1,72%

Bestaand vermogen 2026 1,21% 1,72%

NV 1,20% 1,71%

NB. de parameters van de WACC zullen in januari 2021 opnieuw  bepaald worden met 

de gegevens tot en met 31 december 2020. Ook de bèta en de standaarddeviatie van de 

bèta’s van de peers zal dan opnieuw bepaald worden.
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Achtergrond

De ACM heeft in het kader van HOGAN en MORGAN onderzoek gedaan naar de afname 

van volumes. Zij heeft hierbij de volgende conclusies getrokken:

• Er is een sterke daling van vraag naar netcapaciteit;

• Hele netdelen worden verwijderd voordat deze volledig zijn afgeschreven 

(gedesinvesteerd);

• De RNB’s moeten operationele kosten maken om die leidingen te verwijderen;

• Deze ontwikkelingen worden niet ondervangen door de bestaande 

schattingsmethode;

• De operationele kosten voor verwijdering (van gasnetten – en bij socialisering ook 

van gasaansluitingen) komen terecht bij de “achterblijvers” en niet bij de 

“vertrekkers”;

• Er is dus sprake van een schattingsprobleem* en een verdelingsprobleem**;

• Het schattingsprobleem en verdelingsprobleem staan niet los van elkaar;

• De huidige methode hanteert aannames ten aanzien van de verdeling van 

kapitaalkosten over de tijd die niet passen bij dalend netgebruik;

• Wij kunnen de aannames die de verdeling van de kapitaalkosten bepalen herzien.

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de volgende maatregelen voorgesteld:

• Desinvesteringen worden uit de GAW gehaald; 

• Overstap van het reële naar het nominale stelsel;

• Introductie van een systeem van versneld afschrijven. 

Wij hebben twee voorwaarden gesteld:
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• Het moet uitvoerbaar zijn 

• Het moet geen buitenproportionele effecten hebben

Op de KBG-bijeenkomst van 28 september 2020 heeft de ACM geconcludeerd dat het 

uitvoeren van deze maatregelen ook tot schattingsproblemen leidt.  De ACM zag op dat 

moment geen goede oplossing voor deze schattingsproblemen en betwijfelde of de 

maatregelen inderdaad uitvoerbaar waren. Sindsdien heeft de ACM op 19 oktober 2020 

gesproken met de regionale netbeheerders en is ook zelf opnieuw de problemen gaan 

bekijken. De ACM doet in het vervolg van deze presentatie een voorstel voor een wijze 

waarop de maatregelen kunnen worden ingevoerd, en het schattingsprobleem zo goed 

mogelijk wordt opgelost. 

*‘Schattingsprobleem’:

De schattingsmethode houdt onvoldoende rekening met verwachte 

ontwikkelingen in kosten en output

�Risico van onder- of overdekking van werkelijke (efficiënte) kosten

**‘Verdelingsprobleem’:

De reguleringsmethode houdt onvoldoende rekening met een afname in volumes

�Onevenredige verdeling van kosten over netgebruikers in de tijd
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In eerdere KBG-bijeenkomsten (23 april 2020, 22 juni 2020) is uitgebreider stil gestaan 

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

reguleringsmethode verwijzen wij naar de presentaties behorende bij deze 

bijeenkomsten.

De ex ante schattingsmethode volgt grofweg volgende stappen: 

• Wij bepalen de gerealiseerde kosten en gerealiseerde samengestelde output (SO) per 

netbeheerder in enkele jaren voorafgaand aan de reguleringsperiode (basisjaren);

• Wij stellen voor elk basisjaar de efficiënte kosten per SO gelijk aan sectorkosten 

gedeeld door sector SO (de maatstaf);

• Wij bepalen de verwachte efficiënte kosten per SO voor een toekomstig jaar door 

rekening te houden met de verandering van de verhouding van sectorkosten en 

sectorvolumes in de tijd (productiviteitsverandering) en te corrigeren voor verwachte 

inflatie (cpi);

• Wij stellen de verwachte SO van de netbeheerder in een toekomstig jaar gelijk aan 

het gemiddelde van de gerealiseerde SO in de basisjaren. 

• Daarna bepalen wij de geschatte efficiënte kosten (voor de begininkomsten en de 

eindinkomsten) voor elke netbeheerder, door de efficiënte kosten per SO te 

vermenigvuldigen met de verwachte SO van de netbeheerder;

• Deze geschatte efficiënte kosten per netbeheerder bepalen de x-factor per 

netbeheerder;

• De x-factor bepaalt de hoogte van de inkomsten die de ACM gebruikt bij het 

vaststellen van de tarieven;

• Wij bepalen de rekenvolumes o.b.v. het gemiddelde van de rekenvolumes in de 
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basisjaren en stellen deze vooraf voor de duur van de reguleringsperiode vast;

• Wij stellen de tarieven vast op basis van de inkomsten en rekenvolumes;

• De daadwerkelijke inkomsten van de netbeheerders zijn het product van tarieven en 

volumes. Een netbeheerder verkrijgt dus meer/minder inkomsten als de volumes 

groter/kleiner zijn dan de rekenvolumes.

• Deze schattingsmethode geldt voor zowel het transport- als het aansluitdomein. Wij 

laten kosten van objectiveerbare regionale verschillen (ORV’s) die buiten de maatstaf 

blijven hier buiten beschouwing.

• De productiviteitsverandering is de langetermijntrend van kosten per eenheid output 

van de regionale netbeheerders. De productiviteitsverandering passen wij toe op 

gerealiseerde kosten om de verwachte efficiënte kosten voor de begininkomsten en 

eindinkomsten te berekenen. De productiviteitsverandering ondervangt dus alle 

ontwikkelingen in kosten per eenheid output.

• Het gaat hier om de rekenvolumes voor afzonderlijk het transport- en aansluitdomein. 

Het gewogen gemiddelde van de rekenvolumes bepaalt de SO van een netbeheerder. 

Dit wordt ook afzonderlijk voor het transport- en het aansluitdomein bepaald. 
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Het uitgangspunt in de keuze voor de hoogte van de versnellingsfactor is dat deze 

zodanig wordt vastgesteld dat de afschrijvingen die worden gedaan op de GAW

gedurende de volgende reguleringsperiode in lijn zijn met het afnemend verbruik

gedurende de resterende levensduur van de huidige GAW en de levensduur van de 

investeringen die tijdens de periode worden gedaan. Afschrijvingen zijn dan namelijk 

meer in lijn met afnemend netgebruik in de tijd.

38



Schattingsprobleem komende reguleringsperiode

De keuze om over te stappen van lineair afschrijven op versneld afschrijven geeft 

aanleiding voor een probleem bij het toepassen van de huidige methode van 

schatten. Bij het vaststellen van de totale inkomsten voor de komende 

reguleringsperiode maakt de ACM gebruik van een schatting van de efficiënte 

kosten. Deze schatting is gebaseerd op de maatstaf, waarbij de maatstaf is 

gebaseerd op de historische kosten in de peiljaren 2018, 2019 en 2020. De 

historische kapitaalkosten die in de maatstaf worden opgenomen zijn gebaseerd 

op lineair afschrijven van activa. Maar in de volgende periode wordt overgestapt 

naar versneld afschrijven en daar horen hogere kapitaalkosten bij. Bij een 

versnellingsfactor van 1,5 zijn de afschrijvingen in 2022 bij versneld afschrijven 

bijvoorbeeld 50% hoger dan bij lineair afschrijven. Tegenover deze hogere 

afschrijvingen staan tegelijkertijd lagere vermogenskosten dan bij lineair 

afschrijven omdat de GAW sneller afneemt en netbeheerders daarom minder 

vermogenskosten hoeven te maken ter financiering. Het netto effect van hogere 

afschrijvingen en lagere vermogenskosten is hogere kapitaalkosten. Wanneer 

hiervoor niet wordt gecorrigeerd in de methode van schatten dan lopen 

netbeheerders het risico op onderdekking van efficiënte kosten. Dit noemen wij 

het schattingsprobleem van versneld afschrijven. 

Schattingsprobleem toekomstige reguleringsperiodes

Het schattingsprobleem dat hierboven wordt beschreven en opgelost gaat ook 
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spelen in latere reguleringsperiodes. Ongeacht of de versnellingsfactor in latere 

periodes wordt aangepast of niet zullen de kapitaalkosten in de peiljaren niet 

representatief zijn voor de verwachte kapitaalkosten. Dit komt door het non-

lineaire karakter van versneld afschrijven. Overstappen op versneld afschrijven 

betekent dus niet een eenmalige correctie van het schattingsprobleem, maar een 

correctie die elke reguleringsperiode terugkeert. Dit schattingsprobleem in latere 

periodes kan op vergelijkbare wijze worden opgelost als hierboven beschreven 

voor het schattingsprobleem in REG2022. Het GAW-bestand kan ook dan worden 

gebruikt om voor verschillende situaties (i.e. versnellingsfactor, wel of geen 

nominaal stelsel) kapitaalkosten te berekenen en gewenste correcties te 

berekenen.

Deze schattingsproblemen zijn mede het gevolg van het hanteren van 

tariefregulering. Een overweging kan zijn om over te stappen naar 

omzetregulering met doorrollen en bijschatten. 

Probleem in PV-meting in latere reguleringsperiodes

De keuze om versneld af te schrijven leidt niet voor de komende 

reguleringsperiode (2022 t/m 2026), maar voor de daaropvolgende 

reguleringsperiode (start in 2027) tot een probleem bij het meten van de PV. 

Wanneer wordt afgeschreven volgens de variable declining balance methode dan 

ontwikkelen de jaarlijkse afschrijvingen zich non-lineair. Deze non-lineaire 

ontwikkeling komt terug in de ontwikkeling van de kapitaalkosten jaar-op-jaar. 

Wanneer voor de reguleringsperiode die start in 2027 de historische PV wordt 

gemeten voor de historische jaren dan wordt ook deze non-lineaire 

kostenontwikkeling meegenomen. Bij de keuze voor versneld afschrijven geldt 

vanwege deze non-lineaire kostenontwikkeling dat in latere reguleringsperiodes 

de historische kosten per definitie niet langer meer representatief zijn voor 

toekomstige (efficiënte) kosten en dat een correctie nodig is bij het bepalen van 

de verwachte toekomstige efficiënte kosten op basis van de maatstaf en de 

gemiddelde historische PV. 
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De ACM stelt voor om de huidige methode van schatten te handhaven, maar 

deze uit te breiden met een correctie bij het vaststellen van de maatstaf. 

Hiervoor maken wij een schatting van het effect van de overstap naar versneld 

afschrijven op de werkelijke kapitaalkosten in de reguleringsperiode. De correctie 

bestaat uit het verhogen van de totale historische kosten die worden 

meegenomen de maatstaf met die schatting. Deze inschatting wordt gemaakt 

door GAW ultimo 2020 door te rollen voor de jaren in de komende 

reguleringsperiode, in twee situaties: één waarin lineair afschrijven wordt 

toegepast en één waarin versneld afschrijven met een versnellingsfactor 1,5 

wordt toegepast. De werkelijke kapitaalkosten per netbeheerder in de jaren 2022 

tot en met 2026 bij lineair afschrijven worden verminderd met de werkelijke 

kapitaalkosten in dezelfde jaren bij versneld afschrijven. De verkregen verschillen 

per netbeheerder voor deze jaren worden in het prijspeil van 2021 gebracht en 

gesommeerd. Het totaal per netbeheerder geeft het verwachte verschil in 

werkelijke kapitaalkosten per netbeheerder weer dat het gevolg is van de 

overstap naar versneld afschrijven. Deze totalen worden bij de maatstafkosten 

opgeteld die worden vastgesteld met de bestaande methode. Door de correctie 

op deze manier vorm te geven krijgen netbeheerders niet de werkelijke extra 

kapitaalkosten als gevolg van de overstap naar versneld afschrijven vergoed, 

maar enkel de efficiënte extra kapitaalkosten.

Deze oplossing kan in de latere periodes worden herhaald. Op deze manier los 
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wordt het schattingsprobleem voor de toekomstige reguleringsperiodes opgelost. 
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Het gaat hierbij om desinvesteringen ten behoeve van het verwijderen van stukken net. 

Dit betekent, dat in het geval desinvesteringen ontstaan vanwege het feit dat een net 

vervangen wordt voor afloop van de afschrijftermijn hiervan uitgezonderd zijn. 
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Individuele nacalculatie van werkelijke kosten (min opbrengsten):

• Kosten van desinvesteringen zijn slecht te schatten en slechts beperkt door 

RNB’s te beïnvloeden

• Nacalculatie op sectorniveau is óf niet nodig (als het heel klein blijft) óf niet 

effectief (als het groot wordt, zal het effect sterk uiteenlopen per RNB en 

werkt vergoeden op sectorniveau niet)

Nacalculatie van desinvesteringen voldoet aan het nacalculatiekader:

Conform de analyse bij GTS doet het nacalculeren van desinvesteringen niet af aan de 

efficiëntie prikkel. Daarnaast is het ook bij RNB’s het geval dat de gerealiseerde 

desinvesteringen een erg volatiel verloop laten zien en daarmee niet representatief zijn 

voor de komende reguleringsperiode. 
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De uniforme schattingsmethode kan worden besproken in het kader van de 

reguleringsdata. 
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Netto contante waarde (NCW) neutraal houdt hier in dat - in reële termen - de 

inkomsten onder het nominale stelsel en het reële stelsel aan elkaar gelijk zijn. In 

theorie is de overstap naar het nominale stelsel NCW-neutraal. Vooraf kan dit echter 

alleen worden bewezen onder de veronderstelling dat de WACC (incl. de inflatie) goed 

wordt geschat. Daarnaast moet ook worden uitgegaan van schattingen voor de andere 

parameters. Achteraf zal de overstap dus niet exact NCW-neutraal uitkomen, omdat de 

geschatte gegevens in de praktijk anders kunnen uitvallen. De afwijking van de schatting 

kan zowel positief of negatief uitpakken in termen van inkomsten voor de netbeheerders 

en hangt af van de kwaliteit van de schatter. 
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De ACM heeft ook gekeken naar de mogelijkheid om voor deze periode binnen 

de keuze voor nacalculatie prikkels te geven voor kostenverlaging, bijvoorbeeld 

door de efficiënte verwijderingskosten vast te stellen en alleen deze te 

vergoeden. Hiervoor heeft het team de volgende opties bekeken.

Via de maatstaf: In de reguleringsmethode van RNB’s wordt voor de totale 

sectorkosten – en niet afzonderlijk voor operationele kosten en kapitaalkosten –

via de maatstaf bepaald wat de efficiënte totale kosten per SO per netbeheerder 

zijn. Het meenemen van de verwijderingskosten in de maatstaf zou in theorie 

een goede oplossing kunnen zijn om te voorkomen dat netbeheerders 

inefficiënte kosten vergoed krijgen maar in de situatie dat hoogstens enkele 

netbeheerders (in de volgende reguleringsperiode) worden geraakt en mogelijk 

ook nog in verschillende mate, dan zou vergoeden via de maatstaf heel 

verstorend uitpakken. De reden hiervoor is dat de enkele netbeheerder die wél 

verwijderingskosten heeft moeten maken, een onderdekking van de kosten 

realiseert, terwijl de netbeheerders die nog geen verwijderingskosten hebben 

extra inkomsten en overdekking realiseren.

Via een ‘benchmark’ gebaseerd op de maatstaf: Het is ook geen optie om de 

maatstaf – of een daarvan afgeleide indicator (‘benchmark’) voor de mate van 

efficiëntie van een individuele netbeheerder - ‘los’ op een individuele kostenpost 

toe te passen. Het toepassen van bijvoorbeeld een efficiëntiescore gebaseerd op 

de maatstaf op de verwijderingskosten is discutabel omdat de betreffende 

kostenpost niet aanwezig is in de historische kosten die de benchmark bepaalt.
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Via vergoeding van gemiddelde sectorkosten: Een alternatieve wijze om tot een 

invulling van efficiënte verwijderingskosten te komen is het via de nacalculatie 

vergoeden van enkel de gemiddelde opgegeven verwijderingskosten per 

verwijderde kilometer leiding (o.i.d.) in de sector. Voor gasnetten is dit 

waarschijnlijk geen oplossing vanwege (i) het beperkte aantal netbeheerders dat 

er binnen een jaar van de reguleringsperiode mee te maken krijgt, en (ii) de 

mogelijk beperkte vergelijkbaarheid van de kosten van de verwijdering van 

netdelen.

De ACM concludeert dat het voor de aankomende reguleringsperiode niet goed 

mogelijk is om netbeheerders prikkels te geven op het verlagen van kosten voor 

het verwijderen van gasnetten. Bij een volgende reguleringsperiode zijn hiervoor 

misschien wel mogelijkheden, omdat er dan meer informatie beschikbaar is.
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Efficiënte kosten worden hierbij gebaseerd op de gemiddelde kosten per verwijderde 

aansluiting in de sector. Indien mogelijk wordt bij het bepalen van de verwachte 

efficiënte kosten van netbeheerders alvast een schatting meenemen voor de jaarlijkse 

verwijderingskosten van gasaansluitingen. 
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De verwachte afname in gasvolumes in de komende reguleringsperiode en decennia 

roept de vraag op of de reguleringsmethode zou moeten worden aangepast voor het 

schatten van toekomstige rekenvolumes. De redenering hierachter is de volgende. In het 

x-factorbesluit worden als tussenstap in het bepalen van de x-factor allereerst de 

begininkomsten en eindinkomsten vastgesteld. De eindinkomsten worden hierbij 

vastgesteld door de efficiënte totale sectorkosten per sector SO (de maatstaf) te 

vermenigvuldigen met een ingeschat rekenvolume voor individuele netbeheerders. Dit 

rekenvolume wordt in de huidige methode van schatten bepaald door het gemiddelde te 

nemen van de rekenvolumes in de peiljaren. Wanneer nu tijdens de reguleringsperiode 

blijkt dat het werkelijke rekenvolume lager is dan het vooraf ingeschatte rekenvolume 

dan zou een netbeheerder mogelijk niet in staat zijn om zijn toegestane inkomsten terug 

te verdienen en het risico kunnen lopen op onderdekking van zijn werkelijke (efficiënte) 

kosten.
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In de gevallen waarin individuele huishoudens besluiten om van het gas af te gaan, 

worden de kosten apart vergoed. De output valt weg maar de kapitaalkosten, en 

waarschijnlijk ook de operationele kosten, lopen door. Dit zal naar verwachting echter 

slechts om kleine aantallen gaan. Wanneer een hele wijk van het gas afgaat,

(wijkgebonden aanpak) is de situatie naar verwachting anders. Met de voorgestelde 

maatregelen om desinvesteringen uit de GAW te verwijderen en om verwijderingskosten 

na te calculeren, kan in die situatie toch worden voldaan aan de aanname van een 

evenredige ontwikkeling van kosten en volumes in de tijd. 
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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 te toetsen. 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 van volumes groen gas invoeding zich tot het 

nacalculatiekader? Dit volgt hieronder per overweging uit het nacalculatiekader. De 

conclusie voor de nacalculatie van volumes groen gas invoeding voor regionale 

netbeheerders is gelijk aan de tijdens de KBG-bijeenkomst van 28 september 2020  

besproken conclusie voor de nacalculatie van invoedingsvolumes elektriciteit voor 

regionale netbeheerders.

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 

van invoeding 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 
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worden om invoedig 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 past binnen het 

nacalculatiekader. Belangrijkste reden is dat nacalculatie de prikkel voor netbeheerders 

om invoeding 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 

invoeding op het gewenste detailniveau, als losstaand alternatief niet mogelijk.
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