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Inleiding

Enexis is blij met de bereidheid van de ACM om in REG2022 voor de RNB’s m.b.t. Inkoopkosten 

Transport een aanpassing door te voeren, waarmee omvangrijke voorfinancieringen en nacalculaties 

gedurende de reguleringsperiode kunnen worden voorkomen.

M.b.t. de voorcalculatie van de Inkoopkosten Transport aan het begin van de reguleringsperiode, heeft 

Enexis echter een ander inzicht dan de meeste andere RNB’s.

Het betreft de vergoeding van de Inkoopkosten Transport. Deze worden niet 1 op 1 vergoed –zoals de 

wet voorschrijft - maar vergoed o.b.v. de samengestelde output (SO). Enexis vraagt aandacht voor dit 

verdelingsvraagstuk en stelt voor dit (deels) te corrigeren in REG2022.

Het betreft dus enkel de verdeling van de vergoeding tussen de RNB’s. Op sectorniveau is er geen 

probleem.



Introductie in de methodiek

O.b.v. wetgeving en de vertaling daarvan in het methodebesluit onderscheiden we twee soorten kosten;

 Beïnvloedbare kosten (operationele kosten en kapitaalkosten)

 Deze kosten worden vergoed d.m.v. de maatstaf (efficiënte sectorkosten * het aandeel van de 
RNB in de SO)

 Niet-beïnvloedbare kosten (precario, Inkoopkosten Transport)

 Deze kosten worden 1 op 1 vergoed. 

 Punt dat Enexis wil maken is dat Inkoopkosten Transport in de wet onder niet-beïnvloedbare kosten 

worden geschaard en dus 1 op 1 vergoed moet worden. De Inkoopkosten Transport worden echter 

vergoed volgens de maatstaf. Doordat het aandeel in de Inkoopkosten Transport niet gelijk is aan het 

aandeel in de SO leidt dit per individuele RNB tot verschillen tussen vergoeding en betaalde kosten. 

(Op sectorniveau heeft het geen impact op de hoogte van de vergoeding van de kosten.)



Inkoopkosten Transport in de E-wet

 Amendement Zijlstra (1 juli 2011):

Inkoopkosten Transport bij een hoger gelegen netbeheerder moeten als niet te beïnvloeden kosten 

worden beschouwd en in de regulering als zodanig worden behandeld (ofwel 1 op 1 vergoeding per 

RNB)

 Invulling Amendement in het Methodebesluit 2014-2016: 

- Geen productiviteitsdoelstelling op Inkoopkosten Transport meer;

- Nacalculatie voor verschillen tussen vooraf geschatte en werkelijke kosten.

 De Inkoopkosten Transport worden echter nog wel via de maatstaf vergoed. Per individuele RNB zijn 

er dus nog wel verschillen tussen kosten en vergoeding.



Verklaring afwijking van de E-wet

 Vergelijkbaarheid RNB’s: RNB’s met hogere netvlakken in eigen beheer, hebben relatief lagere 

Inkoopkosten Transport en hogere eigen beheerskosten. Indien Inkoopkosten Transport niet en 

beheerskosten wel via de maatstaf zouden worden vergoed, zou er een ongelijke situatie ontstaan. 

Dit ten nadele van de RNB’s met hogere eigen beheerskosten.

 Vaststelling beginkomsten per RNB: Om deze ongelijkheid op te lossen is ervoor gekozen de 

Inkoopkosten Transport – net als de beheerskosten – op te nemen in de maatstaf. 

 Gevolg: Aan individuele RNB toegerekende vergoeding voor Inkoopkosten Transport wijkt af van 

door betreffende RNB betaalde kosten. Verschillen zouden verschillen in beheerskosten moeten 

compenseren.

 Ondanks het ontbreken van een cijfermatige onderbouwing is afwijking van de E-wet bij het 

toenmalige niveau van de totale sectorkosten van Inkoop Transport (€ 381 mln. in prijspeil 2013) door 

Enexis redelijk en acceptabel bevonden.

M.a.w. Enexis vond bij het Methodebesluit 2014-2016 dat het nadelig verschil van € 13 mln. (prijspeil 

2013) ongeveer in overeenstemming was met het voordeel van de lagere beheerskosten.



Methodebesluit 2017-2021

 Stijging Inkoopkosten Transport: Bij vaststelling van de begininkomsten 2016 waren de kosten van 

de sector gestegen van € 381 mln. (prijspeil 2013) naar € 487 mln. (p.p. 2016) 

 Reden kostenstijging: Wijziging van systematiek van verrekening van kosten van systeemdiensten 

aan eindafnemers (van individueel TenneT-tarief naar onderdeel transporttarief).

 Gevolg: Toename van verschillen tussen vergoeding en betaalde kosten per RNB.

Het nadelig verschil voor Enexis steeg van € 13 mln. (p.p. 2013) naar € 17 mln. (p.p. 2016). (zie slide 

9 voor de berekening)

 Omdat deze kostenstijging geen verband heeft met verschillen in beheerskosten tussen RNB’s, is de 

motivatie voor afwijking van E-wet niet geldig voor deze kostenstijging en ook niet voor recente en 

toekomstige kostenstijgingen.



Aanpassing vanaf REG2022 nodig

 Redenen voor tariefstijgingen van TenneT (o.a. systeemkosten, projecten in het kader van de 

Rijkscoördinatieregeling, verminderde inzet veilinggelden en in de toekomst wellicht ook Wind op 

Zee) hebben geen verband met verschillen in beheerskosten tussen RNB’s.

 De RNB’s zijn slechts een instrument om de gestegen kosten van TenneT te laten landen bij de 

eindafnemers. Als kostenstijgingen van TenneT op een andere wijze zouden worden vergoed, zou er 

bij de RNB’s niets veranderen. 

Conclusie: Wijzigingen bij TenneT dienen neutraal te zijn voor de individuele RNB’s.

 Ongewijzigd voortzetten van de afwijking van de E-wet is daarmee onwenselijk.

De destijds gegeven motivatie voor afwijking is niet van toepassing op de stijging van de 

Inkoopkosten Transport. Zonder aanpassing loopt het nadeel van Enexis bij het vaststellen van de 

begininkomsten voor REG2022 op naar € 27 mln. (zie slide 10 voor de berekening).



Voorstel voor aanpassing

 Individuele vergoeding (1 op 1) van de kostenstijgingen sinds 2016, zodat geen enkele RNB voordeel 

of nadeel heeft van de stijgende Inkoopkosten Transport (conform de bedoeling van het amendement 

Zijlstra). 

 De Inkoopkosten Transport splitsen in 2 delen:

1) € 487 mln. (p.p. 2016) uit Methodebesluit 2017-2021, inclusief correctie voor inflatie, via de 

maatstaf blijven verrekenen;

2) Latere kostenstijgingen op individuele basis aan de RNB’s vergoeden (zie slide 11 voor de 

cijfermatige uitwerking).

 Dit voorstel is passend:

- Er wordt invulling gegeven aan het Amendement Zijlstra;

- Er wordt niet getornd aan ‘verworven rechten’;  

- RNB’s met hogere netvlakken behouden hun hogere beheersvergoeding; 

- Verschillen tussen kosten en vergoeding per RNB worden niet groter a.g.v. wijzigingen bij TenneT; 

- De toegestane inkomsten van de sector blijven ongewijzigd; 

- De aanpassing is gemakkelijk door te voeren en behoeft geen aanvullend onderzoek.



Inkoopkosten Transport in Begininkomsten 2016
€ mln. prijspeil 2016 Sector Enexis Overig

Samengestelde output 2.651       887 1.764       

33,5% 66,5%

Gemiddelde totale inkoopkosten transport 487          180 308          

36,9% 63,1%

Gemiddelde reguliere operationele kosten 1.001       

Gemiddelde totale inkoopkosten transport 487          

Gemiddelde totale reguliere kapitaalkosten 1.050       

Gemiddelde totale bijdrage uit EAV 103          

Efficiënte kosten 2016 excl. ORV 2.640       

Efficiënte kosten 2016 excl. ORV per netbeheerder 2.640       884          1.756       Verdeling naar rato SO

Inschatting efficiënte kosten ORV Lokale Heffingen 2016 82            2               81            

Begininkomsten 2016 (o.b.v. efficiënte kosten 2016) 2.722       885 1.837       

Impliciet: splitsing Begininkomsten 2016

Inkoopkosten transport 487          163          324          Verdeling naar rato SO

Operationele kosten, kapitaalkosten, EAV 2.153       721          1.432       Verdeling naar rato SO

Precario 82            2               81            

Totaal 2.722       885          1.837       

Inkoopkosten transport in Begininkomsten 2016 487          163          324          Verdeling naar rato SO

Werkelijke inkoopkosten transport 487          180          308          Werkelijke verdeling

Verschil -           -17           17            



Impact 60% tariefstijging TenneT
Methodebesluit 2017-2021 60% hogere inkoopkosten

€ mln. prijspeil 2016 Sector Enexis Overig Sector Enexis Overig

Samengestelde output 2.651          887 1.764          2.651          887 1.764          

33,5% 66,5% 33,5% 66,5%

Gemiddelde totale inkoopkosten transport 487             180 308             780             287 492              

36,9% 63,1% 36,9% 63,1%

Gemiddelde reguliere operationele kosten 1.001          1.001          

Gemiddelde totale inkoopkosten transport 487             780             

Gemiddelde totale reguliere kapitaalkosten 1.050          1.050          

Gemiddelde totale bijdrage uit EAV 103             103             

Efficiënte kosten 2016 excl. ORV 2.640          2.932          

Efficiënte kosten 2016 excl. ORV per netbeheerder 2.640          884             1.756          2.932          982              1.951          

Inschatting efficiënte kosten ORV Lokale Heffingen 2016 82                2                  81                82                2                  81                

Begininkomsten 2016 (o.b.v. efficiënte kosten 2016) 2.722          885             1.837          3.015          983              2.032          

Impliciet: splitsing Begininkomsten 2016

Inkoopkosten transport 487             163             324             780             261              519              

Operationele kosten, kapitaalkosten, EAV 2.153          721             1.432          2.153          721              1.432          

Precario 82                2                  81                82                2                  81                

Totaal 2.722          885             1.837          3.015          983              2.032          

Inkoopkosten transport in Begininkomsten 2016 487             163             324             780             261              519              

Werkelijke inkoopkosten transport 487             180             308             780             287              492              

Verschil -              -17              17                -              -27              27                



Uitwerking voorstel
Methodebesluit 2017-2021 60% hogere inkoopkosten

€ mln. prijspeil 2016 Sector Enexis Overig Sector Enexis Overig

Samengestelde output 2.651          887 1.764          2.651          887 1.764          

33,5% 66,5% 33,5% 66,5%

Gemiddelde totale inkoopkosten transport 487             180 308             780             287 492              

36,9% 63,1% 36,9% 63,1%

Gemiddelde reguliere operationele kosten 1.001          1.001          

Gemiddelde totale inkoopkosten transport 487             487             

Gemiddelde totale reguliere kapitaalkosten 1.050          1.050          

Gemiddelde totale bijdrage uit EAV 103             103             

Efficiënte kosten 2016 excl. ORV 2.640          2.640          

Efficiënte kosten 2016 excl. ORV per netbeheerder 2.640          884             1.756          2.640          884              1.756          

Stijging inkoopkosten transport 292             108              185              

Inschatting efficiënte kosten ORV Lokale Heffingen 2016 82                2                  81                82                2                  81                

Begininkomsten 2016 (o.b.v. efficiënte kosten 2016) 2.722          885             1.837          3.015          993              2.022          

Impliciet: splitsing Begininkomsten 2016

Inkoopkosten transport via efficiënte kosten 487             163             324             487             163              324              

Stijging inkoopkosten transport 292             108              185              

Operationele kosten, kapitaalkosten, EAV 2.153          721             1.432          2.153          721              1.432          

Precario 82                2                  81                82                2                  81                

Totaal 2.722          885             1.837          3.015          993              2.022          

Inkoopkosten transport in Begininkomsten 2016 487             163             324             780             271              509              

Werkelijke inkoopkosten transport 487             180             308             780             287              492              

Verschil -              -17              17                -              -17              17                




