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Op de KBG-bijeenkomst van 22 juni 2020 heeft de ACM al de inkoopkosten energie & 

vermogen voor de systeemtaak behandeld: primair reservevermogen, regelvermogen, 

noodvermogen, herstelvoorzieningen. Daarnaast heeft de ACM een voornemen 

uitgesproken om de kosten voor blindvermogen niet meer na te calculeren. Na de KBG-

bijeenkomst van 22 juni 2020 heeft de ACM een reactie van TenneT ontvangen over dit 

voornemen. Daarom bespreekt de ACM in deze KBG-bijeenkomst nog een keer het 

blindvermogen. Daarnaast behandelt de ACM de overige inkoopkosten energie & 

vermogen voor de transporttaak, namelijk netverliezen en congestiemanagement 

(oplossen transportbeperkingen). Die laatste categorie zowel voor TenneT als voor de 

RNB’s. De ACM past hiervoor het nieuwe nacalculatiekader toe, zoals opgenomen in het 

ontwerpmethodebesluit GTS.
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In de huidige reguleringsperiode 2017-2021 worden de inkoopkosten energie & 

vermogen nagecalculeerd met een zogenaamde bonus-malusregeling. Het verschil 

tussen realisatie en schatting (zowel negatief als positief) wordt voor driekwart 

nagecalculeerd. Het resterende kwart is voor risico van TenneT. Indien het verschil meer 

dan 20% van de schatting bedraagt (zowel negatief als positief) wordt het meerdere deel 

volledig nagecalculeerd. Het totale risico van TenneT is dus 20% van een kwart, oftewel 

5%. Dit risico werkt twee kanten op: als de realisatie hoger is dan de schatting dan 

draagt TenneT maximaal 5% van de schatting als verlies; als de realisatie lager is dan de 

schatting dan krijgt TenneT maximaal 5% van de schatting als winst. Van de bonus-

malusregeling gaat dus een prikkel tot kostenefficiëntie uit, al is die wel beperkt tot een 

maximumafwijking op de schatting.
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Omschrijving blindvermogen

Blindstroom betreft te hoge of te lage spanning op het elektriciteitsnet en is relevant bij 

hogere netvlakken (HS en EHS). Te lage spanning kan bijvoorbeeld ontstaan doordat een 

verbinding lang is, te hoge spanning kan ontstaan doordat veel producenten dicht bij 

elkaar invoeden. Blindstroom heeft een sterk regionaal karakter.

Er zijn twee manieren om het spanningsprobleem op te lossen. Bij de eerste manier 

plaatst TenneT condensatoren in het net. Bij de tweede manier sluit TenneT contracten 

af met producenten, die dan blindvermogen leveren. Dat leidt tot inkoopkosten voor 

blindvermogen.  Omdat blindstroom een sterk regionaal karakter heeft, sluit TenneT via 

regionale aanbestedingen contracten af met aanbieders. Door het regionale karakter is 

er weinig concurrentie tussen aanbieders van blindvermogen.

TenneT moet een optimale balans vinden tussen de inkoop van blindvermogen en de

inzet van eigen voorzieningen om de spanning in het net op het juiste niveau te houden. 

Daarnaast is het belangrijk dat TenneT haar benodigde blindvermogen tegen zo laag 

mogelijke kosten inkoopt. Het is daarom zinvol om een doelmatigheidsprikkel te geven.
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Omschrijving netverliezen

Netverliezen zijn het verschil tussen de hoeveelheid elektriciteit die op het net van 

TenneT ingevoed wordt en de hoeveelheid elektriciteit die TenneT afgeeft aan de 

netwerken van regionale netbeheerders en aan grote afnemers die op het net van 

TenneT zijn aangesloten. Dit verschil dient TenneT in te kopen en te laten invoeden op 

haar net. De netverliezen van TenneT bestaan vrijwel geheel uit technische netverliezen. 

Bij technische netverliezen gaat elektriciteit verloren door weerstand op 

elektriciteitslijnen en transformatoren. Deze technische netverliezen zijn afhankelijk van 

de belasting van het net en de afstand tussen opwekking en afname. Technische 

netverliezen kunnen worden verminderd door het netontwerp: dikkere kabels en 

modernere transformatoren hebben kleinere netverliezen. TenneT dient haar 

netverliezen in te kopen bij een energieleverancier via een leveringscontract.
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Omschrijving congestiemanagement

Als er een structureel risico is op overbelasting van bepaalde verbindingen, kan TenneT

een systeem van (intern) congestiemanagement inzetten. TenneT wijst daarbij een 

gebied aan waarin zij marktpartijen kan afroepen om minder elektriciteit in te voeden  

en/of meer elektriciteit aan het net te onttrekken , zodat het betreffende netdeel niet 

overbelast raakt. Buiten het congestiegebied moeten partijen dan juist meer elektriciteit 

leveren en/of minder elektriciteit afnemen, zodat het totale aanbod in evenwicht is met 

de vraag. De gebruikelijke term hiervoor is redispatch. Als het probleem niet kan worden 

opgelost met redispatch, kan TenneT ook marktrestricties opleggen – eenheden mogen 

hun productie dan niet verder verhogen.

13



Omschrijving congestiemanagement

Net als TenneT, kunnen de RNB’s ook congestiemanagement toepassen om 

transportbeperkingen op te lossen, hoewel zij dat tot heden nooit gedaan hebben. De 

RNB’s spreken zelf afwisselend van het toepassen van congestiemanagement dan wel de 

inzet van flexibiliteit. Inzet van flexibiliteit lijkt voor de RNB’s te duiden op het 

voorkómen van transportbeperkingen, terwijl het toepassen van congestiemanagement 

(redispatch) lijkt te duiden op het oplossen ervan. 
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Toelichting: 

• De taken van netbeheerders zijn vastgelegd in de E-wet. In artikel 16, eerste lid, van 

de E-wet zijn taken opgenomen die voor alle elektriciteitsnetbeheerders van 

toepassing zijn (zowel RNB’s als LNB). 

• In artikel 16, tweede lid, zijn een aantal taken opgenomen die alleen TenneT heeft als 

netbeheerders van het landelijk hoogspanningsnet. 

• Bij de tariefregulering van TenneT noemen we de taken in artikel 16, tweede lid, ook 

wel “systeemtaken” en de taken in artikel 16, eerste lid, ook wel “transporttaken”. 
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Toelichting:

• In het huidige methodebesluit voor de systeemtaken worden drie verschillende 

kostensoorten voor de systeemtaken onderscheiden: beheerkosten, inkoopkosten en 

uitvoeringskosten. 

De beheerkosten zijn gelijk aan 40% van de kosten voor de aanleg, beheer en 

onderhoud van het EHS-net. Deze doorberekening bestaat al lange tijd. De argumentatie 

die in oude besluiten is terug te vinden t.a.v. de doorberekening van 40% is als volgt: 

“(…) Van deze totale efficiënte beheerkosten voor het jaar 2013 rekent de Raad 40% toe 

aan de systeemtaken en 60% aan de algemene transporttaken. Met deze verdeling sluit 

de Raad aan op de huidige praktijk van de jaarlijkse tariefbesluiten die uitgaat van 

dezelfde kostenverdeling. De Raad acht het noodzakelijk dat een deel van de totale 

beheerkosten van de EHS-netten wordt toebedeeld aan de systeemtaken. Deze EHS-

netten hebben namelijk van oudsher een functie van koppelnet, waardoor TenneT als 

landelijk netbeheerder in staat wordt gesteld om systeemtaken te kunnen uitvoeren ter 

bewaking van de netintegriteit. De Raad heeft thans geen informatie voorhanden op 

basis waarvan hij tot een andere toedeling van de totale beheerkosten aan de algemene 

transporttaken en de systeemtaken van TenneT zou moeten komen.” (Methodebesluit

systeemtaken 2011-2013, randnummer 103).

• De inkoopkosten zijn de operationele kosten die TenneT maakt voor de inkoop van 

balanceringscapaciteit (primair reservevermogen, regelvermogen en noodvermogen) 

en herstelvoorzieningen. 

• De uitvoeringskosten zijn de overige kosten die TenneT maakt voor de systeemtaken. 
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De uitvoeringskosten bestaan uit zowel operationele kosten als kapitaalkosten. 
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Toelichting:

• Voor de transporttaken en systeemtaken van TenneT stelt de ACM twee aparte 

methodebesluiten vast. 

• De wettelijke systematiek van beide besluiten verschilt. 

• Voor de transporttaken resulteert het methodebesluit in een x-factor en 

rekenvolumebesluit. De x-factor bepaalt via toepassing van de wettelijke formule een 

belangrijk deel van de toegestane inkomsten van TenneT. Omdat ook de x-factor voor 

de duur van de reguleringsperiode wordt vastgesteld staat een belangrijk deel van de 

toegestane inkomsten van TenneT voor de duur van de reguleringsperiode vooraf 

vast. 
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Toelichting:

• Voor de systeemtaken van TenneT voorziet de wet niet in een x-factor of een 

wettelijke formule. In plaats daarvan worden in het jaarlijkse tarievenbesluit de 

geschatte kosten voor de systeemtaken toegevoegd aan de toegestane inkomsten 

voor de transporttaken berekend o.b.v. de wettelijke formule. Het methodebesluit 

beschrijft echter wel voor een duur van drie tot vijf jaar hoe de ACM de geschatte 

kosten voor de systeemtaken gaat bepalen. 

• Deze wettelijke systematiek geeft meer mogelijkheden: de ACM kan ervoor kiezen 

ook voor de systeemtaken de geschatte kosten voor de duur van drie tot vijf jaar 

vooruit vast te leggen (bijvoorbeeld d.m.v. een x-factor als onderdeel van de 

methode), maar kan er ook voor kiezen de geschatte kosten jaarlijks in het 

tarievenbesluit te bepalen op grond van een in het methodebesluit bepaalde 

methodiek. 
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Toelichting:

• In de periode vóór 2011 was er nog géén sprake van een methodebesluit voor de 

systeemtaken van TenneT. Er was destijds sprake van inputregulering. TenneT stelde 

een inkoopplan op dat door de ACM werd beoordeeld. Na goedkeuring voerde 

TenneT dit plan uit en werden de gemaakte kosten vergoed via het tarievenbesluit. 

De geschatte kosten voor de systeemtaken kwamen daarbij tot vergoeding via een 

apart systeemdienstentarief.  

• In de reguleringsperiode 2011-2013 is voor het eerst een methodebesluit voor de 

systeemtaken vastgesteld. Dit methodebesluit hield voor een belangrijk deel de 

methodiek die daarvoor in het tarievenbesluit werd toegepast in stand. Wel werd de 

inputregulering losgelaten. De ACM beoordeelde dus niet meer het inkoopplan. De 

geschatte kosten voor de systeemtaken kwamen daarbij tot vergoeding via een apart 

systeemdienstentarief. 

• Vanaf 2014 geldt er géén systeemdienstentarief meer. Wel is er een apart 

methodebesluit voor de systeemtaken. De geschatte kosten voor de systeemtaken, 

zoals bepaald op grond van het methodebesluit, komen sindsdien tot vergoeding via 

het EHS transporttarief. 
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Toelichting: 

• Beheerkosten: 

• Voor de doorberekening van 40% van de EHS-kosten naar de systeemtaken 

geldt in feite de methode zoals vastgesteld voor de transporttaken. De ACM 

berekent in feite voor het beheer van EHS en HS-netten samen één factor, die 

vervolgens wordt gesplitst in een x-factor voor de transporttaken en een y-

factor voor de systeemtaken. 

• Op basis van de y-factor berekent de ACM vervolgens de geschatte 

beheerkosten in het jaarlijkse tarievenbesluit. 

• Inkoopkosten en uitvoeringskosten: 

• In het huidige methodebesluit is bepaald dat de ACM de kosten voor het jaar 

T schat op basis van de gerealiseerde kosten in het jaar T-2. Daarbij corrigeert 

de ACM de gerealiseerde kosten in het jaar T-2 met de cpi en de frontier 

shift. Wij noemen dit ook wel het “T-2 budget” of “T-2 rolling forward”. 

• Inkoopkosten: 

• Het verschil tussen geschatte en gerealiseerde inkoopkosten in het jaar T 

wordt grotendeels nagecalculeerd in de tarieven voor het jaar T+2. 
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Toelichting:

• Beheerkosten:

• De geschatte beheerkosten op grond van de y-factor worden vervolgens als 

onderdeel van de geschatte kosten voor de systeemtaken toegevoegd aan de 

toegestane inkomsten voor de EHS-netten. Uiteindelijk komen de geschatte 

beheerkosten voor de EHS-netten dus terecht in het EHS transporttarief. 

• Als de doorberekening van 40% van de EHS-kosten naar systeemtaken niet 

plaats had gevonden, zou die niet tot een (wezenlijk) verschil van de tarieven 

leiden.

• Uitvoeringskosten:

• De keuze voor de T-2 rolling forward schatting van de inkoopkosten en 

uitvoeringskosten wijkt af van de methode voor de transporttaken. Deze 

methodiek zorgt ervoor dat de inkomsten in hoge mate de gerealiseerde 

kosten volgen, waardoor prikkels om kostenverlagingen te realiseren beperkt 

zijn. 

• Inkoopkosten: 

• De huidige methodiek zorgt voor sterke tariefschommelingen. Dat komt als in 

het jaar T de inkoopkosten stijgen of dalen tegelijkertijd de schatting voor het 

jaar T+2 wordt aangepast en het verschil tussen schatting en realisatie in het 

jaar T wordt verrekend in het jaar T+2.  
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Toelichting: 

• De keuze om 40% van de kosten van het EHS-net toe te rekenen aan de systeemtaken 

is arbitrair

• De keuze om 40% van de kosten van het EHS-net toe te wijzen aan de systeemtaken 

heeft geen (wezenlijk) effect op de tarieven. Uiteindelijk worden de aan de 

systeemtaken toegerekende kosten namelijk weer toegevoegd aan de inkomsten 

voor de transporttaken en komen zo tot uitdrukking in het transporttarief. 

• Vanwege de eenvoud en transparantie is het daarom wenselijk de doorberekening 

van 40% van de kosten van het EHS-net aan de systeemtaken af te schaffen. 

• De consequentie is dat de verwachte efficiënte kosten voor het EHS-net volledig 

worden vergoed via de toegestane inkomsten voor de transporttaken. 

• De consequentie is ook dat het methodebesluit voor de systeemtaken de verwachte 

efficiënte kosten bepaalt voor (i) de inkoopkosten energie en vermogen voor de 

systeemtaken en (ii) de uitvoeringskosten voor de systeemtaken. 
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Toelichting:

• De ACM vindt het wenselijk de methode voor de systeemtaken zo veel mogelijk te 

harmoniseren met de methode voor de transporttaken. 

• Wat betekent dat “harmoniseren” concreet? 

• Introductie van een aparte x-factorformule voor de systeemtaken, die 

hetzelfde is als de wettelijke formule voor de transporttaken. De ACM neemt 

deze formule op in het methodebesluit voor de systeemtaken. De ACM stelt 

vervolgens in het methodebesluit de begininkomsten en x-factor voor de 

systeemtaken vast voor de duur van de reguleringsperiode. Er is dus geen 

apart x-factorbesluit voor de systeemtaken, maar de ACM neemt de 

berekening van de x-factor op in het methodebesluit voor de systeemtaken. 

Daardoor liggen de inkomsten ter dekking van de verwachte efficiënte kosten 

vooraf voor de duur van de reguleringsperiode vast (m.u.v. cpi). 

• De ACM bepaalt de begininkomsten en x-factor voor de systeemtaken op 

vrijwel identieke wijze als voor de transporttaken. Voorlopig gaat de ACM 

hierbij uit van:  

• Schatting kapitaalkosten o.b.v. doorrollen en bijschatten

• Bijschatting op basis van gerealiseerde investeringen in drie peiljaren 

• WACC nieuw vermogen past de ACM toe op de toename van de GAW 

ten opzichte van 2020. WACC bestaand vermogen op het deel tot het 

niveau van de GAW in 2020. 

• Schatting operationele kosten o.b.v. drie peiljaren

• Correctie geschatte operationele kosten voor verandering netomvang 

o.b.v. 1% van verandering aanschafwaarden investeringen. 
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• Toepassing frontier shift op operationele kosten en investeringen in de 

peiljaren. 

• Een belangrijk verschil is dat voor de systeemtaken alle kosten volledig buiten 

de scope van de benchmark vallen. De statische efficiëntieparameter speelt 

daarom geen rol in de methode voor de systeemtaken. 

• De ACM is voornemens om vervolgens het verschil tussen de verwachte 

efficiënte inkoopkosten energie en vermogen en de gerealiseerde 

inkoopkosten energie en vermogen volledig na te calculeren.  

• Waarom vindt de ACM harmoniseren wenselijk? 

• Aangezien de ACM heeft besloten de inkoopkosten energie en vermogen 

volledig na te calculeren loopt TenneT hier geen schattingsrisico. 

• Door de schatting voor de inkoopkosten energie en vermogen voor de duur 

van de reguleringsperiode te fixeren, beperkt de methode tariefschokken. Bij 

een stijging of daling is het namelijk niet meer zo dat tegelijkertijd de schatting 

wordt aangepast en het verschil uit een vorig jaar wordt verrekend. Zo’n 

gelijktijdige aanpassing kan er overigens wel zijn bij de start van een nieuwe 

reguleringsperiode, maar de ACM schat daarbij in beginsel op basis van de 

realisaties in meerdere peiljaren waardoor uitschieters worden uitgemiddeld. 

• Voor de uitvoeringskosten nemen door deze methode de prikkels toe. Dit zijn 

kosten van salarissen van personeel en ICT-systemen. Deze kosten zijn voor de 

systeemtaken niet anders dan voor de transporttaken en in beide gevallen is 

een prikkel wenselijk. 

• Door de methode voor de uitvoeringskosten meer te harmoniseren met de 

transporttaken neemt ook de perverse prikkel om kosten toe te rekenen aan 

de systeemtaken af. 
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