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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 meldt omwille van de tijd die er voor deze KBG-
bijeenkomst is gereserveerd het volgende. Tijdens deze KBG-bijeenkomst wordt de Integraal Methode 
RNB’s behandeld. Alle onderwerpen die aan de orde komen, zijn al tijdens eerdere KBG-
bijeenkomsten inhoudelijk behandeld. Daarom hierbij het verzoek om de discussie te beperken tot het 
stellen van verduidelijkende vragen. In de bijlagen komen nog een aantal zaken aan de orde waarvoor 
de ACM een inhoudelijke reactie van de KBG-leden vraagt. 
 
2. Integraal Methode RNB’s  
De ACM presenteert de slides over de effecten van de methode. Vandaag bespreekt de ACM de 
methode voor de regionale netbeheerders integraal. Hiervoor heeft zij berekeningsbestanden 
toegestuurd, om te tonen hoe de nieuwe methode werkt. De gegevens zijn nog niet compleet en zijn 
dus slechts een indicatie. 
  
De ACM presenteert de slides over de effecten van de methode voor de regionale netbeheerders gas. 
De onderwerpen waarbij er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de laatste keer dat deze in de KBG-
bijeenkomst besproken zijn, worden op het einde van de presentatie behandeld. 
  
De ACM presenteert de slides over de WACC voor gas.  
 
NBNL heeft een procesvraag. Zij heeft het Brattle-rapport nog niet ontvangen, en vraagt wanneer zij 
deze kan ontvangen.  

• De ACM geeft aan dat zodra het rapport klaar is, dit gedeeld zal worden met de KBG-leden.   
 

Liander heeft nog een vraag over de WACC. Zij begrijpt dat het rapport nog niet definitief is, maar 
vraagt of de cijfers ook nog niet definitief zijn.  

• De ACM geeft aan dat Brattle nu nog checks uitvoert, maar dat de cijfers naar verwachting 
niet zullen wijzigen. 

  
De ACM presenteert vervolgens de slides over de keuzes ten aanzien van HOGAN. De ACM stelt een 
versnellingsfactor van 1,6 voor. Zij vraagt de KBG-leden naar hun mening hierover. 
  
NBNL vindt het een goede zaak dat de afschrijvingen in lijn worden gebracht met het afnemende 
gasverbruik. Omdat de berekeningen op 10 februari jl. verzonden zijn, hebben de netbeheerders de 
bestanden nog onvoldoende kunnen bestuderen. Zij komen hierop daarom later terug. 
  
NOGEPA vraagt hoe de factor van 1,6 berekend is.  

• De ACM heeft berekend hoe hoog de versnellingsfactor dient te zijn om in lijn te zijn met het 
afnemende gasverbruik. Dit is op dezelfde wijze gebeurd bij GTS. 

  
De ACM presenteert de slides over de uitvoerbaarheid. Uit de berekeningen is duidelijk geworden dat 
de uitvoering complex is. Er bestaat een alternatief, waarin de waarde van de GAW in één keer 
afgewaardeerd wordt. Daarbij zou de ACM echter niet overstappen op de nominale WACC. De ACM 
vraagt de KBG-leden om een reflectie hierop. 
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NBNL is het over het algemeen eens om voor een minder complexe methode te kiezen. Zij begrijpt 
echter niet helemaal wat het alternatief behelst en hoe dat zich verhoudt tot de zojuist gepresenteerde 
voorstellen. Zij vraagt de ACM daarom of het mogelijk is om een nadere toelichting te geven per e-mail 
of in een expertmeeting.  

• De ACM geeft aan dat deze werkwijze niet toegepast kan worden voor het nominale stelsel. 
Zij zou daarom nog sneller afschrijven dan in het voorstel, om hetzelfde effect te bereiken. Zij 
geeft aan dat de methode simpeler is. Zij zou de waarde van de boekwaarde op het einde van 
de reguleringsperiode berekenen en het verschil met de start in één keer afboeken. Dit is voor 
het nominale stelsel niet mogelijk. Er zou daarom wel een hogere versnellingsfactor gekozen 
worden. De ACM heeft dit alternatief nog niet volledig doorgerekend en dus ook nog niet 
onderzocht of er maatstafeffecten uit voortkomen.  

 
NBNL geeft aan dat een alternatief, waarbij geen overstap wordt gemaakt naar het nominale stelsel, 
voor netbeheerders geen wenselijk alternatief is. 
  
NOGEPA begrijpt dat er dus geen nominaal stelsel zal worden toegepast en vraagt of dit effect heeft 
op de tarieven. Zij begrijpt dat de tarieven hoger zouden zijn met een nominaal stelsel. 

• De ACM geeft aan dat er voor de tarieven geen materieel effect is. 
 
NOGEPA begrijpt niet waarom het effect niet materieel zou zijn. 

• De ACM legt uit dat de totale som van de maatregelen bereikt wordt door sneller versneld af 
te schrijven in plaats van een combinatie van een lagere versnellingsfactor in combinatie met 
het nominale stelsel. 

  
Enexis vraagt of er intern niet meer afstemming nodig is voordat NBNL een standpunt inneemt. Enexis 
vraagt wat het effect is op de afschrijvingsmethodiek en of de effecten wel of niet herleidbaar zijn naar 
de individuele netbeheerders. Zij vreest dat er één bulk afgeschreven wordt en dat dit niet meer 
herleidbaar is naar de individuele netbeheerders. 

• De ACM geeft aan dat deze oplossing nog niet volledig uitgewerkt is, omdat zij eerst inzicht 
wil krijgen in het draagvlak onder de KBG-leden. De ACM zal in ieder geval niet in één bulk 
afschrijven, maar afzonderlijk per netbeheerder, zoals ook nu het geval is.  

  
VEMW merkt op dat de keuze voor het versneld afschrijven mogelijk onvoldoende rekening houdt met 
de manier waarop de activa nog ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld groen gas of waterstof. 
Alternatieve invullingen van activa worden volgens VEMW onvoldoende meegewogen. 
  
RENDO vindt de uitspraak dat de uitkomsten van de alternatieven gelijk zijn geruststellend. Wel merkt 
zij op dat het belangrijk is om naar neveneffecten te kijken. Zij gaat ervan uit dat de GAW wel 
geïndexeerd wordt, en vraagt zich af hoe dit er dan uitziet. RENDO heeft meer informatie nodig om te 
kunnen beoordelen of het alternatief daadwerkelijk een goed alternatief is. Richting VEMW merkt zij op 
dat de kosten voor activa in ieder geval omlaag gaan, ook als deze activa nog gebruikt zullen worden 
voor de alternatieven. Het is daarmee meer een vraagstuk van kosten over de tijd, dan dat 
alternatieven niet worden meegewogen. 
  
Liander merkt op dat het alternatief nog niet uitgewerkt is en wenst dat instrumenten zoveel mogelijk 
zuiver, en daarmee afzonderlijk, worden toegepast. Dit maakt de motivering ook zuiverder volgens 
Liander. Zij wil voorkomen dat er effecten over het hoofd worden gezien. 
 
Stedin sluit zich bij de opmerking van Liander aan. 
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NBNL kan alleen op basis van meer informatie een standpunt innemen.  
• De ACM kan niet beloven dat zij op korte termijn nog meer informatie aanlevert. Er is immers 

weinig tijd tot aan het ontwerpmethodebesluit.  
  
De ACM presenteert vervolgens de slide over proportionaliteit. De ACM gaat twee eerder gemaakte 
keuzes heroverwegen. De eerste keuze betreft het niet meenemen van de start-GAW in het bepalen 
van de versnellingsfactor en het niet toepassen van de versnellingsfactor op de start-GAW. De tweede 
keuze is het toepassen van dezelfde versnellingsfactor op de aansluitdienst en de transportdienst. De 
ACM verzoekt de KBG-leden om uiterlijk 22 februari 2021 een schriftelijke reactie hierop in te dienen. 
 
NBNL vraagt waarom deze heroverwegingen pas na het verzenden van de slides hebben 
plaatsgevonden.  

• De ACM geeft aan dat zij door de timing van het afronden van de rekenmodellen niet eerder 
in staat was om de proportionaliteit te beoordelen. Die beoordeling gaf aanleiding om deze 
keuzes heroverwegen. 

  
NBNL vraagt of zij ook eventuele vragen per e-mail kan stellen voor het aanleveren van de schriftelijke 
reactie.  

• De ACM geeft aan dat dit mogelijk is. 
  
Enexis vraagt of het mogelijk is om een dag later een reactie in te dienen in verband met vakanties. 

• De ACM wenst de deadline op maandag 22 februari 2021 te laten. De ACM kan niet 
garanderen dat zij een latere reactie nog mee kan nemen in het besluitvormingsproces. De 
deadline is bovendien zo strak, omdat zij wil voorkomen dat de uitloop van het 
ontwerpmethodebesluit vier weken wordt. Zij mikt op twee weken uitloop, dit is ook in het 
voordeel van de netbeheerders in het kader van het tarievenproces dit najaar. 

  
De ACM presenteert de slide over de volumeschatting voor de eenmalige aansluitvergoeding. De ACM 
is voornemens om het rekenvolume enkel op het jaar 2020 te baseren. De kosten blijft zij schatten op 
het gemiddelde van de peiljaren. Om die reden rekent zij met twee verschillende SO’s 
(Samengestelde Output) in het rekenbestand voor gas. De ACM vraagt de KBG-leden wat zij van dit 
voornemen vinden. 
 
NBNL geeft aan dat de regionale netbeheerders zich goed kunnen vinden in het voorstel. 
 
VEMW kan zich ook goed in dit voorstel vinden. 
  
De ACM presenteert de slides over de schatting van de verwijderingskosten voor gasaansluitingen. 
Voor de uitwerking dient de ACM nog een informatieverzoek uit te sturen. De ACM vraagt de KBG-
leden wat zij hiervan vinden. 
 
NBNL heeft als voorkeur om de daadwerkelijke kosten te vergoeden op basis van de kosten van de 
individuele netbeheerders. Indien de ACM toch kiest voor gemiddelde kosten, merkt NBNL op dat ook 
rekening moet worden gehouden met de gemiddelde aansluitlengte, bovenop differentiatie tussen 
laag- en hoogbouw. 

• De ACM geeft aan dat de differentiatie tussen laag- en hoogbouw slechts een voorbeeld is. 
Andere vormen van differentiatie zijn mogelijk. De ACM heeft nog geen definitieve keuzes 
hierin gemaakt. De ACM vraagt NBNL naar een uitspraak tijdens de KBG-bijeenkomst van  

 13 november 2020, waarbij de netbeheerders aangaven dat de informatie over aansluitlengte 
 mogelijk lastig te achterhalen is. 
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RENDO geeft aan dat de lengte een belangrijke cost driver is. Op basis van hun informatiesystemen 
zou wel te achterhalen moeten zijn hoeveel meters zij verwijderen. 
 
Coteq sluit zich hierbij aan. 
  
De ACM presenteert de slide over de lengte van de reguleringsperiode. Het uitgangspunt is vijf jaar. Zij 
ziet met de voorgestelde methode geen reden om hiervan af te wijken. 
 
NBNL ziet dat de ACM moeite heeft gedaan om tot een robuuste methode voor gas te komen en 
daarom kan zij zich vinden in een lengte van vijf jaar. 
  
De ACM presenteert de slides over de effecten van de reguleringskeuzes. De ACM heeft voor 2021 
als startpunt genomen de inkomsten op basis van de tarieven exclusief correcties, maar inclusief de 
kosten voor nieuwe taken. Voor de transportdienst en aansluitdienst laat zij apart zien wat de effecten 
zijn. 
 
NBNL wil een grote disclaimer maken. Er zijn nog correcties die nog niet gemaakt zijn, zoals het 
wegvallen van de precariokosten. De inkomsten zullen volgens NBNL naar verwachting heel anders 
verlopen. 

• De ACM wil met deze indicatie zeker geen zekerheid bieden en stelt hiermee dus ook niets 
vast. De nacalculaties zullen zeker effect hebben. Specifiek voor precario geldt dat deze 
kosten niet meegenomen worden in de komende reguleringsperiode, maar ook hier geldt dat 
eventuele nacalculaties niet zijn meegenomen. 

 
Liander geeft aan dat de precariokosten geen onderdeel vormen, omdat deze onderdeel zijn van de 
nacalculaties. Het wegvallen van de precario in 2022 zal een groot effect hebben. Bovendien geeft 
Liander aan dat de inkomsten in 2021 ook hoger zijn door het verwerken van de CBb-uitspraak. 
Liander geeft aan dat de grafiek suggereert dat de tarieven sterk stijgen, maar dit is niet het geval. 

• De ACM gebruikt de indicatieve tariefruimte om het effect met methodische wijzigingen te 
tonen en geeft aan dat nacalculaties hierin niet zijn verwerkt. Het effect van de CBb-uitspraak 
zit dus ook niet in de gepresenteerde sectorinkomsten van 2021. 
 

RNB-E 
De ACM presenteert een slide over de WACC RNB-E (reëel).  
 
NBNL roept de ACM op hier nog een keer naar te kijken. Volgens NBNL is de reële WACC 
onhoudbaar. Zij geeft aan verschillende notities over de WACC te hebben gestuurd. Volgens NBNL is 
nu het juiste moment om in gesprek te gaan over de overstap naar het nominale stelsel. Zij wil het 
Brattle-rapport graag snel ontvangen.  
 
TenneT sluit zich aan bij het pleidooi voor het nominale stelsel. 

• De ACM geeft aan meerdere malen gereageerd te hebben op de punten van NBNL. Alle input 
die de ACM ontvangt, neemt zij mee in haar besluitvorming. De ACM deelt het Brattle-rapport 
met de KBG-leden, zodra het af is.  
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Voor NBNL is het belangrijkste dat de methode robuust is. Het reële stelsel is naar haar mening 
onhoudbaar. NBNL wil de discussie aangaan. Zij heeft het beeld dat deze discussie niet is gevoerd.  

• De ACM vindt het jammer dit te horen. Zij doet haar best een zo goed mogelijk 
voorbereidingsproces te organiseren. Uiteindelijk is het aan de ACM om een besluit te nemen. 
Zoals eerder is toegelicht, is de ACM het niet eens met de argumenten van NBNL voor een 
nominale WACC. De ACM ziet niet wat een extra gesprek hieraan zou toevoegen. Op het 
ontwerpbesluit is uiteraard nog reactie mogelijk.  

 
NBNL geeft aan een inhoudelijke reactie te willen ontvangen, naar haar idee is het gesprek niet 
gevoerd. NBNL verzoekt om een reactie op haar notitie uit januari 2021.  

• De ACM geeft aan het punt te horen en gaat zich erop beraden.  
 
TenneT hoort dat de ACM de besluitvorming heeft afgerond en dat daarbij een belangenafweging is 
gemaakt. Deze belangenafweging is TenneT onbekend en zij vraagt wat deze inhoudt.  
 
Liander bevestigt dat het allemaal is behandeld in eerdere KBG-bijeenkomsten, maar de laatste keer 
dat er discussie over het onderwerp is geweest, was op 12 oktober 2020. Hier werd het standpunt van 
de netbeheerders verkeerd verwoord, dus zijn er nog notities gestuurd. Liander heeft hierdoor moeite 
met de opmerking dat alle discussies zijn gevoerd. Liander vraagt of aanpassing van wat nu wordt 
gepresenteerd nog mogelijk is. Liander betreurt dat zij niet alles heeft kunnen bespreken. Naar haar 
idee zouden de ACM en Liander het eens kunnen zijn over de overgang naar het nominale stelsel.  

• De ACM geeft aan dat zij momenteel werkt aan het ontwerpmethodebesluit. De ACM merkt 
op dat zij in diverse KBG-bijeenkomsten heeft aangegeven waarom zij van mening is dat het 
reële stelsel een goed stelsel is. De besluitvorming is nog niet definitief. In deze KBG-
bijeenkomst bespreekt zij de voorstellen van het team. Het Bestuur kan anders oordelen. 
Daarbij kan in de zienswijzenperiode gereageerd worden op het ontwerpmethodebesluit.  

 
Stedin verzoekt de ACM op de notitie te reageren in haar ontwerpbesluit. 
 
Liander stelt dat onder het rapport een schatting van 1,8 procent aan inflatie ligt. Dit maakt de kans 
nog groter dat de netbeheerders nog minder rendement zullen hebben, want de werkelijke inflatie 
moet wel heel veel hoger worden wil men echt bij 1,8 uitkomen in deze onvoorspelbare tijden. Het zou 
een stuk lager kunnen zijn, waardoor men bij 1,0 blijft hangen, aldus Liander. Liander wil zien of dit in 
het Brattle-rapport is afgewogen.  
 
Stedin verzoekt ook om het Brattle-rapport, ook al is dit nog in concept.  

• De ACM deelt het Brattle-rapport in elk geval zo snel als dit afgerond is en denkt over het 
verzoek na.  

 
VEMW geeft aan dat haar leden ook aangesloten zijn op de regionale netten. Zij vindt het goed om te 
zien dat de ACM zorgvuldig is en ervaart het proces niet alsof de methode in een donkere kamer wordt 
geschreven.  
 
De ACM licht vervolgens de slides over nacalculatie invoeding toe.  
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NBNL kan zich vinden in het voorstel van nacalculatie. NBNL heeft een vraag over de toelichting in de 
bijlage. Daar staat dat bij de toepassing van het voorstel er een prikkel kan zijn tot overschatting. Dit 
wordt in principe gecorrigeerd door nacalculatie, kan de ACM dit toelichten?  

• De ACM geeft aan dat indien een schatting wordt gebaseerd op prognoses, daar een prikkel 
in zit om deze prognoses relatief hoog te schatten. De consequentie daarvan is minder groot, 
omdat dat effect wordt gecorrigeerd op het moment van nacalculatie.  

 
De ACM licht vervolgens de tweede slide over nacalculatie invoeding toe.  
 
NBNL steunt het voorstel. 
 
De ACM presenteert haar slide over de afschrijvingsklif.   
 
VEMW merkt op dat activa die worden afgeschreven niet automatisch leiden tot 
vervangingsinvesteringen en vraagt of de ACM hiermee rekening houdt.  

• De ACM licht toe dat de correctie niet ziet op individuele activa. De methode geldt niet voor 
alle activa uit de GAW. De ACM doet het puur en alleen voor hetgeen in de start-GAW 
gecorrigeerd wordt. De bijschatting is een vermindering op de correctie voor de start-GAW, 
die de ACM meeneemt. Normaal gesproken worden alle kosten uit de peiljaren gebruikt als 
schatting voor de gehele reguleringsperiode. Omdat de ACM nu een deel van die kosten uit 
de peiljaren in het verloop van de reguleringsperiode in mindering gaat brengen, vindt de 
ACM dat er specifiek voor die activa rekening moet worden gehouden met vervanging.  

 
VEMW neemt aan dat er stukken zijn over hoe de ACM hiermee rekening houdt. Zijn deze stukken er 
al of kan VEMW dit terug vinden in de ontwerpmethode.  

• De ACM geeft aan dat er geen aanvullende stukken zijn, maar dat dit wordt toegelicht in het 
ontwerpmethodebesluit.  

 
NBNL vindt het lastig om het voorstel te steunen. Volgens NBNL is er sprake van een structurele 
onderdekking van de kapitaalkosten en die wordt hiermee vergroot. NBNL ziet weinig van haar 
eerdere input terugkomen, behalve het punt van de vervangingsinvesteringen.  

• De ACM geeft aan dat de RNB’s eerder hebben gezegd een correctie voor de afschrijvingsklif 
logisch te vinden en vraagt of de RNB’s dit standpunt intrekken.  

 
NBNL geeft aan dat er gesprekken zijn geweest en dat er maar met één punt iets is gedaan, om die 
reden kan zij het voorstel niet steunen. 
 
RENDO geeft aan dat de impact integraal moet worden bekeken. Bij elektriciteit geldt een behoorlijk 
investeringsprogramma en de vraag is of de eindkostenschatting wel voldoende rekening houdt met 
deze verwachtingen. Zij ziet een trendbreuk voor de kosten per eenheid output, maar niet hoe hieraan 
recht wordt gedaan. RENDO denkt dat de schatting verslechtert, omdat er te weinig aan wordt 
toegevoegd. Zij geeft aan de constructie conceptueel wel te kunnen volgen, maar is van mening dat 
maatstafregulering niet individueel beoordeeld kan worden zonder de rest mee te nemen. 
 
Liander haalt aan dat zij haar vermogenskostenvergoeding bepaald krijgt op basis van de GAW aan 
het eind van het jaar. Dus als een investering halverwege het jaar komt, is het eerste half jaar al 
afgeschreven en daar krijgt de netbeheerder nooit een vergoeding voor. Dit is een fundamentele fout 
in de berekening. 

• De ACM geeft aan dat dit punt eerder is besproken.  
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De ACM licht de slide inkoopkosten transport – aangepaste schatting toe.  
 
NBNL kan zich vinden in dit voorstel.  
 
De ACM licht de slides inkoopkosten transport – maatstaf toe.  
 
Enexis is blij dat haar voorstel gedeeltelijk gehonoreerd is. Enexis vraagt hoe de ACM de wet leest. 
Daarnaast is Enexis ook benieuwd hoe met net op zee wordt omgegaan. En tot slot verzoekt zij de 
ACM om een rekenvoorbeeld, omdat de beschrijving van de berekening vrij ingewikkeld is.  

• De ACM interpreteert de wet als volgt: er is een verschil tussen het vergoeden van de 
inkoopkosten transport en hoe de ACM inkoopkosten gebruikt in de maatstaf om te borgen 
dat de kosten van de netbeheerders vergelijkbaar zijn. Dit betekent volgens de ACM niet dat 
het meenemen van de inkoopkosten in de maatstaf ervoor zorgt dat de netbeheerder geen 
volledige vergoeding krijgt. 

 
Enexis geeft aan het niet te begrijpen. Enexis snapt dat er wordt geschoond voor de beheerskosten en 
is van mening dat de wet daarvoor ruimte biedt. Enexis vraagt zich af of de ACM dan van mening is 
dat de inkoopkosten enkel op sectorniveau een-op-een vergoed moeten worden.  

• De ACM is van mening dat de methode ook bij individuele netbeheerders tot volledige 
vergoeding van de inkoopkosten leidt. Het meenemen van de inkoopkosten transport in de 
maatstaf heeft niet tot doel deze kosten zelf te vergoeden, maar als doel om te borgen dat 
netbeheerders met relatief veel hoger gelegen netvlakken niet benadeeld worden door een 
oneerlijke vergelijking. Ten aanzien van het net op zee vindt de ACM het lastig nu uitspraken 
te doen, omdat de kosten van het net op zee op dit moment geen onderdeel zijn van de 
transporttarieven van TenneT. De ACM kan zich voorstellen dat ook voor net op zee geldt dat 
die kosten niet betrokken moeten worden in de maatstaf om tot een eerlijke vergelijking te 
komen. De ACM zegt toe de berekeningswijze na te sturen.  

 
Liander heeft ook behoefte aan een berekening. Zij is het niet eens met het voorstel van Enexis. 
Liander ziet dat nu een gedeeltelijke oplossing voorligt. Het echte standpunt gaat Liander later 
bepalen.  
 
Stedin sluit zich hierbij aan en beraadt zich nog op het voorstel.  
 
Liander merkt op dat zij het eens is met de wijze waarop de ACM de wetgeving uitlegt.  
 
NBNL heeft geen reactie. 
 
De ACM licht de slide over de q-factor toe. 
 
VEMW is het eens met het voornemen van de ACM. 
 
Stedin geeft aan dat haar rapport laat zien dat het q-factor model in strijd is met de wettelijke doelen. 
Deze methode kan daarom niet worden voortgezet. Stedin is het niet eens met het voorstel van de 
ACM om het niet te wijzigen. Wat betreft het doen naar een onderzoek voor een alternatief, daar kan 
Stedin zich wel in vinden. Zij vraagt zich wel af hoe zij dit moet interpreteren en vraagt of dit onderzoek 
dan ruim voor de volgende periode af is.  

• De ACM geeft aan dat zij voornemens is om op korte termijn met het onderzoek te starten.  
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Liander vindt de waarderingsfunctie, zoals deze nu in de methode ligt, erg ingewikkeld. En veel 
netbeheerders vinden alleen storingsminuten een logischere stimulans. Liander haalt aan dat dit 
onderzoek op korte termijn moet worden gestart, zodat de netbeheerders erop kunnen reageren.  
 
NBNL onthoudt zich van reactie.  
 
De ACM licht de slide lengte reguleringsperiode toe.  
 
NBNL vindt vijf jaar bij een robuuste methode prima, zoals bij gas. Bij elektriciteit vindt NBNL dit niet 
het geval. Voor een periode van vijf jaar moet het robuuster zijn. NBNL geeft aan dat de overstap naar 
het nominale stelsel hierbij een belangrijk onderdeel is. 
 
De ACM licht de slide effecten reguleringskeuzes toe.  
 
RENDO meent in de modellen gezien te hebben dat inkoopkosten TenneT hier niet in zaten en vraagt 
op dit klopt. 

• De ACM bevestigt dit.  
 
De ACM licht de slide ontwikkeling indicatieve tariefruimte toe.  
 
NBNL wil voorkomen dat er een verkeerd beeld ontstaat over de tariefontwikkeling. Het lijkt alsof het 
heel erg gaat stijgen. Volgens NBNL hebben netbeheerders te maken met een lage WACC, waardoor 
de inkomsten dalen, dus kan volgens NBNL de stijging alleen door de inkoopkosten TenneT komen. 
Zij geeft aan dat hierbij een flinke slag om de arm nodig is.  
 
Liander geeft aan het effect van het wegvallen van de precario te missen. Volgens haar hoort het 
beginpunt in 2021 hoger te liggen en wordt onvoldoende rekening gehouden met het verschil in 
rekenvolumes voor inkomsten 2021 en 2022. Dus hier geldt volgens Liander dat de lijnen in de praktijk 
veel dichter bij elkaar zullen liggen. Dit kan de verkeerde suggestie wekken.  

• De ACM licht toe dat de grafiek een indicatie geeft van het effect van methodische 
wijzigingen. Hiervoor heeft de ACM voor 2021 het inkomensniveau gehanteerd, zoals volgt uit 
de methode 2017-2022. Zowel de aangepaste schatting voor inkoopkosten transport als 
nacalculaties zit daar niet in. De ACM geeft aan dat deze grafiek een indicatie geeft van de 
verschillende maatregelen die worden genomen. Om die reden is de nacalculatie voor 
invoeding opgenomen op basis van een prognose. 

 
Liander meldt dat deze grafiek het beeld oproept alsof de netbeheerders hogere inkomsten zullen 
krijgen, terwijl dit volgens haar niet zo is. De klanten zullen eerder te maken krijgen met lagere tarieven 
dan hogere tarieven.  

• De ACM vraagt of de stijgende lijn vanaf 2022 ook niet klopt wat de netbeheerders betreft. 
 
Liander geeft aan dat dit zou kunnen, maar haar gevoel zegt dat het eindpunt 2026 lager ligt dan het 
huidige punt in 2021. Dit staat volgens Liander los van hoe het lijntje tussen 22 en 26 loopt. 
 
Stedin vraagt in welke mate deze effecten een rol spelen bij eventuele wijzigingen. Stel dat op basis 
van nieuwe berekeningen een dalende trend zichtbaar wordt, gaat de ACM dan maatregelen 
heroverwegen?  

• De ACM geeft aan dat deze grafieken tot doel hebben om een indicatie van de effecten te 
tonen. De ACM stuurt niet op een bepaalde uitkomst.  
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Nacalculaties 
NBNL merkt op dat zij vrijdag 12 februari 2021 een notitie heeft gestuurd met openstaande vragen. Zij 
vraagt in deze notitie een expert oordeel van Brattle, voordat de ACM besluit tot nacalculatie van de 
rente. Op de slides lijkt het alsof de ACM al heeft besloten om de rente na te calculeren. Wat is 
hiervan nu de status? 

• De ACM geeft aan dat hierover nog geen definitief standpunt ingenomen is. De ACM neemt 
de input mee, deze is nog niet verwerkt, aangezien de ACM deze recent heeft ontvangen. Het 
gaat hier dus om een voornemen.  

 
NBNL vraagt de ACM of Brattle wordt gevraagd om input. 

• De ACM geeft aan dat zij geen ruimte meer ziet om dit voor het nemen van het 
ontwerpmethodebesluit te doen.  

 
NBNL geeft aan dat dit laat in het proces is opgepakt, en dat er daarom nu geen tijd is.  

• De ACM geeft aan dat dit voortvloeit uit de zienswijzen op het ontwerpmethodebesluit van 
GTS, en dat het daarom niet eerder meegenomen kon worden. 

 
NBNL vraagt of voor de nacalculatie nog iets wordt gedaan met haar notities over de stijgende kosten 
per eenheid output en congestiemanagement. 

• De ACM geeft aan dat de input is betrokken bij het voornemen dat de ACM nu presenteert, 
zijnde dat de ACM geen voornemen uitspreekt om voor die punten nacalculatie in het 
methodebesluit aan te kondigen. 

 
Stedin heeft een aanvullende opmerking over invoeding groen gas. Stedin heeft aangegeven dat zij 
problemen heeft met de manier waarop de waardering tot stand komt. De ACM heeft toegezegd 
onderzoek te doen naar de werkelijke kosten voor invoeding van groen gas. Stedin ziet dit graag 
bevestigd. 

• De ACM bevestigt dat zij voor de volgende reguleringsperiode opnieuw bekijkt of dit de juiste 
invulling is. 
 

TenneT geeft aan dat de invoering van nacalculatie van de rente een grote beleidswijziging is. Wat 
TenneT betreft stelt dit extra eisen aan de motivering, voorbereiding en zorgvuldigheid. Daarbij hoort 
volgens TenneT een advies van Brattle.  

• De ACM geeft aan dit te begrijpen, maar dat zij laat in het proces zit, omdat dit onderwerp pas 
opkwam als zienswijze op het ontwerpmethodebesluit van GTS. De ACM kan niet op deze 
korte termijn een advies aan Brattle vragen. 

 
TenneT geeft aan niet te begrijpen dat er een definitieve keuze is gemaakt, zonder dat de ACM 
beschikt over een advies. Dit klinkt alsof de ACM het advies niet nodig heeft om een keuze te maken. 

• De ACM vond een advies van Brattle in deze overweging niet nodig. Dit betekent niet dat zij 
het GTS-besluit onzorgvuldig heeft genomen. De ACM wil overwegen om alsnog een advies 
in te passen, maar daarbij moet rekening gehouden worden met wat, gegeven de resterende 
tijd, nog mogelijk is.  

 
Liander vraagt of de ACM bij de afweging bij ontwerpmethodebesluit van GTS rekening heeft 
gehouden met het effect op de financierbaarheid en op relaties met financiers? 

• De ACM geeft aan dat nacalculatie van de rente inderdaad tot meer onzekerheid leidt bij de 
financiers, maar dat dit niet opweegt tegen dat het feit dat de nagecalculeerde rente beter in 
lijn is met de daadwerkelijke rente. 
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Liander vraagt hoe rating agencies omgaan met dit gegeven, en dat het van meer invloed is dan dat 
de ACM wellicht beseft.  

• De ACM geeft aan dat deze overwegingen zijn meegenomen in het ontwerpmethodebesluit 
van GTS. 

 
Liander verzoekt de ACM in het ontwerpmethodebesluit kenbaar te maken hoe de ACM tot de 
afweging is gekomen en hoe de door netbeheerders geleverde input is meegenomen. Liander geeft 
aan dat in de komende één of twee weken er mogelijk nog reacties vanuit de netbeheerders komen.  

• De ACM geeft aan wijzigingen in het methodebesluit uitgebreid te motiveren. Voor zaken die 
niet wijzigen, neemt de ACM in principe niets op. De ACM gaat wel in op de beslissing om 
vast te houden aan het reële stelsel in het besluit. 

 
Liander geeft aan dat de ACM over congestiemanagement anders besluit. De ACM heeft aangegeven 
hier altijd de mogelijkheid te zien om te besluiten tot nacalculatie als de kosten te ver oplopen. Liander 
vraagt hoe groot de afwijking moet zijn, voordat de ACM hiernaar kijkt.  

• De ACM geeft aan dat het besluit tot nacalculatie in dat geval onderdeel is van het 
tarievenbesluit. Het is afhankelijk van de situatie wanneer de ACM besluit tot nacalculatie. 

 
Bijlagen 
NBNL vraagt of de ACM nog iets kan zeggen over het proces voor het onderzoek netverliezen gas.  
De ACM geeft aan dat niet alle regionale netbeheerders de deadline van het informatieverzoek 
hebben gehaald. Zij is nu in afstemming met de consultant over het verdere proces van het rapport. Dit 
zal onderdeel zijn van het ontwerpmethodebesluit. De inhoud van het onderzoek is gelijk aan het 
tarievenbesluit, met dezelfde systematiek.  
 
Liander geeft aan dat in het tarievenbesluit voor één jaar wordt geschat en vraagt hoe dit wijzigt in het 
methodebesluit.  

• De ACM geeft aan dat zij gebruik zal maken van drie peiljaren voor de kosten, namelijk 2018 - 
2020, voor de volumes 2016 – 2018. Doordat zij meerdere jaren gebruikt is de schatting 
robuust. 

 
Liander vraagt hoe de ACM dit uitvoert voor de jaren 2022 – 2026. 

• De ACM maakt een schatting voor de gehele reguleringsperiode op basis van de peiljaren. In 
tegenstelling tot de tarievenbesluiten, heeft de consultant aan de ACM laten weten dat het niet 
mogelijk is om een sanity check uit te voeren op de historische kostenschatting. De ACM is 
van mening dat de schatting robuust is voor over de gehele reguleringsperiode. De ACM geeft 
aan dat de kosten ook in perspectief geplaatst moeten worden, omdat deze een klein 
onderdeel vormen van de totale kosten. 

 
Stedin geeft aan dat gezien de lage marges elke miljoen telt. 
 
Algemene reflectie 
NBNL wil complimenten geven aan de ACM. Het is een bijzonder jaar geweest. Van de voorstellen die 
er liggen, geeft NBNL aan tevreden te zijn over gas. NBNL spreekt haar waardering uit voor de 
robuuste reguleringsmethode. Dit biedt een oplossing voor de problemen die de netbeheerders 
voorzien in de komende jaren. Op elektriciteit is NBNL minder gerustgesteld. Zij geeft aan niet teveel 
achterom te willen kijken, maar een nieuwe stip op de horizon te willen zetten. NBNL hoopt om samen 
met de ACM en andere marktpartijen tot een robuust methodebesluit te komen.  
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Zij vraagt de ACM daarom om op de eerder genoemde punten terug te komen. NBNL spreekt niet van 
een robuuste methode, indien deze een reële WACC voor elektriciteit bevat. De reflectie is 
voornamelijk bedoeld om een nieuwe fase in te luiden. 

• De ACM dankt NBNL voor de complimenten en geeft aan in het ontwerpmethodebesluit in te 
gaan op de wijzigingen. Op bepaalde punten is het is mogelijk dat de ACM en NBNL het niet 
eens zijn. De ACM benadrukt dat het proces met het nemen van het ontwerpbesluit niet klaar 
is, de KBG-leden hebben vervolgens alle ruimte om te reageren in de zienswijzeperiode.  
 

3. Rondvraag en afsluiting  
De ACM merkt op dat tijdens de volgende KBG-bijeenkomst op 25 februari a.s. de onderwerpen 
“Toepassing benchmark TenneT’ en ‘Integraal Methode TenneT’ op de agenda staan. Vervolgens sluit 
zij om 16.45 uur de vergadering. 
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Reacties op Hoofdpuntenverslag Klankbordgroepbijeenkom st methodebesluiten 2022 
d.d. 15 februari 2021 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 3, 5e alinea, de passage: Enexis vraagt of er intern niet meer afstemming nodig is voordat 
NBNL een standpunt inneemt. Enexis vraagt wat het effect is op de afschrijvingsmethodiek en of de 
effecten wel of niet herleidbaar zijn naar de individuele netbeheerders.  
Aanpassen en aanvullen 
‘Enexis vraagt of er intern niet meer afstemming nodig is voordat NBNL een standpunt inneemt. 
Enexis geeft aan dat het voorstel - zoals dat nu wo rdt gepresenteerd in de klankbordgroep - 
niet door de RNB’s is besproken in de voorbereiding. De RNB’s hebben dit voorstel niet 
opgemaakt uit de eerder toegezonden slides. Enexis vraagt zich daarom af of het niet 
verstandiger is als de RNB’s eerst nog intern overleg gen voordat wij met een reactie komen.  
Enexis vraagt wat het effect is op de afschrijvingsmethodiek en of de effecten wel of niet herleidbaar 
zijn naar de individuele netbeheerders. Zij vreest dat vraagt zich af of  er één bulk wordt 
afgeschreven, wordt wat er toe zou leiden   en dat dit niet meer herleidbaar is naar de individuele 
netbeheerders’.  
 
Pagina 4, 1e alinea, de passage: NBNL kan alleen op basis van meer informatie een standpunt 
innemen.  

• De ACM kan niet beloven dat zij op korte termijn nog meer informatie aanlevert. Er is immers 
weinig tijd tot aan het ontwerpmethodebesluit.  

 
Pagina 8, 5e alinea, de passage: Enexis geeft aan het niet te begrijpen. Enexis snapt dat er wordt 
geschoond voor de beheerskosten en is van mening dat de wet daarvoor ruimte biedt. Enexis vraagt 
zich af of de ACM dan van mening is dat de inkoopkosten enkel op sectorniveau een-op-een vergoed 
moeten worden.  
Aanpassen en aanvullen 
‘Enexis geeft aan deze uitleg  het niet te begrijpen. Enexis snapt dat er nu wordt geschoond voor de 
beheerskosten, maar  vraagt zich af of de wet daar wel ruimte toe biedt. De individuele netbeheer 
krijgt immers niet zijn volledige inkoopkosten verg oed.  en is van mening dat de wet daarvoor 
ruimte biedt. Enexis vraagt zich af of de ACM dan van mening is dat de inkoopkosten enkel op 
sectorniveau een-op-een vergoed moeten worden’.  
 
Pagina 9, laatste alinea, de zin: Stedin vraagt in welke mate deze effecten een rol spelen bij eventuele 
wijzigingen. Stel dat op basis van nieuwe berekeningen een dalende trend zichtbaar wordt, gaat de 
ACM dan maatregelen heroverwegen? 
Aanpassen 
‘Stedin Enexis  vraagt in welke mate deze effecten een rol spelen bij eventuele wijzigingen. Stel dat op 
basis van nieuwe berekeningen een dalende trend zichtbaar wordt, gaat de ACM dan maatregelen 
heroverwegen?’ 
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Netbeheer Nederland namens de Regionale Netbeheerders 
‘Tijdens de 25e klankbordgroepbijeenkomst op 15 februari heeft Netbeheer Nederland aangegeven 
uiterlijk op 22 februari nog een aantal openstaande punten per mail toe te sturen. Afgelopen week 
hebben de regionale netbeheerders deze openstaande punten onderling afgestemd, en hun 
gezamenlijke reacties wil ik jullie hierbij graag toesturen. 
 
Voorstel versnellingsfactor (slide 12)  
De regionale netbeheerders kunnen zich vinden in het voorstel van de ACM met betrekking tot de 
versnellingsfactor.  
 
Uitvoerbaarheid (slide 14) 
De regionale netbeheerders steunen zowel de voorgestelde nominale WACC als de versnellingsfactor. 
Deze voorstellen zijn noodzakelijk om een robuust totaalpakket voor RNB-G te realiseren. De 
regionale netbeheerders vinden het belangrijk dat deze instrumenten zo zuiver mogelijk worden 
uitgewerkt, waarmee onnodige vermenging (en juridische discussie over het doel en uitwerking van 
instrumenten) vermeden wordt. Een hogere versnellingsfactor als gevolg van versleuteling van de 
effecten uit de nominale WACC in de versnellingsfactor leidt mogelijk tot dergelijke vermenging. De 
regionale netbeheerders vinden het verder uitwerken van dit alternatief daarom niet wenselijk. 
 
Proportionaliteit (slide 15) 
De regionale netbeheerders hebben begrip voor de heroverwegingen van de ACM, maar pleiten er wel 
voor om in het ontwerp-methodebesluit aan te geven welke afweging de ACM heeft gemaakt om tot 
één gelijke versnellingsfactor te komen voor transportdienst en aansluitdienst. Op die manier bestaat 
in de volgende reguleringsperiodes voldoende mogelijkheid om deze afweging nogmaals te maken 
met nieuwe feiten op dat moment. 
 
PV (Bijlagen slides 52 en 66) 
Doel van de berekening van de PV is het zo goed mogelijk inschatten van de in de nieuwe 
reguleringsperiode te realiseren productiviteitsverandering. Op basis van een langjarig gemiddelde 
wordt bij elektriciteit (vanaf 2004) en gas transportdienst (vanaf 2005) echter geen goede inschatting 
van de pv voor 2021-2026 verkregen. De jaren uit het begin van de regulering zijn namelijk niet 
representatief voor de ontwikkelingen als gevolg van de energietransitie. Door de pv-inschatting te 
baseren op een veel kortere historie (bijvoorbeeld vanaf 2015), kan een betere inschatting van de 
ontwikkeling in de jaren 2021-2026 worden verkregen die aansluiten op de bevestigde 
investeringsniveaus voor vervangingen van gasaansluitingen de komende reguleringsperiode. De 
regionale netbeheerders herkennen nu nog onvoldoende dat de a.g.v. vervangen van 
gasaansluitingen (ook in 2021-2026 worden aansluitingen vervangen waarvan het initiële 
investeringsbedrag nihil was) stijgende kapitaalkosten voldoende worden ‘gevangen’ met de PV en de 
gemiddelde kosten van 2018-2020. 
 
Naar aanleiding van de concept x-factorberekening heeft Enexis in haar mail van 11 februari (punt 2) 
aangegeven dat bij de omrekening van de kosten van 2018 en 2019 naar het efficiëntieniveau en 
prijspeil 2021 ten onrechte de uitkomst van de langjarige pv-meting wordt gebruik. Door de langjarige 
PV te hanteren (en niet de gerealiseerde) worden de efficiënte kosten 2021 te laag ingeschat. Deze 
correctie heeft een materieel effect van meerdere procenten op de begininkomsten 2022 en daarmee 
op de TI in de jaren 2022-2026. De ACM heeft in haar reactie van 12 februari aangegeven dat hiervoor 
niet zal worden gecorrigeerd. Hiervoor is echter geen nadere onderbouwing gegeven. De regionale 
netbeheerders zouden graag van de ACM horen waarom zij van mening is dat de 
berekeningsmethode op dit punt inhoudelijk correct is. Kan die ACM dit nog nasturen?’.  
 


