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Met de grote wijzigingen doelt de ACM onder andere op de wijzigingen die zij voorstelt 

in verband met een afnemende gasmarkt (HOGAN).

In deze sessie bekijkt de ACM dus alle reguleringsonderdelen in het geheel. Hierbij heeft 

zij de meeste effecten ook al doorgerekend; gegeven het feit dat er nog geen cijfers over 

2020 beschikbaar zijn, hebben de daadwerkelijke bedragen een beperkte waarde. De 

meeste reguleringsonderdelen zijn al één of meer keren besproken met de KBG-leden. 

De ACM heeft de input van de KBG-leden meegenomen en presenteert hier de methode 

die zij van plan is in het ontwerpmethodebesluit op te nemen. In deze KBG-bijeenkomst 

gaat het om het integrale beeld, zoals toegezegd aan de KBG-leden. Het is dus niet de 

bedoeling om de individuele reguleringsonderdelen opnieuw te bespreken. Voor een 

uitgebreide toelichting op de invulling van deze onderdelen verwijst de ACM naar de 

presentaties voor de betreffende KBG-bijeenkomsten. Een aantal reguleringsonderdelen 

zijn nog niet besproken met de KBG-leden. Waar dit het geval is, zal de ACM dit 

aangeven, en stelt de ACM uiteraard de input van de KBG-leden op prijs. 
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In het kostenbestand en x-factor bestand van regionale netbeheerders gas wordt 

gerekend met de reële WACC, omdat het effect van de overstap naar het nominale 

stelsel als correctie ten opzichte van het reële stelsel zonder versnelde afschrijving wordt 

toegepast.
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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 en het vervolg zijn de op de slides gepresenteerde 

maatregelen voorgesteld.

Wij hebben twee voorwaarden gesteld:

• Het moet uitvoerbaar zijn 

• Het moet geen buitenproportionele effecten hebben
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Met de voorgestelde correcties doelt de ACM op de correcties, zoals besproken in de 

KBG-bijeenkomst van 30 november 2020.
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Het idee van een eenmalige afschrijving volgt op hoofdlijnen deze stappen:

1. Op basis van de Morgan scenario’s wordt vastgesteld met welk percentage de totale 

boekwaarde van het netwerk vanaf de volgende periode (2027 en verder) extra zou 

moeten dalen om de kapitaalkosten in lijn te brengen met de benutting. (NB: deze stap 

is ook onderdeel van de oplossing versneld afschrijven via VDB-formule.)

2. Dit percentage wordt toegepast op de boekwaarde ultimo 2026 (dus einde van 

komende periode) van alle nieuwe investeringen over de jaren 2004 t/m 2020 van alle 

netbeheerders. 

3. De optelling van al deze bedragen leidt tot een totaal bedrag in euro’s: de eenmalige 

extra afschrijving.

4. Dit bedrag wordt vervolgens vergoed in de vorm van een ‘mark-up’ op de maatstaf. 
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Door alleen te kijken naar de bestaande activa en de start-GAW buiten beschouwing te 

laten bij het bepalen van de versnellingsfactor, worden dus alleen de kosten van de 

activa vanaf 2004 in lijn met de benutting gebracht. De start-GAW speelt echter wel een 

grote rol in de totale kapitaalkosten. Doordat de start-GAW al goed loopt met de 

benutting, haal je van de bestaande activa meer kosten naar voren wanneer je de start-

GAW buiten beschouwing laat. 

De ACM kijkt, vanwege de forse impact van de HOGAN-maatregelen, ook nog naar het 

effect van het hanteren van één identieke versnellingsfactor voor versneld afschrijven op 

zowel activa van de transport- als aansluitdienst in plaats van twee. De samenstelling 

van de GAW is namelijk wel anders: in TD zit nog relatief veel start-GAW die binnen 1 à

15 jaar wegvalt, terwijl de AD relatief veel nieuwe vervangingsinvesteringen voor 

aansluitingen kent. Hier speelt mee dat bij de AD de initiële investering in een 

aansluiting niet in de GAW terecht is gekomen maar al via een eenmalige 

aansluitvergoeding (EAV) op een andere manier tot vergoeding is gekomen
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In het x-factormodel leidt dit tot twee verschillende samengestelde output. De kosten 

per eenheid output worden berekend door de efficiënte kosten op sectorniveau te delen 

door de SO van de sector. De efficiënte kosten per eenheid ouput vermenigvuldigen we 

vervolgens met de SO per netbeheerder om tot de efficiënte kosten per netbeheerder te 

komen. Als gevolg van deze wijziging wordt die individuele SO voor de EAV enkel op 

2020 gebaseerd.
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Conceptberekeningen:

Het doel van het delen van de conceptberekeningen is om de KBG-leden inzicht te geven 

in hoe de ACM tot de hierna gepresenteerde effecten gekomen is. De kwaliteit is nog 

niet op de gebruikelijke standaard. De ACM wil de KBG-leden graag vroegtijdig 

transparantie geven. 

Missende elementen:

Bij het toesturen is een overzicht opgenomen van de missende elementen. Daarnaast is 

ook de correctie van invoedingsvolumes voor overstort naar GTS nog niet verwerkt. Wij 

kunnen geen voorspelling doen over de hoogte van de nacalculaties. Deze zullen de 

jaarlijkse inkomsten beïnvloeden. 
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Volgens de bestaande methode worden de invoedingsvolumes geschat op basis van het 

gemiddelde van de volumes in de peiljaren. De ACM verwacht dat dit tot een

onderschatting is, mede om deze reden stelt de ACM voor invoedingsvolumes te gaan

nacalculeren. De ACM is van mening dat de toegevoegde waarde van een aangepaste 

schatting in combinatie met de nacalculatie beperkt is. De reden hiervoor is dat de 

voorgestelde nacalculatie van invoedingsvolumes al borgt dat de netbeheerders een 

vergoeding krijgen voor het faciliteren van meer invoeding dan verwacht. De ACM is 

geen voorstander van het baseren van de schatting op volumeprognoses, omdat dit een 

prikkel geeft deze te overschatten. Zoals gepresenteerd op de KBG-bijeenkomst van 28 

september 2020 ziet de ACM enkel de mogelijkheid om de volumes te baseren op een 

lineaire extrapolatie van de gerealiseerde volumes. De ACM is van mening dat de 

materiële impact hiervan te beperkt is.
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Box 1: Rekenkundige uitwerking

1. In het kostenbestand wordt voor alle peiljaren de volgende input opgehaald:

a. totale inkoopkosten transport van RNB’s bij bovenliggende RNB’s

b. totale inkoopkosten transport van RNB’s bij TenneT

c. Volumes inkoopkosten transport bij TenneT per netvlak per tariefdrager 

voor de transportdienst

d. De transporttarieven van TenneT

2. De inkomstenmodule van TenneT wordt geschoond voor de systeemtaak, hieruit 

volgen de fictieve tarieven van TenneT excl. systeemtaak

3. Het totaal aan inkoopkosten transport van de RNB’s bij TenneT dat ziet op de 

transportdienst volgt uit het vermenigvuldigen van inkoopvolumes volumes met 

de transporttarieven van TenneT

4. Het totaal inkoopkosten transport van de RNB’s bij TenneT dat ziet op de 

transportdienst exclusief systeemtaak volgt uit het vermenigvuldigen van de 

inkoopvolumes met de fictieve transporttarieven van TenneT die resulteren uit 

stap 2

5. Het verschil tussen stap 3 en stap 4 is het deel van de inkoopkosten transport dat 

ziet op de systeemtaak voor inkoopkosten transport bij TenneT.

6. De totale inkoopkosten transport uit de RD (input 1a plus 1b) minus het deel van 

de inkoopkosten transport dat ziet op de systeemtaak (resultaat stap 5) geeft de 

inkoopkosten exclusief systeemtaak

a. Hierbij is nog geen rekening gehouden met doorberekende kosten naar 

onderliggende RNB’s

7. Het percentage doorberekende systeemtaakinkomsten per netbeheerder van 
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bovenliggende RNB’s aan onderliggende RNB’s wordt berekend op basis van het 

aandeel inkoopkosten bij bovenliggende RNB’s per netbeheerder ten opzichte van 

de totale inkoopkosten transport en de verhouding doorrekening van kosten van 

het HS netvlak aan Trafo HS+TS/MS. 

a. Dit komt overeen met de manier waarop voorgaande reguleringsperiode de 

bijschatting voor de systeemtaakinkomsten is verwerkt voor onderliggende 

RNB’s

1. Het resultaat uit stap 6 wordt vermenigvuldigd met het percentage uit stap 7 om 

tot de doorberekende systeemtaakinkomsten aan onderliggende RNB’s te komen

2. De inkoopkosten transport exclusief systeemtaak die in de maatstaf worden 

meegenomen bestaan uit de totale inkoopkosten transport uit de RD minus het 

deel van de inkoopkosten transport dat ziet op de systeemtaak (resultaat stap 6) 

minus het deel doorberekende kosten aan onderliggende RNB’s (resultaat stap 8)
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De donkerpaarse lijn toont de ontwikkeling van de indicatieve tariefruimte op 

basis van de voorgestelde methode. De overige lijnen tonen het effect wanneer 

de voorgestelde methodiek met uitzondering van de uitgelichte wijziging zou 

worden doorgevoerd. 

Deze figuur toont dat op sectorniveau de voorgestelde methode leidt tot een 

inkomstenstijging ten opzichte van de totale inkomsten in 2021*. De gewijzigde 

schatting voor inkoopkosten transport heeft hier een groot effect op.  Zonder 

deze wijziging zou een vergelijkbare stijging zichtbaar zijn in 2024, als gevolg van 

de nacalculatie over 2022.

De lichtpaarse lijn toont dat de indicatieve tariefruimte van de sector zonder het 

effect van de gewijzigde schatting licht daalt ten opzichte van 2021. De impact 

van de nacalculatie voor invoeding wordt groter richting het einde van de 

komende reguleringsperiode, omdat het verschil tussen de geschatte en 

gerealiseerde invoeding naar verwachting elk jaar groter wordt. 

* De inkomsten in 2021 zijn de totale toegestane inkomsten exclusief correcties 

in het tarievenbesluit 2021, inclusief de inschatting inkoopkosten transport zoals 

uit de methode 2017-2021 volgt. De daadwerkelijke totale inkomsten in 2021 

waren hoger vanwege de gewijzigde schatting van inkoopkosten transport en 

andere nacalculaties.
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