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(I) Response to the Oxera Report on TCB18 ETSO, Sumicsid in opdracht van de ACM 

mede namens CEER, 30 oktober 2020 (reactie op “A critical assessment of TCB18 

electricity”, Oxera in opdracht van TenneT mede namens de andere TSOs, 30 april 2020).
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(I) Uit TCB18 workshopdocumentatie, Workshop 4 april 2019.

(II) Insofar E3grid is deemed relevant, the TCB18 final report explains “The earlier 

E3GRID model has a similar base structure using a grid asset proxy (NormGrid) and a 

routing complexity output linked to the line length and the angular towers […]. However, 

the TCB18 approach is more advanced than E3GRID in three aspects: […] 2) No 

population density proxy. In E3GRID, in lack of good data for landuse a simple area 

indicator for dense urban area was used as a separate output variable. The inclusion of 

non-operation related outputs forced the application of weight restrictions in the model, 

which increased calculation and interpretation complexity. In TCB18, the landuse factors 

are exhaustive and multiplicative, rendering such application unnecessary. […]”

Hence, TCB18 takes density into account properly. The multiplicative approach also 

refers to the CEER E2gas benchmark study done for gas after E3grid. So, TCB18 builds 

upon many other studies and past experience in a broad sense.
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(I) Plaatje uit de TCB18 workshopdocumentatie, Workshop 4 april 2019.

(II) Insofar E3grid is deemed relevant, the TCB18 final report explains “The earlier 

E3GRID model has a similar base structure using a grid asset proxy (NormGrid) and a 

routing complexity output linked to the line length and the angular towers […]. However, 

the TCB18 approach is more advanced than E3GRID in three aspects: […] 2) No 

population density proxy. In E3GRID, in lack of good data for landuse a simple area 

indicator for dense urban area was used as a separate output variable. The inclusion of 

non-operation related outputs forced the application of weight restrictions in the model, 

which increased calculation and interpretation complexity. In TCB18, the landuse factors 

are exhaustive and multiplicative, rendering such application unnecessary. […]”

Hence, TCB18 takes density into account properly. The multiplicative approach also

refers to the CEER E2gas benchmark study done for gas after E3grid. So, TCB18 builds

upon many other studies and past experience in a broad sense.
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(I) Zie bijvoorbeeld Fingrid’s corporate magazine, 2/2008. Fingrid geeft daarin aan dat zij 

doorlopend last heeft van begroeiing tegen hoogspanningskabels in afgelegen gebieden.
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Toelichting:

• De methode resulteert voor zowel transporttaken, systeemtaken en het net op zee in 

(i) de begininkomsten en (ii) de x-factor.

• De voorlopige waarden op basis van de conceptberekeningen staan op de slide.  
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Toelichting:

• De begininkomsten en x-factoren bepalen uiteindelijk samen met de jaarlijks in het 

tarievenbesluit bepaalde consumentenprijsindex het verloop van de totale inkomsten 

o.b.v. de x-factor. 

• Bij de resultaten op de slide zijn wij uitgegaan van een cpi van 1,8%. 

• Hierbij is zichtbaar dat de totale inkomsten voor de transporttaken dalen gedurende 

de reguleringsperiode en die voor de systeemtaken en het net op zee min of meer 

gelijk blijven. 

• Ten opzichte van deze totale inkomsten vinden verschillende nacalculaties en 

correcties plaats, bijvoorbeeld: 

• Inzet inkomsten uit veilinggelden 

• Toevoeging kosten RCR-investeringen

• Door de ACM voorgenomen nacalculaties (investeringen, energie en 

vermogen, rente in de WACC)

• Dit betekent, dat de daling van inkomsten op de slide niet definitief is. TenneT zal 

bijvoorbeeld naar verwachting in de periode 2021-2026 vijf net op zee verbindingen 

in gebruik nemen. De kapitaalkosten en operationele kosten van die verbindingen 

komen bovenop de inkomsten, zoals weergegeven op de slide. 
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Toelichting: 

• Op de slide zijn geschatte effecten van een aantal correcties voor de kosten van 

investeringen opgenomen. Hieruit blijkt dat de inkomsten inclusief correcties naar 

alle waarschijnlijkheid zullen stijgen tijdens de reguleringsperiode. 

• Een paar nacalculaties/correcties is naar alle waarschijnlijkheid in opwaartse richting. 

Dit geldt per definitie voor de toevoeging van de kosten voor wettelijk uitgezonderde 

investeringen. Daarnaast is ook de verwachting dat voor niet-wettelijke 

uitgezonderde investeringen met een afschrijvingstermijn langer dan 10 jaar de 

nacalculatie tot een opwaartse correctie zal leiden. 

• Van andere correcties (rente WACC, E&V) is omvang en richting niet goed te bepalen, 

dus die zijn niet meegenomen. Dit kan natuurlijk tot een ander beeld leiden.  
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Toelichting: 

• Verschil tussen totale inkomsten op basis van de x-factor en de verwachte efficiënte 

kosten. De netto contante waarden van beiden is gelijk. 

• Zichtbaar is dat de x-factorsystematiek een iets grilliger verloop van efficiënte kosten 

vertaalt in een stabiel dalende inkomstenontwikkeling. 
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Toelichting: 

• Op deze slide is de omvang van het verschil tussen totale inkomsten en verwachte 

efficiënte kosten weergegeven. 
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Toelichting: 

• We kunnen met meer detail bekijken hoe de verwachte efficiënte kosten (de blauwe 

lijn op slide 38) zich tijdens de reguleringsperiode ontwikkelen. Wij maken hierbij 

onderscheid tussen transporttaken EHS/transporttaken HS/systeemtaken/net op zee 

en tussen operationele kosten/kapitaalkosten. 

• Op de slide is zichtbaar dat de verwachte efficiënte kosten voor de transporttaken 

dalen tijdens de reguleringsperiode. Voor de systeemtaken en het net op zee blijven 

deze ongeveer gelijk. Voor het net op zee zullen deze met name toenemen via 

correcties (zie slide 37). 

• De daling voor de transporttaken is in de jaren 2022-2025 met name het gevolg van 

het ingroeipad van de benchmark (zie slide 25). 

• De daling voor de transporttaken van 2025 naar 2026 is met name het gevolg van de 

afschrijvingsklif (kapitaalkosten EHS). 

• Ook zichtbaar is dat de verwachte efficiënte kosten voor de systeemtaken 

voornamelijk uit operationele kosten bestaan. Dit is het gevolg van afschaffing van de 

doorberekening van 40% van de kosten van het EHS-net aan de systeemtaken. 
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Toelichting: 

• RCR-investeringen � De ACM is op grond van de E-wet verplicht de kosten van in 

gebruik genomen RCR-investeringen toe te voegen aan de inkomsten op basis van de 

x-factor. De ACM gaat hierbij initieel uit van geschatte kosten en corrigeert achteraf 

voor het verschil tussen geschatte kosten en gerealiseerde doelmatige kosten (o.b.v. 

projectspecifieke doelmatigheidstoets). Deze correctie werkt in beginsel alleen in 

opwaartse richting (er komen investeringen bij). De correctie voor het verschil tussen 

geschatte kosten en gerealiseerde doelmatige kosten kan wel tot een neerwaartse 

bijstelling leiden. 

• Bijgeschatte investeringen met afschrijvingstermijn langer dan 10 jaar � de ACM 

heeft het voornemen geuit om na te calculeren voor het verschil tussen geschatte en 

gerealiseerde investeringen met een afschrijvingstermijn langer dan 10 jaar. Dit kan in 

principe tot zowel een opwaartse als neerwaartse correctie leiden. Een opwaartse 

correctie is in dit geval een logische verwachting, aangezien de reden om te besluiten 

tot nacalculatie is dat in het investeringsplan van TenneT substantieel hogere 

investeringen staan dan in de peilperiode. 

• Inkoopkosten energie & vermogen � voor de transporttaken (netverliezen, 

blindvermogen, congestiemanagement) betreft dit een gedeeltelijke nacalculatie. 

Voor de systeemtaken (balanceringscapaciteit & herstelvoorzieningen) een volledige 

nacalculatie. Voor het net op zee (netverliezen) volledige nacalculatie. Op voorhand is 

niet te zeggen of dit tot een opwaartse of neerwaartse correctie leidt. Voor het net 

op zee is een opwaartse correctie wel een logische verwachting.  

• Rente WACC � zoals gepresenteerd tijdens de KBG-bijeenkomst van 4 februari 2021 

is de ACM voornemens de rente in de WACC na te calculeren. Dit kan tot zowel een 

64



opwaartse als neerwaartse correctie leiden, afhankelijk van de ontwikkeling van de 

rente. 

• Inkoopkosten transport & Inter-TSO-compensation � de ACM calculeert de kosten of 

opbrengsten van inkoop bij naastgelegen netbeheerders na op grond van een 

specifieke bepaling in de E-wet. 

• Verkabelingsprojecten � de ACM is op grond van de E-wet verplicht om de kosten van 

verkabelingsprojecten toe te voegen aan de inkomsten. Die leidt in principe alleen tot 

een opwaartse correctie. 

• Schadevergoedingen net op zee � Als TenneT verbindingen van het net op zee te laat 

oplevert en windproducenten daar schadevergoedingen voor moeten betalen, is 

TenneT verplicht daar schadevergoedingen voor te betalen. Op grond van de E-wet is 

de ACM verplicht de betaalde schadevergoedingen toe te voegen aan de totale 

inkomsten voor het net op zee, met een maximum van 10 miljoen in geval de schade 

is ontstaan door grove nalatigheid. 
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Toelichting: 

• De methode gaat uit van omzetregulering. De ACM verrekent daarom in het jaar t+2 

het verschil tussen de toegestane inkomsten (inclusief correcties) en de gerealiseerde 

inkomsten. 

• TenneT verkrijgt naast inkomsten uit tarieven ook inkomsten uit de veiling van 

grensoverschrijdende transportcapaciteit (congestie inkomsten). Deze congestie 

inkomsten worden gedeeltelijk ingezet voor een verlaging van de tarieven. 

• Voor het net op zee kan EZK beslissen om de inkomsten te dekken met een subsidie. 

Voor zover de subsidie niet toereiken is voor de inkomsten, brengt de netbeheerder 

van het net op zee de inkomsten in rekening bij de netbeheerder van het net op land. 

De tarieven voor het net op land stijgen dan dus. 
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