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Hoofdpuntenverslag 
Klankbordgroepbijeenkomst methodebesluiten 2022 

d.d. 26 augustus 2021, via Webex 

 

Dit hoofdpuntenverslag dient gelezen te worden in combinatie met de bijbehorende presentatie. 
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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. 

 

NBNL vraagt of de huidige presentatie alle punten bevat die gewijzigd worden ten opzichte van het 

ontwerpmethodebesluit.  

 De ACM geeft aan dat dit inderdaad het geval is. Er staat tijdens deze bijeenkomst niet ter 

discussie wat er niet gewijzigd wordt. Een uitgebreidere toelichting voor de punten, waarop het 

methodebesluit niet wordt gewijzigd, wordt gegeven in de reactie op de zienswijzen als bijlage 

van het methodebesluit.  

 

2. Wijzigingen Ontwerpbesluiten TenneT en RNB’s 

NBNL geeft aan dat zij in de zienswijze heeft gepleit voor het nominale stelsel. Zij is blij met deze stap die 

is gemaakt, maar of het goed genoeg is, moet blijken uit de cijfers. Zij vraagt waarom er niet is gekozen 

voor een nominale WACC.  

 De ACM geeft aan dat er geen principiële reden is om over te gaan op een nominaal stelsel in 

tegenstelling tot bij gas. Afnemers willen dit ook niet, aangezien het slecht is voor de 

betaalbaarheid. Ook is de overgang naar een nominaal stelsel niet onomkeerbaar in tegenstelling 

tot de huidige maatregel.  

 

NBNL geeft aan dat het een stap in de goede richting is en kijkt uit naar de uitgebreide motivering.  

 

VEMW is negatief verrast over dit voornemen. Zij erkent dat de financieringsbehoefte voor netbeheerders 

bestaat, maar acht het loslaten van het kostenveroorzakingsprincipe niet juist. Het half meegaan richting 

het nominale stelsel ziet zij als een valse gulden middenweg. Immers wordt er wel degelijk afgestapt van 

het principe van kostenveroorzaking. Als kostenveroorzaking belangrijk is voor de ACM, waarom er dan 

wel deels van afstappen? VEMW steunt dit voornemen van de ACM niet.  

 

TenneT geeft aan dat het een stap in de goede richting is. Wat betreft het niet doorvoeren van een marge 

energietransitie merkt zij op dat het geen relatie heeft met de aanpassingen aan de WACC. De 

aanpassing gaat over fasering van kosten, terwijl de benchmark niet in staat is om efficiënte kosten goed 

te meten. TenneT is het oneens met de keuze om geen marge energietransitie bij de benchmark te 

betrekken.  

 

NOGEPA vraagt of de GAW wordt aangepast en wat de afkorting PV betekent. 

 De ACM geeft aan dat voorheen de GAW steeds met de inflatie is opgehoogd, maar dat de GAW 

vanaf 2022 alleen nog met de helft van de inflatie aan de GAW zal worden opgehoogd. De 

andere helft van de inflatie wordt vergoed via de WACC. Concreet vanaf 2022: de inflatie wordt 

geschat op 1,8%. De helft daarvan, dus 0,9%, wordt uit de WACC gehaald. De andere helft wordt 

vergoed via de GAW.  

 De ACM geeft vervolgens aan dat PV staat voor productiviteitsverandering. Dit is de manier 

waarop voor de RNB’s de dynamische efficiëntie wordt bepaald.  

Liander geeft een reactie richting VEMW. Liander vraagt niet om het loslaten van het 

kostenveroorzakingsprincipe, maar wil graag dat de ACM haar best doet om de werkelijke kosten te gaan 

vergoeden. Zij geeft aan dat het nog moet blijken of dit voldoende is. Liander geeft vervolgens nog aan 

dat de ACM ook de helft van de gerealiseerde inflatie aan de GAW zou kunnen toevoegen.  
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VEMW reageert hierop en geeft aan dat het over het moment van vergoeding gaat en niet over de totale 

vergoeding.  

 

RENDO reageert op de aanpassing betreffende de PV. Vanaf 2000 is de PV geïndexeerd, door de 

aanpassing aan het ontwerpmethodebesluit zou dan de index de helft zijn van de inflatie. Zij vraagt zich af 

of de PV dan niet onderschat zal worden en hoe de ACM hier dan mee omgaat.  

 De ACM geeft aan twee PV’s te gaan hanteren. Voor de ontwikkeling tussen de peiljaren 2018, 

2019 en 2020 en het begininkomstenjaar 2021 gebruikt de ACM de reële PV. Voor de 

ontwikkeling van het begininkomstenjaar naar het eindinkomstenjaar 2026 gebruikt de ACM de 

aangepaste PV. 

 

RENDO geeft aan dat zij het idee heeft dat dit van een onderschatting naar een overschatting gaat. Zij 

ziet uit naar cijfers.   

 De ACM geeft aan dat een overschatting niet de bedoeling is en stelt voor deze discussie buiten 

deze bijeenkomst verder te voeren. Samengevat geven NBNL en TenneT aan deze aanpassing 

een stap in de goede richting te vinden.  

 

VEMW geeft aan dat zij liever bij het reële stelsel blijft.  

 

3. Wijzigingen Ontwerpbesluiten TenneT 

Wijziging TenneT Transport: Benchmark 

De ACM licht in toevoeging op de slides kort de aanpak toe van het plausibiliteitsonderzoek naar de 

Oxera-oplossing van het TP-issue, dat momenteel wordt uitgevoerd door Sumicsid. In de data zijn twee 

groepen TSO’s te onderscheiden; TSO’s die wel of niet data hebben aangeleverd aan Oxera over de 

Transformer Power (TP). Deze ongevalideerde data wordt aangevuld met inschattingen van de HS-

trafo’s, eventueel op basis van openbare bronnen, en zal in het benchmark model opnieuw worden 

doorgerekend. Afhankelijk van of dat deze doorrekening dichterbij de Sumicsid-oplossing dan wel Oxera-

oplossing ligt, zal voor een van deze uitkomsten worden gekozen. In beginsel wil de ACM meegaan met 

de Oxera-oplossing, omdat onvoldoende duidelijk is dat die benadering minder goed zou zijn dan die van 

Sumicsid. Indien de plausibiliteitscheck uitwijst dat de score toch dichterbij de 7.5% uitkomt, zal voor de 

oorspronkelijke oplossing uit het ontwerpmethodebesluit worden gekozen.  

 

TenneT vindt het vreemd dat het TP-issue nog steeds speelt en had graag gezien dat de benodigde data 

aan de TSO’s gevraagd zou zijn. Dit zou een sneller en transparanter proces opleveren dan dat de ACM 

op dit moment aan het doen is.  

 De ACM geeft aan dat dit probleem relatief laat opdook in het benchmarkproject. Zij probeert om 

tot een zo goed mogelijke afronding te komen. Momenteel is er onvoldoende tijd om TSO’s te 

benaderen. Hierbij wordt benadrukt dat deze exercitie ook geen gevalideerde data zal opleveren.  

 

VEMW ondersteunt het voornemen van de ACM om deze aanpassing te doen. Daarbij moet de 

plausibiliteitscheck wel nauwkeurig en tijdig zijn.   

 

NOGEPA vraagt zich af of overwogen is de scores te middelen. 

 De ACM geeft aan dat in dit geval de waarheid niet in het midden kan liggen. Als beide 

oplossingsrichtingen even goed zouden zijn dan is het lastig verklaarbaar waarom het verschil zo 

groot is.  
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TenneT geeft aan dat Sumicsid geen waardige oplossing biedt. De Oxera-oplossing is beter, aangezien 

input en output vergelijkbaar zijn. Dit punt is al in 2019 gemeld en zij vindt het jammer dat er nog steeds 

onduidelijkheid is. 

 

3.1 Wijziging voor alle TenneT besluiten 

De ACM vraagt of de KBG-leden vragen hebben over de slides betreffende de wijzigingen ten aanzien 

van de activacategorieën.  

 

TenneT geeft aan dat zij het eens is met de wijzigingen.  

 

Ook VEMW is het eens met deze wijzigingen. Zij geeft hierbij wel aan dat de toevoeging van de 

activacategorie voor de opruimkosten enigszins verrassend is voor haar, omdat zij ervan uitging dat deze 

al op een andere wijze worden vergoed.  

 De ACM licht toe dat deze kosten niet al vergoed worden. Dit zijn kosten die gemaakt worden 

aan het einde van de levensduur van het actief. TenneT neemt een voorziening op om deze 

kosten te verspreiden over de hele levensduur van het actief. De ACM vindt dit beter dan om de 

operationele kosten aan het einde van de levensduur in één keer te vergoeden.  

 

VEMW kan dat voornemen onderschrijven, en vraagt of de enige wijziging dan het moment is waarop die 

kosten worden afgeschreven. Daar is zij het namelijk mee eens. Verder vraagt zij ook nog of de 

veronderstelling klopt dat dit niet over het opruimen van individuele aansluitingen gaat, omdat dat een 

andere discussie is.  

 De ACM bevestigt dat dit inderdaad het enige verschil is, en bevestigt tevens dat het specifiek 

over het net op zee gaat, waar TenneT de verplichting heeft om na de vergunningsduur van het 

net op zee alles op te ruimen.  

 

VEMW geeft aan dat het allemaal duidelijk is en dat zij hiermee akkoord is. 

 

De ACM vraagt vervolgens of de KBG-leden vragen hebben over de slides betreffende de aanpassing 

van de veranderende omvang van het net en vraagt tevens wat zij hiervan vinden. 

TenneT is het eens met de wijziging. Zij zou nog wel graag goed begrijpen hoe dit in het x-factormodel 

wordt verwerkt, maar laat dit buiten de discussie van deze bijeenkomst.  

 De ACM laat weten dat dit inmiddels is verwerkt in de x-factormodellen. Zij streeft ernaar om 

deze op 27 augustus 2021 naar TenneT op te sturen en zij zal nog met TenneT afstemmen hoe 

lang zij de tijd krijgt om op deze modellen reageren.  

 

3.2 Wijziging voor net op zee  

VEMW laat weten een hoog-over reactie te willen geven. Omdat voor het net op zee nog veel 

kostenposten onzeker zijn. Omdat de mate waarin zij vergelijkbaar zijn onzeker is, vindt zij het begrijpelijk 

dat er voor enkele kosten gepleit wordt voor nacalculatie. VEMW merkt daarbij op dat zij het goed vindt 

om te zien dat de ACM zoekt naar mogelijkheden om nacalculatie waar mogelijk niet te gebruiken en aan 

de efficiëntieprikkel vast te houden.  

 

TenneT spreekt haar waardering uit voor het extra onderzoek dat de ACM heeft laten doen en ziet het 

rapport graag tegemoet om goed te begrijpen hoe de schattingen zijn opgebouwd. Zij laat weten dat de 

voorstellen in ieder geval een stap in de goede richting zijn en dat zij hierover in zijn algemeenheid positief 

is. Bij een paar punten wil TenneT even kort stilstaan.  
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Verzekeringen blijven een aandachtspunt, ook omdat zij in de praktijk ziet dat het zeer moeilijk is om 

überhaupt verzekeraars te vinden die willen verzekeren, vanwege de onzekere statistische faalkans. Ook 

in de praktijk ziet zij dat sommige tenders die zij al wel uitgevoerd heeft, welke wellicht iets anders zijn dan 

deze verzekeringen, toch nog een grotere stijging laten zien dan dat zij in haar zienswijze heeft 

meegegeven. Vandaar dat zij voor de verzekeringen nog steeds de voorkeur heeft om voor nacalculatie te 

gaan. Zij spreekt daarnaast wel haar waardering uit dat de ACM rekening houdt met de schatting die 

TenneT heeft opgegeven. Met betrekking tot correctief onderhoud merkt TenneT op dat het niet te 

plannen is, waardoor zij de beredenering op slide 22 over de transformatoren niet kan volgen. Gemiddeld 

genomen kunnen deze eens in de 27 jaar kapotgaan, maar dat betekent niet dat dit de komende vijf jaar 

niet kan gebeuren. TenneT denkt dat als de ACM de kans zo laag vindt, en zij het geven van een 

vergoeding hiervoor aan TenneT op voorhand dus onzinnig vindt, de ACM deze kosten na zou moeten 

calculeren in het onverwachte geval dat dit wel gebeurt. Anders zou de ACM een schatting moeten maken 

hoe groot de kans is voor de eerste vijf jaar, want deze is niet nul.  

 

Met het voornemen voor nacalculatie van de herbegravingen is TenneT het eens. Voor Borssele vindt zij 

het goed dat het percentage is aangepast. Verder is zij het ook eens om absolute waarden te gebruiken, 

omdat het gebruik van een percentage tot een vreemde relatie tussen de investeringswaarden en de 

OPEX-vergoeding zou leiden.  

 De ACM reageert op het punt van TenneT over correctief onderhoud. De ACM heeft hier 

uiteraard ook over nagedacht en heeft dit besproken met DNV, waarbij zij DNV de opdracht heeft 

gegeven om hier goed naar te kijken. DNV zegt over de transformator dat de kans van 1 op 27 

meegenomen zou kúnnen worden, maar dat er ook veel andere gebeurtenissen met een kans 

van bijvoorbeeld 1 op 30 of 1 op 50 kunnen plaatsvinden. Als met al deze gebeurtenissen 

rekening wordt gehouden, en dat wordt vermenigvuldigd met de impact, dan zou dit tot hele hoge 

operationele kosten kunnen leiden, terwijl het zeer onwaarschijnlijk is dat deze gebeurtenissen 

zich gaan voordoen. De ACM probeert hier een afweging te maken tussen wel de prikkel geven 

aan TenneT om preventief onderhoud te plegen en om zich goed te verzekeren en niet af te doen 

aan het correctief onderhoud wat daadwerkelijk te verwachten valt. Uiteraard kan de ACM altijd 

haar nacalculatiebevoegdheid gebruiken, mocht zij oordelen dat een kostenpost hiervoor in 

aanmerking komt. Alleen zij kondigt nu niet van tevoren in het methodebesluit aan dat zij dit gaat 

nacalculeren, want dat zou een verkeerde prikkel voor TenneT geven. 

TenneT dankt de ACM voor deze aanvullende uitleg en geeft aan dit te bekijken en nog met een reactie te 

komen, indien zij dit nodig acht. 

 

De ACM vraagt vervolgens of de KBG-leden vragen hebben over de slides betreffende de schatter van de 

netverliezen en vraagt tevens wat de KBG-leden hiervan vinden. 

 

TenneT laat weten dat dit voor haar akkoord is.  

 

VEMW laat wederom weten dat als gekozen wordt voor nacalculatie dat dit heel nauwkeurig moet worden 

onderbouwd, en waar mogelijk moet worden vermeden.  

 De ACM reageert hierop dat het geen wijziging is dat zij hier nacalculeert. De enige wijziging is 

dat zij de schatter aanpast, zodat de nacalculatie naar verwachting beperkt kan worden.  

 

VEMW laat weten dat dit haar bekend is en geeft vervolgens aan hierop verder geen commentaar meer te 

hebben.  
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4. Wijzigingen Ontwerpbesluiten RNB’s 

q-factor 

Enexis, Coteq en Stedin zijn het eens met het voorstel van de ACM.  

 

Liander geeft aan dat de voorgestelde wijziging voor haar niet had niet gehoeven. 

 

Reikwijdte vergoeding kosten verwijderen gasaansluiting 

NBNL vraagt de ACM of de verzoeken voor de aansluitdienst en de transportdienst apart gerapporteerd 

moeten worden. De netbeheerders hebben zorgen over de administratie die daarbij komt kijken.  

 De ACM geeft aan dat de kosten van verwijderen op verzoek onder de aansluitdienst vallen en 

de kosten van verwijderen vanwege de algemene taak omtrent veiligheid bij de transportdienst. 

Vanwege het wetsvoorstel kunnen enkel verwijderingen op verzoek verwerkt worden in het 

aansluittarief. Wanneer de ACM de kosten voor verwijderingen in het kader van veiligheid wil 

vergoeden, zijnde zonder verzoek, kan dit om deze reden enkel via de transportdienst. 

 

Enexis vraagt of deze kosten op individuele basis worden nagecalculeerd. Zij stelt dat de kosten van 

verwijderen op verzoek wel op individuele basis worden nagecalculeerd en baseert zich hierbij op het 

ontwerpmethodebesluit. Enexis vraagt zich af of dit voor verwijderen zonder verzoek ook geldt.  

 De ACM geeft aan voor zowel verwijderen op verzoek als zonder verzoek alleen de efficiënte 

kosten te vergoeden. De nacalculatie zal zijn op basis van aantal, maar de kosten worden niet 

één op één vergoed.   

 

Nacalculatie verwijderen gasaansluitingen 

NBNL geeft aan dat de ACM de netbeheerders hiermee deels tegemoetkomt. Zij zien met dit voorstel dat 

er niet volledig recht wordt gedaan aan de verschillen tussen de netbeheerders.  

 

RENDO geeft aan dat de ACM leidinglengte meeneemt en is nieuwsgierig hoe de rapportage in de 

reguleringsdata wordt meegenomen en waarop de ACM baseert of lengte een onderscheidende factor is.  

 

Daarnaast geeft RENDO aan dat de meeste netbeheerders vanaf 2019 een uniforme werkwijze hanteren, 

voor haar is dit vanaf 2020.  

 De ACM geeft aan dat zij dit samen met de netbeheerders zal onderzoeken. De ACM vraagt 

RENDO wat het verzoek is ten aanzien van de opmerking dat zij pas sinds 2020 de uniforme 

werkwijze hanteert. Verzoekt RENDO om een aanpassing van de peiljaren?  

 

RENDO geeft aan dat zij in 2019 nog gedeeltelijk verwijderde en dat dit vooral ter informatie is bedoeld.   

 

VEMW geeft aan dat haar standpunt in deze bekend is. Zij is van mening dat de kosten sowieso niet 

gesocialiseerd moeten worden. Binnen het kader waarvoor nu is gekozen, dan enkel de efficiënte kosten.   

 

RENDO sluit zich bij het principiële standpunt van VEMW aan. 

 

Nominale PV gas 

NBNL geeft aan dat de nominale PV conceptueel niet klopt. De historische inflatie zit in de GAW, en dus 

in de kapitaalkosten van de komende reguleringsperiode.  
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RENDO vraagt in aanvulling hierop of de SO ook onderdeel is van de PV-meting en of de ACM hierin 

fictieve tarieven heeft toegepast. Het gaat anders in de meting van de SO ook mis, wat leidt tot een 

overschatting van de nieuwe PV op nominale basis.  

 De ACM geeft aan dat de geactiveerde inflatie nog steeds in de kostenbasis zit. De nominale PV 

wordt vervolgens toegepast op de kostenontwikkeling vanaf 2021. De netbeheerders bouwen 

minder inflatie op, omdat deze vanaf 2022 direct wordt vergoed via de WACC. In de berekening 

van de PV heeft de ACM gerekend alsof er altijd een nominale WACC is geweest. Zij houdt 

daarom rekening met een nominaal kostenverloop in de PV, maar haalt de inflatie niet uit de 

kostenbasis. Wat betreft het punt van RENDO geeft de ACM aan de zorgen van RENDO niet te 

begrijpen.   

 

RENDO geeft aan dat het tarief anders was geweest onder een nominaal stelsel. In de kostenontwikkeling 

houdt de ACM rekening met output, output wordt met tarief gewaardeerd. Tarief is nu gebaseerd op een 

reële ontwikkeling, kostenbasis op een nominale ontwikkeling. In de jaar-op-jaar-vergelijking vraagt 

RENDO zich af of dat dan goed gaat. Daarnaast reageert zij op het punt van NBNL en stelt dat de ACM 

nu de PV simuleert alsof er altijd een nominaal stelsel is geweest. RENDO geeft aan dat er in de 

kostenbasis nog een stuk indexatie zit. Vanwege de afschrijvingskosten houdt men een hybride situatie 

vanaf 2022 tot en met 2026, waarbij het nominale karakter steeds zwaarder weegt. Zij vraagt zich af of de 

ACM daarmee voldoende rekening houdt in de nominale PV. Wanneer de indexatie er niet in had 

gezeten, hadden de kosten zich namelijk anders gedragen.  

 De ACM stelt dat op basis van de uitleg die RENDO nu geeft de PV eerder onderschat zou 

worden dan overschat. De berekening van de nominale PV is met de KBG-leden gedeeld en is 

de grootste wijziging ten opzichte van de bestanden die zijn meegestuurd met het 

ontwerpmethodebesluit. Het wordt vanuit de ACM gewaardeerd als de netbeheerders hier kritisch 

naar kijken. Ten aanzien van de SO heeft de ACM de berekende SO gehanteerd. Deze is qua 

weging neutraal tussen twee jaren. De ACM ziet dan ook geen probleem in de jaar-op-jaar 

vergelijking. 

 

Enexis geeft aan te voorzien dat de netbeheerders niet voor 3 september 2021 uitgebreid kunnen 

reageren. Ter aanvulling geeft Enexis aan dat de verhouding tussen de CAPEX en OPEX verschuift door 

het toepassen van een nominale PV op de kostenbasis.  

Door de indexatie verandert er tijdens de reguleringsperiode in de eerste jaren heel weinig aan de 

verhouding tussen de CAPEX en OPEX. De veronderstelling van een nominale PV leidt daarom tot 

foutieve conclusies.  

 De ACM geeft aan dat de geïndexeerde afschrijving nog steeds in de PV zit.  

 

Enexis geeft aan dat de verhouding wijzigt in 2022.  

 De ACM geeft aan dat als de netbeheerders een voorstel hebben om de berekening te wijzigen, 

de ACM dit voorstel graag ontvangt. De oplossing is om het helemaal los te trekken en een 

frontier shift te berekenen voor de OPEX en de CAPEX. De ACM heeft deze keuze bewust niet 

gemaakt, omdat zij de kostenontwikkeling van de netbeheerders wil volgen.  

 

Enexis geeft aan dat de ACM voor ogen moet blijven houden wat het doel is van de PV. De ACM 

benadert nu een kostenontwikkeling in de nieuwe reguleringsperiode. Enexis denkt dat deze theoretische 

en rekenkundige benadering onvoldoende de daadwerkelijke kostenontwikkeling van de netbeheerders 

representeert. In dat kader past ook de eerder gemaakte opmerking en de ingediende zienswijze dat de 

kostenontwikkeling 2005 – 2006 bijvoorbeeld geen goede schatter meer is voor de periode 2022 – 2026.  
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RENDO is het eens met Enexis en suggereert een hybride mix met reële PV in 2022 en nominale PV in 

2026. 

 De ACM kan deze benadering niet volgen en ziet geen reden voor een hybride mix. Vanaf 2022 

gaat het nominale stelsel meteen in. 

 

De ACM vraagt de netbeheerders of zij het eens zijn dat de PV aangepast moet worden wanneer over 

wordt gegaan naar een nieuw stelsel.  

 

Enexis geeft aan dat de PV die nu is berekend enkel een theoretisch cijfer is en niets zegt over de 

ontwikkeling in de komende reguleringsperiode.  

 

De ACM vraagt of de netbeheerders een aanpassing correct vinden.  

 

Enexis geeft aan dat de ACM niet te ingewikkeld moet doen, omdat de PV op dit moment geen goede 

schatter is. 

 

Liander is het met Enexis eens en geeft als voorbeeld de trendbreuk in de energietransitie. Liander geeft 

hiermee aan dat de huidige PV geen goede schatter is voor de toekomst. Er zou een kortere meetperiode 

moeten zijn. 

 

RENDO sluit zich aan bij Liander.  

 

De ACM vat samen dat de netbeheerders de PV-berekening niet representatief vinden en dus vinden dat 

een aanpassing in de marge onnodig is. De netbeheerders kunnen zich wel vinden in het aanpassen naar 

de nominale PV bij overgang naar een nieuw stelsel.  

 

Enexis geeft aan dat die conclusie te kort door de bocht is. Zij meldt dat als de berekening van de reële 

PV beter is, er dan valt te praten over een aanpassing bij overgang naar een nieuw stelsel.  

 

5. Rondvraag en afsluiting 

De ACM sluit om 12.00 de vergadering. 
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Reacties op Hoofdpuntenverslag Klankbordgroepbijeenkomst methodebesluiten 2022 

d.d. 25 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 6, vierde alinea, de passage: Enexis vraagt of deze kosten op individuele basis worden 

nagecalculeerd. Zij stelt dat de kosten van verwijderen op verzoek wel op individuele basis worden 

nagecalculeerd en baseert zich hierbij op het ontwerpmethodebesluit. Enexis vraagt zich af of dit voor 

verwijderen zonder verzoek ook geldt.  

Aanpassen en aanvullen 

‘ Enexis vraagt of deze kosten van het verwijderen van gasaansluitingen zonder verzoek op 

individuele basis worden nagecalculeerd. Zij stelt dat de kosten van verwijderen op verzoek van 

gasnetten, die ook via de transportdienst worden vergoed, wel op individuele basis worden 

nagecalculeerd en baseert zich hierbij op het ontwerpmethodebesluit. Enexis vraagt zich af of dit voor 

verwijderen zonder verzoek ook geldt’.  

 

Liander 

Toevoegen 

‘ Wat ik ongeveer wilde zeggen en per mail missen we de aansluiting met het moment etc.. Maar toch 

deze poging: 

  

 Nadat ik mijn hand had opgestoken, heeft Enexis al gedeeltelijk aangegeven wat ik wilde 
opmerken. 

 Ik wilde constateren dat ik het heel jammer vind dat er wel ruimte en relatief veel tijd is voor deze 
op zich terechte detail-discussie, maar dat deze discussie ruim ondergeschikt zou moeten zijn 
aan wat Enexis mooi verwoordde als “we moeten niet uit het oog verliezen waar de PV voor 
bedoeld is”, namelijk een fatsoenlijke schatter voor de verwachte ontwikkeling van de efficiënte 
kosten per output.  

 Is ACM van mening dat we op deze manier een robuuste en redelijke reguleringsmethode 
vaststellen, waarmee de NB-ers redelijkerwijs in staat zijn om werkelijke opbrengsten te 
genereren, waarmee de verwachte werkelijke (efficiënte) kosten kunnen worden gedekt? 

 En daarmee kom ik dan automatisch bij de PV terecht, want de discussie die werd gevoerd ging 
voorbij aan een heel belangrijk onderdeel van onze zienswijze, namelijk dat peiljaren 2018-2020 
en daar overheen een trend 2004-2020 geen geschikte schatters opleveren vanwege de 
trendbreuk door de energietransitie. 

 Ik heb twee typeringen gehoord vanmorgen:  
o ACM: “We doen liever iets teveel dan te weinig” 
o ACM (als weergave van de NB-ers): “liever iets dan niets” 

 Ik herken mij niet in het beeld dat ACM creëert als zij zegt liever iets te veel doen dan te weinig. 
Als dat de grondhouding zou zijn, dan had ik veel ruimere aanpassingen verwacht. 

 En voor mij geldt inderdaad dat ik liever iets heb dan niets. Ik had het ook heel prettig gevonden 
om een korte uitleg te krijgen van waarom niets met andere wezenlijke elementen van onze 
zienswijze: waarom vasthouden aan peiljaren 2018-2020 en trend 2004-2020?, waarom niets met 
congestie (zie ruimhartig codevoorstel ACM), waarom niets met stijgende kosten per output, e.a. 
Met net als bij de wel genoemde punten een mogelijkheid om kort te reageren’.  
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TenneT 

Pagina 2, 4e alinea, de passage: TenneT geeft aan dat het een stap in de goede richting is. Wat betreft 

het niet doorvoeren van een marge energietransitie merkt zij op dat het geen relatie heeft met de 

aanpassingen aan de WACC. De aanpassing gaat over fasering van kosten, terwijl de benchmark niet in 

staat is om efficiënte kosten goed te meten. TenneT is het oneens met de keuze om geen marge 

energietransitie bij de benchmark te betrekken.  

Aanpassen en aanvullen 

‘ TenneT geeft aan dat het een stap in de goede richting is. Wat betreft het niet doorvoeren van een 

marge energietransitie merkt zij op dat het dit geen relatie heeft met de aanpassingen aan de WACC. De 

aanpassing aan de WACC gaat over het moment in de tijd waarin kosten vergoed worden en is dus 

netto-contant neutraal, de benchmark gaat over de totale omvang van de kosten die vergoed 

worden en is dus niet netto-contant neutraal. fasering van kosten, Daarnaast stelt TenneT dat terwijl 

de benchmark niet in staat is om efficiënte kosten goed te meten. Daarom is TenneT is het oneens met 

de keuze om geen marge energietransitie bij de benchmark te betrekken’.  
 

 
 

  

 

 

 


