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• Opening

• Wijzigingen Ontwerpbesluiten TenneT & RNB’s

• Wijzigingen Ontwerpbesluiten TenneT

• Wijzigingen Ontwerpbesluiten RNB’s

Agenda
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• Spelregels voor deze KBG-bijeenkomst op afstand
- Microfoon van telefoon op ‘mute’ zetten i.v.m. achtergrondlawaai en ‘rondzingen’

- Deelnemers spreken alleen nadat zij het woord hebben gekregen van de voorzitter

- Wij gebruiken de chat om:

- Het woord te vragen

- Te voegen bij eerder gemaakte statements

- Wij gebruiken de chat niet om:

- Vragen te stellen en/of statements te maken

Opening 
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• OMB
De ACM blijft voor elektriciteit bij het reële stelsel, omdat zij onvoldoende 
aanleiding ziet om over te stappen naar nominaal stelsel.

• Zienswijzen netbeheerders 
Stap ook voor elektriciteit over naar het nominale stelsel. Dit is 
noodzakelijk voor de financiële positie van de netbeheerders. Indien dit 
niet gebeurt, kunnen de netbeheerders de benodigde investeringen niet 
financieren. Ook kunnen netbeheerders tegenvallers niet langer 
opvangen, vanwege de lage WACC. 

• Zienswijze VEMW
VEMW ondersteunt het de keuze van de ACM  om bij elektriciteit bij het 
reële stelsel te blijven.

Wijziging voor ontwerpbesluiten TenneT & RNB’s: 
De ACM haalt de helft van de inflatie uit de WACC
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• Investeringsuitgaven leiden via afschrijvingen en de 
vermogenskostenvergoeding tot een bepaald efficiënt kostenniveau. 
De efficiënte kosten worden vervolgens vergoed via de tarieven.

• Voor investeringsuitgaven geldt dat het langere tijd duurt voordat deze 
volledig vergoed zijn.

- Dit is een normale manier van kostenvergoeding. Een pizzabakker verdient de 
investering in zijn oven ook over langere tijd terug.

• Als de investeringsuitgaven sterk stijgen kan dit echter tot druk op de 
financiële positie van een netbeheerder leiden.

Wijziging voor ontwerpbesluiten TenneT & RNB’s: 
De ACM haalt de helft van de inflatie uit de WACC
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• De ACM wil in het licht van de energietransitie de druk op de financiële positie van 
de netbeheerder verlichten

• De ACM ziet geen aanleiding voor een overstap naar het nominale stelsel. 
- De aanleiding bij gas is een betere verdeling over tijd gegeven het afnemend gebruikspatroon. 

Hier is bij elektriciteit geen sprake van.

• De ACM stelt daarom voor slechts de helft van de geschatte inflatie uit de WACC 
te halen. De ACM haalt daarmee de helft van de inflatievergoeding voor 
vermogensverschaffers naar voren. De andere helft wordt vergoed via de 
activering in de GAW.

• Hierdoor is er meer financieringsruimte en meer ruimte om tegenvallers op te 
vangen.

• Deze maatregel geldt in principe alleen voor de komende periode.
- De ACM gaat monitoren of de netbeheerders deze verlichting van de financiële positie goed 

benutten. Als de ACM vaststelt dat dit niet het geval is, kan de ACM de volgende periode deze 
maatregel aanpassen of terugdraaien.

- De omstandigheden kunnen veranderen, waardoor de maatregel niet langer nodig is.

Wijziging voor ontwerpbesluiten TenneT & RNB’s: 
De ACM haalt de helft van de inflatie uit de WACC
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• Aanpassing MB:
- De helft van de geschatte inflatie wordt uit de WACC gehaald 

wordt.
- Deze helft van de geschatte inflatie wordt via de GAW-

indexatiefactor in de GAW opgenomen. Deze GAW-indexatiefactor 
wordt later niet aangepast voor de werkelijke inflatie.

- De PV voor RNB-E wordt vastgesteld door de veronderstelling te 
doen dat we dit in het verleden ook gedaan hebben.

• Voor TenneT betekent dit dat we geen marge energietransitie op 
de benchmark hanteren. 

 Wat vindt de KBG van dit voorstel?

Wijziging voor ontwerpbesluiten TenneT & RNB’s: 
De ACM haalt de helft van de inflatie uit de WACC
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Transformerpower-issue I

• Achtergrond: één van TenneT’s peers heeft – anders dan TenneT -
een significant aantal HS-transformatoren in eigendom. De ACM vindt 
dat hiervoor voorzichtigheidshalve gecorrigeerd moet worden. 

• OMB: de ACM ziet twee oplossingen om dit te corrigeren
1. Voorstel Sumicsid: HS-transformatoren verwijderen uit de outputparameter 

transformatorcapaciteit van TSO’s die EHS- en HS-netten bezitten (+ 7,5%-punt);

2. Voorstel Oxera: HS-transformatoren en capaciteit bijschatten voor TSO’s die niet 
verantwoordelijk zijn voor HS-transformatoren, maar wel EHS- en HS-netten 
hebben (+ 12,5%- tot 13,1%-punt).

 ACM heeft voorkeur voor Sumicsid-oplossing (+7,5%), maar ACM kan 
Oxera-oplossing ook volgen. Na beoordeling zal ACM heroverwegen.

Wijziging TenneT transport: benchmark (1)
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Transformerpower-issue II
• Zienswijze TenneT: pleit nogmaals voor Oxera-oplossing; vindt dat ACM tijd 

genoeg heeft gehad om de data nodig bij de oplossing van Oxera zelf te 
verkrijgen en te onderzoeken. 

• Aanpak ACM: 
- De ACM laat de data (evt. steekproefsgewijs) valideren/controleren op 

plausibiliteit door Sumicsid;
- Met verkregen TP-data zal Sumicsid opnieuw rekenen.

• Voorstel ACM:
- De ACM geeft de Oxera-oplossing hierbij in beginsel het voordeel van de 

twijfel. TenneT krijgt in het definitieve MB een ophoging van 13,1% (+5,6%-
punt t.o.v. het OMB), tenzij…

- …de uitslag van de plausibiliteitscheck rond de +7,5% wordt.  
 Wat vindt de KBG van dit voorstel?

Evt. wijziging TenneT transport: benchmark (2)
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• OMB: 
Activacategorie voor IT-investeringen/computerapparatuur met een 
levensduur van 5 jaar.

• Zienswijze TenneT: 
Introduceer een activacategorie voor IT-investeringen met een 
levensduur van 15 jaar, naast de al bestaande categorie met een 
levensduur van 5 jaar.

• Oordeel ACM: 
De ACM stelt de economische levensduur gelijk aan de technische 
levensduur. TenneT heeft aangetoond dat zij IT-investeringen heeft met 
een technische levensduur van 15 jaar in plaats van 5 jaar.

• Voorstel voor MB: 
De ACM introduceert een nieuwe activacategorie voor IT-investeringen 
met een levensduur van 15 jaar.

Wijziging voor alle TenneT besluiten: Activacategorie (1)
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• OMB: 
Geen activacategorie voor gekapitaliseerde kosten van toekomstige 
opruimverplichtingen (ARO’s).

• Zienswijze TenneT: 
Introduceer een activacategorie voor gekapitaliseerde kosten van 
toekomstige opruimverplichtingen. 

• Oordeel ACM: 
Het is terecht om de kosten voor toekomstige opruimverplichtingen te 
kapitaliseren. Op die manier betalen afnemers gedurende de hele 
levensduur van een actief voor deze verplichting. De ACM stelt de 
levensduur gelijk aan de resterende levensduur van het actief ten 
behoeve waarvan de verplichting is gevormd.

• Voorstel voor MB: 
De ACM introduceert een nieuwe activacategorie voor ARO’s gelijk aan 
de resterende levensduur van bijbehorend actief.

Wijziging voor alle TenneT besluiten: Activacategorie (2)
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• OMB: 
Geen activacategorie voor afgekochte erfpacht.

• Zienswijze TenneT: 
Introduceer een activacategorie voor afgekochte erfpacht. 

• Oordeel ACM: 
De keuze is aan TenneT om jaarlijks erfpacht te betalen of om het voor 
langere tijd af te kopen. Indien TenneT het jaarlijks betaalt, dan kan zij dit 
rapporteren als operationele kosten. Indien zij erfpacht voor langere tijd 
afkoopt is het terecht om deze kosten te kapitaliseren. De ACM vindt het 
daarom terecht om hiervoor een nieuwe activacategorie te introduceren 
die gelijk is aan de levensduur van het actief ten behoeve waarvan de 
erfpacht is afgekocht. 

• Voorstel voor MB: 
De ACM introduceert een nieuwe activacategorie voor afgekochte 
erfpacht gelijk aan de levensduur van bijbehorend actief.

Wijziging voor alle TenneT besluiten: Activacategorie (3)
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 Wat vindt de KBG van de voorstellen m.b.t. de activacategorieën?

Wijziging voor alle TenneT besluiten: Activacategorie (4)
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• OMB: 
De ACM schat de toe- of afname van operationele kosten o.b.v. de 
verwachte toe- of afname van de omvang van het net. De ACM schat 
de omvang van het net o.b.v. investeringen die regulatorisch nog niet 
zijn afgeschreven.

• Zienswijze TenneT: 
De ACM moet de krimp van het net niet schatten o.b.v. investeringen 
die regulatorisch zijn afgeschreven maar o.b.v. investeringen die 
daadwerkelijk uit gebruik zijn genomen (desinvesteringen).

Wijziging voor alle TenneT besluiten: Opex a.g.v.
veranderende omvang van het net
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• Oordeel ACM: 
De ACM is het met TenneT eens dat uitgaan van daadwerkelijke 
desinvesteringen meer zuiver is. De ACM hanteert deze methodiek 
immers ook in het methodebesluit GTS. Echter heeft TenneT in een 
eerder stadium de ACM niet genoeg zekerheid kunnen geven dat TenneT
desinvesteringen juist en volledig kan rapporteren. TenneT heeft in de 
onderbouwing bij haar zienswijze de ACM genoeg zekerheid gegeven dat 
zij in de toekomst de desinvesteringen juist en volledig kan rapporteren. 
De ACM ziet daarom aanleiding om de schatting aan te passen.

• Voorstel voor MB: 
De ACM bepaalt de veranderende omvang van het net door het verschil 
tussen nieuwe investeringen en desinvesteringen (zelfde methodiek als 
bij GTS).

 Wat vindt de KBG van dit voorstel?

Wijziging voor alle TenneT besluiten: Opex a.g.v.
veranderende omvang van het net
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• OMB:
De ACM baseert zich voor de incrementele operationele kosten van de Hollandse 
Kust platforms op het onderzoek van DNV. DNV heeft onderzocht dat de 
operationele kosten afgerond 1,2% per netverbinding per jaar bedragen.

• Zienswijze TenneT: 
TenneT heeft een aantal inhoudelijke vragen gesteld over het onderzoek van DNV

• Oordeel ACM: 
DNV heeft middels een aanvullende opdracht alle vragen van TenneT beoordeeld. 
Een enkele vraag leidt tot (kleine) aanpassingen van de schatter. DNV heeft op 
basis hiervan haar schatter opnieuw berekend. Dit komt uit op afgerond 1,4% per 
netverbinding per jaar.

• Voorstel voor MB:
De ACM neemt in haar definitieve methodebesluit de nieuwe schatter van DNV 
over.

Wijziging voor MB net op zee: onderzoek DNV (1)
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• OMB: 
De ACM gaat voor de schatting van de verzekeringskosten uit van het 
‘basis scenario’ van DNV. De ACM schat deze kosten op basis van de 
aanname dat de kosten gelijk blijven.

• Zienswijze TenneT: 
De verzekeringskosten zullen in de toekomst met een bepaald 
percentage (exact percentage is vertrouwelijk) stijgen. Dit is het ‘hoge 
scenario’. TenneT is  van mening dat de verzekeringskosten lastig te 
schatten zijn, en dat er daarom geen sprake is van een robuuste 
schatter. TenneT is van mening dat de ACM deze kosten moet 
nacalculeren.

Wijziging voor MB net op zee: onderzoek DNV (2)
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• Oordeel ACM: 
De ACM hanteert niet nacalculeren als uitgangspunt en vindt het 
nuttig en zinvol  om TenneT een prikkel te geven om verzekeringen 
efficiënt in te kopen. De ACM is het met TenneT eens dat een stijging 
van de verzekeringskosten realistisch is.

• Voorstel voor MB: 
De ACM gaat in haar definitieve methodebesluit uit van het ‘hoge 
scenario’ voor de verzekeringskosten, maar calculeert deze kosten 
niet na.

Wijziging voor MB net op zee: onderzoek DNV (3)
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• OMB: 
De ACM hanteert een schatting voor het realistisch te verwachten 
correctief onderhoud en calculeert dit niet na.

• Zienswijze TenneT: 
De schatter voor correctief onderhoud moet worden aangepast door 
ook rekening te houden met andere incidenten die leiden tot correctief 
onderhoud, bijvoorbeeld de statistische faalkans van een 
transformator. Daarnaast vindt TenneT dat de ACM de kosten voor 
correctief onderhoud moet nacalculeren.

Wijziging voor MB net op zee: onderzoek DNV (4)
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• Oordeel ACM: 
De ACM neemt een schatting op voor het realistisch te verwachten correctief 
onderhoud. Dit is het correctieve onderhoud dat statistisch te verwachten valt 
in de reguleringsperiode 2022-2026. Op basis van de statistische faalkans 
van een transformator (eens per 27 jaar) valt dit echter niet te verwachten in 
de reguleringsperiode 2022-2026. De ACM hanteert niet nacalculeren als 
uitgangspunt, en vindt het nuttig en zinvol om TenneT een prikkel te geven 
m.b.t. correctief onderhoud. TenneT heeft namelijk invloed op deze kosten 
door zich hiervoor te verzekeren, en door preventief onderhoud uit te voeren.

• Voorstel voor MB: 
De ACM past de schatter van correctief onderhoud niet aan en calculeert de 
kosten voor correctief onderhoud niet na. Dit is met uit zondering van de 
herbegravingen van kabels (zie volgende slide).

Wijziging voor MB net op zee: onderzoek DNV (5)
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• OMB: 
Geen schatting voor kosten herbegravingen van kabels en geen nacalculatie.

• Zienswijze TenneT: 
de kosten voor herbegravingen van kabels zijn niet te schatten noch te verzekeren. TenneT
vindt daarom dat de ACM de kosten voor herbegravingen moet nacalculeren.

• Oordeel ACM: 
DNV geeft inderdaad aan dat de kosten voor herbegravingen niet goed zijn te schatten, en 
dat zij bij vergelijkbare projecten heeft geconstateerd dat de kosten voor herbegravingen niet 
te verzekeren zijn. De ACM concludeert dat het niet zinvol is om TenneT een prikkel te geven 
m.b.t. herbegravingen, omdat TenneT haar kabels begraaft o.b.v. vereisten in vergunningen 
van Rijkswaterstaat. TenneT heeft verder geen invloed op de kosten omdat ze zich hier niet 
tegen kan verzekeren. De ACM concludeert verder dat een robuuste schatter voor 
herbegravingen niet mogelijk is.

• Voorstel voor MB: 
de ACM kondigt aan de kosten voor herbegravingen van exportkabels na te calculeren.

Wijziging voor MB net op zee: onderzoek DNV (6)
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• OMB: 
De ACM hanteert het percentage dat DNV heeft berekend voor de Hollandse Kust 
netverbindingen als schatter voor de operationele kosten voor de Borssele 
netverbindingen.

• Zienswijze TenneT: 
De schatter voor de Hollandse Kust netverbindingen is niet onverkort toepasbaar 
op de Borssele netverbindingen.

• Oordeel ACM: 
De ACM is het met TenneT eens dat de schatter voor de Hollandse Kust 
netverbindingen niet onverkort toepasbaar is op de Borssele netverbindingen en 
heeft DNV de aanvullende opdracht gegeven om ook een schatter specifiek voor 
de Borssele netverbindingen te berekenen.

• Voorstel voor MB: 
Deze schatter specifiek voor de Borssele netverbindingen komt uit op afgerond 
1,5% per jaar.

Wijziging voor MB net op zee: onderzoek DNV (7)
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• OMB:
DNV gebruikt de geschatte investeringswaarden uit de vertrouwelijke bijlage van het 
investeringsplan net op zee om het jaarlijkse percentage te berekenen. Onderdeel van de 
investeringswaarden uit het investeringsplan is een landstation voor Hollands Kust Noord en 
Hollandse Kust West Alpha.

• Zienswijze TenneT: 
De ACM moet een landstation halen uit de investeringswaarde die DNV gebruikt om het 
jaarlijkse percentage te berekenen. De kosten voor dit landstation zijn namelijk geen 
onderdeel van het net op zee.

• Oordeel ACM:
De ACM heeft DNV gevraagd om het percentage opnieuw te berekenen o.b.v. de 
investeringswaarde exclusief het genoemde landstation. Op basis hiervan constateert de 
ACM dat het gebruik van een percentage foutgevoelig is. De ACM concludeert daarom dat 
het beter is om de schatter van DNV (absolute waarden) niet om te rekenen in een 
percentage.

• Voorstel voor MB: 
De ACM gebruikt absolute waarden voor de (incrementele) operationele kosten in plaats van 
een percentage.

Wijziging voor MB net op zee: onderzoek DNV (8)
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 Wat vindt de KBG van de voorstellen met betrekking tot het onderzoek van 
DNV?

Wijziging voor MB net op zee: onderzoek DNV (9)
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• OMB:
De ACM schat de inkoopkosten voor netverliezen voor de netverbindingen Borssele Alpha en 
Beta op basis van de meest recente beschikbare gegevens, namelijk één peiljaar. Hierbij 
houdt de ACM rekening met de ingebruikname datum van de netverbinding van TenneT en 
van de windparken. De ACM berekent op basis hiervan een schatter die representatief is 
voor één heel jaar voor twee investeringen. De ACM calculeert de kosten voor netverliezen 
daarnaast volledig na.

• Ambtshalve wijziging ACM: 
Uit nader onderzoek is gebleken dat de inkoopkosten voor netverliezen niet te schatten zijn 
op basis van de meest recente beschikbare gegevens. De windparken zijn namelijk pas 
volledig in bedrijf sinds december 2020. Rekening houdend met veranderende windpatronen 
gedurende het jaar, kan de ACM op basis van één maand geen schatting maken die 
representatief is voor een heel jaar. De ACM gebruikt daarom de verwachtingen van TenneT
om de inkoopkosten voor netverliezen te schatten. TenneT baseert haar verwachtingen op de 
verwachte windpatronen en verwachte toekomstige prijzen voor netverliezen. Materieel heeft 
dit geen effect omdat de ACM de kosten voor netverliezen volledig nacalculeert.

Wijziging voor MB net op zee: schatter netverliezen (1)
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 Wat vindt de KBG van de voorstellen met betrekking tot de schatter van de 
netverliezen van het net op zee?

Wijziging voor MB net op zee: schatter netverliezen (2)
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• OMB: 
In het ontwerpmethodebesluit voor de regionale netbeheerders 
elektriciteit wordt 1/3e deel van het q-bedrag ‘doorgeschoven’ naar de 
daaropvolgende reguleringsperiode. Dit had een historische reden: in 
voorgaande reguleringsperioden werden de begininkomsten gebaseerd 
op de tarieven uit het laatste jaar van de voorafgaande 
reguleringsperiode en dus gedeeltelijk op de q-factor.

• Zienswijze Enexis: 
Gegeven dat de ACM de begininkomsten meteen op het efficiënte niveau 
vaststelt, is het doorschuiven van het q-bedrag niet langer passend.

• Voorstel MB: 
De ACM verwerkt in het methodebesluit het volledige q-bedrag in de 
inkomsten.

Wijziging voor RNBs E: Doorschuiven q-bedrag 
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• Reikwijdte OMB: De kosten voor het verwijderen op verzoek van een 
kleinverbruiker komen in de aansluitdienst.

• Reikwijdte MB: De kosten voor het verwijderen op verzoek van een 
kleinverbruiker komen in de aansluitdienst; en

• De kosten voor het verwijderen op basis van de algemene taak het 
gastransportnet veilig te beheren komen in de transportdienst.

Wijziging voor RNBs G: Reikwijdte vergoeding kosten 
verwijderen gasaansluiting verbreed
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• OMB:
De ACM calculeert de efficiënte kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen na. De 
efficiënte kosten worden gebaseerd op de gemiddelde kosten van een verwijderde 
aansluiting.

• Zienswijze NBNL:
De ACM dient de werkelijke kosten per netbeheerder voor het verwijderen van 
gasaansluitingen na te calculeren onder andere vanwege de verschillen tussen hoog- en 
laagbouw, de leidinglengte en de verschillende werkwijzen tussen netbeheerders.

• Voorstel ACM:
De ACM blijft de nacalculatie baseren op de efficiënte verwijderkosten in de 
reguleringsperiode. De ACM beschouwt de efficiënte kosten als de gemiddelde kosten per 
verwijderde aansluiting op sectorniveau. Hierbij maakt de ACM wel onderscheid tussen hoog-
en laagbouw. Indien leidinglengte een onderscheidende factor is zal de ACM hier ook 
rekening mee houden. 

• De ACM past de peiljaren voor haar schatting aan van 2018-2020 naar 2019-2020 omdat de 
netbeheerders vanaf 2019 werken volgens het veiligheidsbeleid onderschreven door het 
SodM.  

 Wat vindt de KBG van dit voorstel?

Wijziging voor RNBs G: nacalculatie verwijderen 
gasaansluiting
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• Ambtshalve wijziging: Vanaf 2022 hanteert de ACM voor de RNB’s G het 
nominale stelsel. In het OMB werd hierbij nog gerekend met een PV 
gebaseerd op het reële stelsel. Een PV gebaseerd op kosten van het reële 
stelsel is echter niet representatief voor de nominale kosten v.a. 2022. 

• Op de verwachte kosten v.a. 2022 past de ACM daarom een nominale PV 
toe. Op (verwachte) kosten t/m 2021 past de ACM de reële PV toe.

• De nominale PV is hoger dan de reële PV. De reden hiervoor is dat inflatie 
direct vergoeden via de WACC een verlagend effect heeft op de 
kostenontwikkeling. Andersom: de reële PV is lager dan de nominale PV, 
omdat de inflatie activeren in de GAW een verhogend effect heeft op de 
kostenontwikkeling. 

 Wat vindt de KBG van dit voorstel?

Wijziging voor RNBs G: Nominale PV voor nominaal 
stelsel
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