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De voorzitter opent de hoorzitting. Zij zit deze hoorzitting voor. Zij gaat na of alle aangemelde 

personen telefonisch aanwezig zijn. Zij heeft gehoord dat namens Energie-Nederland  en 

 aanwezig zijn. Namens Gasunie Transport Services (hierna ‘GTS’) zijn , 

,  en  aanwezig. Van NOGEPA zijn 

en  aanwezig. Namens Vereniging Gasopslag Nederland (hierna ’VGN’) zijn 

 en  aanwezig. Namens de ACM zijn de voorzitter  en leden van de 

hoorcommissie , , s,  aanwezig. Van de 

ACM zijn ook en  aanwezig. Het is de vraag of nog moet worden gewacht tot 

de heer  van GTS aanwezig is. 

Dhr.  acht dat niet nodig. De heer  kan later nog aansluiten.  

De voorzitter vervolgt dat verder de Verslagdienst van de ACM aanwezig is. Zo is duidelijk wie er 

aanwezig is in deze conference call. Deze hoorzitting wordt gehouden inzake het 

Ontwerpmethodebesluit GTS voor de tariefregulering vanaf 2022 (‘OMB’), dat is gepubliceerd op 31 

augustus 2020. Tijdens deze zitting kunnen belanghebbenden hun mondelinge zienswijze naar voren 

brengen. Op dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing. De zitting 

is openbaar maar indien partijen vertrouwelijke gegevens naar voren willen brengen kan dat. Zij 

kunnen dat tevoren aangeven, zodat de ACM passende maatregelen kan treffen. De 

zienswijzeprocedure is bedoeld om belanghebbenden de gelegenheid te bieden hun zienswijze op 

het Ontwerpmethodebesluit in te dienen. Deze hoorzitting biedt de gelegenheid om dat mondeling 

te doen. Zij kunnen dat ook schriftelijk doen tot en met maandag 12 oktober 2020. Vanwege de 

coronasituatie verloopt deze hoorzitting anders dan anders. Daarom verzoekt zij iedereen die niet 

aan het woord is de telefoon op mute te zetten en te wachten tot iemand het woord krijgt. Eerst zal 
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zij het woord geven aan GTS en vervolgens aan VGN. Daarna zal zij de zitting kort schorsen. Tijdens 

de schorsing zal de hoorcommissie bespreken welke vragen zij eventueel wil stellen. In de tussentijd 

staat het iedereen vrij om de conference call te verlaten en later weer in te bellen, zodat men 

onderling kan overleggen. In de tweede termijn krijgt eerst VGN het woord om vragen te stellen aan 

GTS. Daarna heeft GTS de gelegenheid om vragen te stellen aan VGN. Namens de Verslagdienst is het 

verzoek om zich te houden tot één spreker per partij. Dat is de heer  van GTS en de heer 

namens VGN, NOGEPA en Energie-Nederland. Tot slot krijgen alle aanwezigen de 

gelegenheid om nog een opmerking te maken.  

 

De hoorcommissie bestaat uit de voorzitter mevrouw , de heer , projectleider van 

regulering 2022, mevrouw  coördinator voor GTS, de heer  die juridisch 

coördineert, de heer De , die onder andere meewerkt aan het traject HOGAN. De heren  en 

 zijn ook aanwezig, maar geen leden van de hoorcommissie. Er wordt een verslag gemaakt 

van deze zitting, dat zal worden verstuurd naar de aanwezigen van de hoorzitting. Commentaar op 

de redactie van het verslag leidt niet tot wijzigingen in het verslag maar wordt toegevoegd aan het 

dossier. Het is niet de bedoeling om daarbij nieuwe punten op te brengen.  

 

Zij geeft het woord aan de heer voor het presenteren van de mondelinge zienswijze van 

GTS. 

 

Dhr.  houdt een betoog dat op een enkele aanvulling na geheel overeenkomt met zijn 

pleitnota. Een kopie daarvan is aan dit verslag gehecht als Bijlage 1. Hierna volgt alleen de aanvulling. 

 

Bij randnummer 2.20 dringt hij aan dat de ACM goed tot zich door laat dringen wat er in het 

afgebeelde beeld over efficiëntie wordt getoond. Dat betekent dat er een alternatieve verklaring is 

voor wat de consultant inefficiëntie noemt, maar dat het ook prima kan zijn dat men iets heeft 

gedaan wat niet kan, te weten het stoppen van negatieve coëfficiënten in het DEA-onderzoek.  

 

De voorzitter dankt de heer  voor zijn toelichting. Zij geeft het woord aan de heer 

 namens VGN, Energie-Nederland en NOGEPA. 

 

Dhr.  dankt de voorzitter voor de gelegenheid om de zienswijze namens VGN, Energie-

Nederland en NOGEPA naar voren te brengen. Het is een heel complexe materie, met name de 

benchmark, zoals aangegeven door GTS. Hij waardeert het zeer dat VGN, Energie-Nederland en 

NOGEPA de gelegenheid krijgen om hun zienswijze mondeling toe te lichten. Spreker begint met een 

compliment aan de ACM voor de zeer heldere en transparante wijze waarop dit besluit tot stand is 

gekomen. Binnen zestien klankbordgroepen zijn alle onderwerpen aan de orde gekomen en zelf 

hebben de partijen ook de gelegenheid gekregen om een en ander naar voren te brengen, met name 

over het Frontier-rapport in klankbordgroep vijf. Tevens dankt spreker de ACM voor het feit dat zij de 

dalende vraagproblematiek tijdig heeft gesignaleerd en gestart is met het project vorig jaar. Het OMB 

betreft een periode met een aantal ingrijpende veranderingen in de Nederlandse gasmarkt. Dat zal 

ook zijn effect moeten hebben in de regulering. Dat betreft onder andere de afbouw van het 

Groningenveld en de voortschrijdende energietransitie. Binnen de energietransitie gaat het met 

name over de waarschijnlijke ontwikkeling van een landelijk waterstofnet, waarbij ook veel assets 

van GTS gebruikt gaan worden. Dit zal ongetwijfeld een effect op dat GAW-waarde van GTS hebben. 

De schriftelijke zienswijze is niet zo lang als die van GTS; VGN, Energie-Nederland en NOGEPA zitten 

op dit moment op 34 pagina’s en de zienswijze is zo goed als af, maar er zitten wel grote 

consequenties bij, vooral bij berekeningen. Spreker zal in zijn betoog geen getallen noemen, men is 

nog bezig met de berekeningen. Maar alles wat spreker zal noemen zal wel substantiële financiële 

gevolgen hebben. Daarom nemen VGN, Energie-Nederland en NOGEPA dat ook mee in hun 

zienswijze.  
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De zienswijze begint met wat algemene principes. Om te beginnen met de Europese 

randvoorwaarden voor tariefregulering. In de kern gaat het erom dat GTS haar werkelijk efficiënte 

kosten terug mag verdienen, voor zover deze overeenkomen met de efficiënte kosten van structureel 

vergelijkbare netbeheerders. Tevens mogen ze niet discriminerend zijn en geen kruissubsidie hebben 

met gebruikers. Deze Europese randvoorwaarden zijn erg belangrijk. Daaraan voegt spreker toe dat 

ook het CBb in een uitspraak van 12 juni 2018 heeft gesteld dat er in zekere mate moet worden 

gekeken naar kostenveroorzaking. Dus het gaat niet alleen om de gemaakte kosten, maar ook om de 

manier waarop deze zijn veroorzaakt. Een van de punten waarvan VGN, Energie-Nederland en 

NOGEPA vinden dat het niet correct is gegaan, is dat zij niet inzien dat het toelaatbaar zou zijn om 

kapitaalkosten naar voren te halen. Dat is wel gebeurd in het kader van het versneld afschrijven en 

het overgaan van een reëel stelsel naar een nominaal stelsel. Daarnaast zien zij dat wordt uitgegaan 

van omzetregulering en dat het vraagrisico volledig wordt afgewenteld op de gebruikers. Dat raakt 

weer aan de randvoorwaarde dat de gekozen tariefregulering non-discriminatoir zou moeten zijn en 

dat er geen ongepaste kruissubsidiëring zou moeten zijn. VGN, Energie-Nederland en NOGEPA 

denken dat het OMB op een aantal punten in strijd is met de Europese randvoorwaarden. Zij zullen 

dit verder toelichten in de schriftelijke zienswijze. 

 

Verder een aantal punten betreffende de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. VGN, Energie-

Nederland en NOGEPA zijn van mening dat, zoals ook aangegeven in het Frontier-rapport, er bij GTS 

een aantal stranded assets ontstaan. Zij zijn van mening dat deze niet kwalificeren als verwachte 

efficiënte kosten. Het OMB gaat hieraan voorbij. Er wordt wel gerefereerd aan het Frontier-rapport, 

maar echt inhoudelijk wordt het niet behandeld. Dat is naar de mening van VGN, Energie-Nederland 

en NOGEPA niet correct. Door te focussen op het socialiseren en informeren van de kosten zonder 

dat daarbij aandacht is voor het kostenveroorzakingsbeginsel, is het belang van de gebruikers, met 

name in het kader van de non-discriminatie en de kruissubsidiëring, geraakt. VGN, Energie-Nederland 

en NOGEPA menen dat dit in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel. Een voorbeeld is dat de 

woorden non-discriminatie en kruissubsidiëring slechts maar één keer voorkomen. In het vorige 

methodebesluit kwamen die veel vaker voor. De ACM stelt verder dat de verdeling van de 

kapitaalkosten proportioneel is, zonder verder uit te leggen waarom die proportioneel zou zijn. Dat is 

zeker in het kader van de Europese randvoorwaarden over non-discriminatie en kruissubsidiëring te 

weinig onderbouwd.  

 

Verder vinden VGN, Energie-Nederland en NOGEPA dat eenzijdig afwentelen van het vraagrisico op 

de gebruikers op geen objectieve rechtvaardiging is gebaseerd. Zij kunnen die niet terugvinden in het 

OMB. Zij menen dat er een betere afweging moet worden gemaakt tussen de doelstellingen en de 

belangen van de huidige gebruikers. Een dergelijke evenredigheidstoets lezen zij op dit moment niet 

in het OMB. De ACM weegt enkel de belangen af van de huidige en toekomstige gebruikers zonder 

daarbij in te gaan op de verantwoordelijkheden van GTS zelf. De ACM heeft kennelijk het effect van 

versneld afschrijven weggestreept tegen het effect van de benchmark en/of de lagere WACC. Dat is 

te eenvoudig ten opzichte van de evenredigheidstoets.  

 

Het vraagrisico moet nog blijken in de toekomst. Hoewel het MORGAN-onderzoek is gedaan, is het 

zeer wel mogelijk dat de het echte vraagrisico zich op een andere manier zal ontwikkelen. Het is dan 

ook onredelijk dat dit op basis van één onderzoek volledig wordt afgewenteld op de huidige 

gebruikers.  

 

Het volgende punt betreft de efficiencyprikkels en schatters. Een belangrijk doel van de regulering 

van GTS is het introduceren van efficiencyprikkels opdat zij zo efficiënt mogelijk opereert. In een 

stabiele markt kunnen historische data een goede schatter zijn. Maar in een sterk dalende markt 

zullen historische data niet geschikt zijn als schatter. De ACM heeft mede daarom gekozen voor een 

nieuwe methodiek ‘doorrollen en bijschatten’ in plaats van het ‘ideaalcomplex’. VGN, Energie-

Nederland en NOGEPA zijn het eens met deze keuze, die beter geschikt is in een sterk dalende markt. 
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Gebruikers zijn overigens ook van mening dat in het vorige methodebesluit de aanname van 

‘ideaalcomplex’ ook al niet correct was. Voor de risk free rate en de energie-inkoopkosten kiest de 

ACM nog steeds voor historische data als schatter. In de optiek van de gebruikers is dit niet de best 

mogelijke schatter en is het gebruik van een marktindex een veel beter alternatief. Een marktindex is 

ook voor GTS een exogene variabele en kan dus heel goed dienen als financiële prikkel voor GTS. Het 

gebruik van de marktindex voorkomt ook arbitraire keuzes met betrekking tot de historische 

perioden waarover wordt gemiddeld en neemt alle mogelijke marktinformatie mee. Ter vergelijking: 

een goede marktindex voor handelaren in Nederlandse aandelen is de AEX-index. De handelaar zal 

worden afgerekend op het verslaan van deze index en niet op het verslaan van de gemiddelde AEX-

stand over de afgelopen drie jaar of op de huidige AEX-stand. Het gebruik van historische data als 

schatter in plaats van een marktindex heeft tijdens de vorige methodeperiode tot grote verschillen 

geleid tot de posten die GTS in rekening heeft gebracht bij gebruikers en de daadwerkelijke – lagere – 

kosten van GTS. Waarom de ACM thans weer kiest voor deze methodiek is uit het oogpunt van het 

zorgvuldigheidsbeginsel niet goed te begrijpen. Deze verschillen nopen tot nacalculatie en dat geldt 

ook voor het ‘ideaalcomplex’.  

 

Met betrekking tot het vraagrisico gaat de ACM in haar OMB uit van omzetregulering. Volgens dat 

uitgangspunt ligt dat vraagrisico volledig bij de gebruikers. Maar GTS moet als transmissiesysteem 

ervoor zorgen dat zij op de lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar de transmissie van 

gas. GTS heeft het meest uitgebreide overzicht van de capaciteitsboeking en de werkelijke volumes in 

haar systeem. Zij heeft ook de verantwoordelijkheid voor de langetermijnplanning voor de 

transportcapaciteiten en moet investeren in het transmissiesysteem op basis van een regelmatige 

beoordeling van de marktvraag. Zo staat het ook in de Gasverordening. Het volledig leggen van het 

vraagrisico bij de gebruikers leidt tot een onbalans tussen de belangen van GTS en de belangen van 

de gebruikers. Hierbij moet ook worden gewezen op het feit dat GTS alleen de nodige winst, de 

approppriate return, mag maken op de investeringen. Deze definitie wordt verder niet uitgelegd en 

naar de mening van Energie-Nederland en NOGEPA is het logisch dat GTS in een dalende markt een 

lager rendement gaat maken en dat dat in een competitieve markt ook zo is. De ACM geeft verder in 

het OMB geen argumenten voor de keuze om het vraagrisico niet bij GTS neer te leggen. Het is waar 

dat de omzetregulering meer zekerheid biedt voor de investeerders, maar deze geeft wel een 

onevenredig nadeel voor de gebruikers. Aangezien GTS in de beste positie verkeert om het 

vraagrisico te managen, zou zij daarvan ook de gevolgen moeten dragen. 

 

De daling van de vraag kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan komen door reguliere 

voorspelbare marktontwikkelingen, bijvoorbeeld de toenemende isolatie van huizen, of het kan heel 

snel en onvoorzien gaan, bijvoorbeeld de afbouw van het Groningenveld. In het laatste geval achten 

VGN, Energie-Nederland en NOGEPA het onredelijk om de gevolgen van overheidsingrijpen af te 

wentelen op de gebruikers. Dat is nu, met het vraagrisico geheel bij de gebruikers, wel het geval. Ook 

in het geval van overige investeringen van GTS is het niet redelijk dat de kosten hiervan voor 

rekening van de gebruikers komen. Rond 2010 heeft GTS in een aantal open seasons de capaciteit 

van het gasnet en de GAW fors uitgebreid. Vanuit de NC-TAR moeten de gebruikers ook beschermd 

worden tegen transit flows. Een quote: ‘Transmissiesysteembeheerders in bepaalde entry-

exitsystemen transporteren aanzienlijk meer gas naar andere systemen dan voor verbruik in hun 

eigen entry-exitsystemen. Bijgevolg moeten referentieprijsmethodologieën de nodige waarborgen 

omvatten om zulke gebonden afnemers af te schermen van risico's met betrekking tot grote 

transitstromen’. In andere woorden: significant volumerisico mag niet afgewenteld worden op de 

gebruikers van het gasnet van GTS. GTS en de overheid hebben indertijd bewust het risico genomen 

om de investering te doen op basis van tienjaarscontracten van onderliggende investeringen die een 

afschrijvingstermijn van dertig jaar of meer hadden. Die investeringen stonden ook geheel los van 

het leveren aan beschermde eindgebruikers. Het was in de optiek van VGN, Energie-Nederland en 

NOGEPA puur een commerciële investering om additioneel transitgas mogelijk te maken. Ten 

onrechte worden op deze manier nu kosten afgewenteld op de gebruikers. 
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Als laatste voorbeeld vanwege het overheidsingrijpen en met name de afbouw van het 

Groningenveld, moet GTS ook extra investeren in kwaliteitsconversie, Zuidbroek 2. Ook dit leidt tot 

extra kosten voor de gebruikers, terwijl er geen extra output aan de kant van GTS tegenover staat, 

bijvoorbeeld in de vorm van extra flows of extra gasnetwerkcapaciteit. 

 

VGN, Energie-Nederland en NOGEPA hebben in de analyse van het OMB ook gekeken naar de 

gevolgen van het Methodebesluit 2017-2021. Naar hun mening moet er ook een toets achteraf zijn. 

Of het klopt wat er destijds is bedacht. Het is reëel omdat de schatters heel erg gaan afwijken. VGN, 

Energie-Nederland en NOGEPA denken dat dit nu het geval is, vanwege de aannames van het 

‘ideaalcomplex’ en de risk free rate.  

 

Lengte van reguleringsperiode. In het OMB stelt de ACM voor om het voor vijf jaar vast te stellen. 

VGN, Energie-Nederland en NOGEPA vinden dat er zoveel ontwikkelingen zijn, onder andere op 

gebied van waterstofnet en energietransitie, dat dit een te lange periode is. Zeker omdat in het OMB 

wordt uitgegaan van een aantal schatters op basis van historische data. De risk free rate, de OPEX en 

het bijschatten van de kapitaalkosten. Bij het gebruik van dat soort historische data en de enorme 

veranderingen die eraan komen, is het veel beter om een kortere periode van drie jaar te nemen. 

Maar als de ACM uit de zienswijze van VGN, Energie-Nederland en NOGEPA een aantal voorstellen 

overneemt, vooral op het gebied van de historische schatters en de wijze om daarmee om te gaan, 

de marktindex en de benchmark, is een periode van vijf jaar te overwegen. 

 

Benchmark en tender. Zoals is aangegeven in de Frontier-studie zijn VGN, Energie-Nederland en 

NOGEPA van mening dat moet worden uitgegaan van exogene factoren in plaats van endogene 

factoren. Het gaat om wat GTS aan de markt levert. Het gaat er niet om of een pijpleiding in de grond 

ligt en of hoeveel compressorvermogen is opgesteld. Dat is ook wat consultant Sumicsid in zijn 

rapport stelt: ‘The output measures the services directly.’ Helaas is de praktijk dat het nog steeds gaat 

over endogene factoren. Een benchmark op basis van endogene factoren gaat per definitie voorbij 

aan het feit dat een TSO kan overinvesteren, zoals zojuist is aangegeven met betrekking tot de open 

seasons. Om de efficiëntie van GTS te bepalen zal moeten worden uitgegaan van de kosten en 

capaciteit. Een exogene benchmark voor GTS ten opzichte van het capaciteitsverloop, gas flows en 

connectiepunten van GTS in een historisch jaar, bijvoorbeeld 2017, zou de efficiëntie van GTS goed 

meten. Zo’n benchmark heeft als voordeel dat het simpel is en dat het om de kern gaat, de efficiëntie 

van de dienstverlening van GTS aan de gebruikers van het gasnet. Een alternatieve invulling van de 

benchmark, naast het hanteren van exogene variabelen, wat vergelijken van GTS met zichzelf zou 

zijn, is hanteren van het referentienetwerk. Rond 2014, 2015 is hanteren van een referentienetwerk 

door GTS zelf betoogd richting de ACM. Hierbij worden in plaats van getransporteerde hoeveelheden 

in een set van flowscenario’s nieuwe hoeveelheden gedefinieerd en vervolgens een optimaal 

netwerk berekend. Op deze manier zou je een benchmark goed kunnen doen. Mede tegen deze 

achtergrond is de argumentatie van de ACM om te kiezen voor endogene outputvariabelen niet 

valide. Het feit dat netwerken om verschillende historische redenen kunnen zijn aangelegd, is geen 

reden om de consequenties nu af te wentelen op de gebruikers. Die gebruikers waren zeker niet 

betrokken bij deze historische keuzes, en de overheid en de TSO wel. Ook een relatief koude winter 

in Nederland of in een ander EU-land is geen reden om niet voor een exogene benchmark te kiezen. 

De variatie in het weer zal over het algemeen uitmiddelen en desnoods kan daarop een correctie 

worden toegepast met behulp van graaddagen. Samenvattend vinden VGN, Energie-Nederland en 

NOGEPA dat in de benchmark moet worden uitgegaan van exogene factoren.  

 

Indien de ACM vasthoudt aan een benchmark met endogene factoren, zou in de methode van assets 

gerelateerd aan open season en de afbouw van het Groningen, Zuidbroek 2, een correctie moeten 

worden opgenomen in de output. Deze assets zijn voor rekening en risico van GTS, of het directe 
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gevolg van overheidsingrijpen in het geval van Zuidbroek 2. Deze assets zouden niet door de 

gebruikers moeten worden vergoed.  

 

Met betrekking tot open seasons en het gasrotondebeleid heeft de Algemene Rekenkamer een 

onderzoek gedaan. De Rekenkamer heeft aangegeven dat het gasrotondebeleid slecht is 

onderbouwd. Dat is voor VGN, Energie-Nederland en NOGEPA ook een argument dat de gebruikers 

niet de dupe moeten worden van slecht beleid. Ten aanzien van de stranded assets is recent een 

enquête gehouden door CEER onder alle TSO’s en DSO’s, waaruit blijkt dat er in de toekomst zeer 

veel stranded assets worden verwacht. Een van de mogelijke oplossingsrichtingen die CEER ziet is dat 

‘governments may also decide to apply explicit compensation outside of the network tariffs. Dat zou 

een onderzoekrichting zijn die men zeker moet gaan. Uiteindelijk heeft de overheid daarvoor ook die 

verantwoordelijkheid. 

 

Een volgend punt is de aanpassing van de thèta. GTS heeft ook al aangegeven dat het een zeer 

complex geheel is, waarbij de gebruikers overigens niet over dezelfde informatie beschikken als GTS. 

Dus VGN, Energie-Nederland en NOGEPA zullen niet zover in detail gaan als GTS. De ACM doet een 

aanpassing van de thèta van 77,5 procent naar 86,5 procent op basis van het 

kostenbesparingsprogramma van GTS in 2018. Dit gaat voorbij aan het feit dat de benchmark is over 

2017. Mogelijk hebben ook andere TSO’s na 2017 een kostenbesparingsprogramma doorgevoerd. De 

aanpassing lijkt VGN, Energie-Nederland en NOGEPA dan ook ten onrechte. De ACM past de thèta 

alleen toe op kosten die zijn meegenomen in de benchmark, maar niet op andere kosten van GTS. 

Dat is vreemd, omdat GTS de andere kosten en investeringen ook heeft gedaan op basis van 

diezelfde interne procedures, kwaliteitseisen, en het betreft zeer vergelijkbare activiteiten. De 

efficiency van deze activiteiten zullen dus hetzelfde zijn als de efficiency van de activiteiten die onder 

de benchmark vallen. De logische consequentie hiervan is dat de thèta van toepassing wordt 

verklaard op alle kapitaals- en vaste kosten van GTS.  

 

In de benchmark wordt gewerkt met super efficiency criteria en een outliers-methode. Het valt op 

dat zes van de 29 TSO’s in die categorie vallen. Dat lijkt VGN, Energie-Nederland en NOGEPA heel erg 

veel. Het is onwaarschijnlijk dat zes TSO’s zo superefficiënt zouden zijn.  

 

Het volgende punt is het afschrijven. De ACM gaat in het OMB van een reëel naar een nominaal 

stelsel en versneld afschrijven. De ACM beargumenteert de stelselwijziging op basis van het 

kostenveroorzakingsprincipe. Daarmee zijn VGN, Energie-Nederland en NOGEPA het principieel niet 

eens. De redenen daarvoor zijn de inconsistentie van beleid. Zij vinden dat er aantoonbaar onjuiste 

aannames zijn. Het risico van kruissubsidie en het voordeel van een lagere GAW in de toekomst zijn 

niet meegenomen, het vraagrisico wordt volledig bij de gebruikers gelegd en het is niet in lijn met het 

WACC-model.  

 

Wat de inconsistentie van het beleid betreft zijn VGN, Energie-Nederland en NOGEPA van mening dat 

moet kunnen worden uitgegaan van iets wat over de afgelopen periode met het reële stelsel en de 

lineaire afschrijving ook kan worden verwacht voor de toekomst.  

 

Onjuiste aannames. In de berekeningen die de ACM maakt, worden enkele aannames gedaan over 

de capaciteitsverkoop voor de toekomst. Deze zijn aantoonbaar onjuist als je ze vergelijkt met de 

capaciteitsverkopen die in het Tariefbesluit 2021 staan. Het is zeer wel mogelijk dat de toekomst heel 

anders is dan in het ene scenario dat de ACM nu doorrekent. Het lijkt VGN, Energie-Nederland en 

NOGEPA niet goed om op basis van dat ene scenario nu al versneld te gaan afschrijven.  

 

Het risico van kruissubsidie. Er zijn plannen om een gedeelte van het GTS-net over te dragen aan de 

gebruikers van het aansluitnet. De aanname van de ACM dat de bestaande infrastructuur 

merendeels ongewijzigd blijft, is dus niet correct. De voorgestelde stelselwijzigingen en de versnelde 
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afschrijving zullen leiden tot een lagere GAW en dus tot een lagere overdrachtswaarde van het GTS-

net naar het plaatselijk net. Dit komt neer op ongeoorloofde kruissubsidie tussen de huidige GTS-

gebruikers en de toekomstige waterstofgebruikers.  

 

Het voordeel van een lagere GAW in de toekomst is niet meegenomen. De voorgestelde wijziging is 

puur beargumenteerd vanuit de afschrijving. De ACM neemt in het OMB weliswaar de 

vermogenskosten mee in de figuren. Maar in de spreadsheet ter berekening van de 

versnellingsfactor worden alleen de afschrijvingskosten meegenomen. Doordat GTS de komende 

jaren minder gaat investeren, zoals ook blijkt uit het GTS-investeringsplan, zal de GAW gaan dalen. 

Door de lagere GAW zullen gebruikers ook minder vermogenskosten hoeven te betalen. Dit voordeel 

voor toekomstige gebruikers wordt ten onrechte niet meegenomen in de berekeningen van de ACM. 

Afhankelijk van de verhouding van de investeringsbedragen en de capaciteitsverkopen is het zeer wel 

mogelijk dat toekomstige tarieven voor kapitaalskosten – afschrijvingen plus vermogenskosten – in 

reële termen in de toekomst gaan dalen. In haar hele aanname gaat de ACM ervan uit dat het 

vraagrisico volledig bij de gebruikers ligt. Daarmee zijn VGN, Energie-Nederland en NOGEPA het 

principieel niet eens. Dat is niet in lijn met het WACC-model. Een versnelde afschrijving leidt ertoe 

dat het risico van GTS afneemt, want zij krijgt eerder een GAW-vergoeding. Het is maar zeer de vraag 

of dit bij andere TSO’s ook het geval is. Dan zou het niet goed meegenomen zijn in de benchmark. De 

stelselwijziging en het versneld afschrijven zijn in strijd met de Europese randvoorwaarden voor 

tariefregulering en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Onzorgvuldig onderbouwd, 

ondeugdelijk gemotiveerd en om die redenen voldoet dat niet aan de voorwaarden.  

 

Het volgende punt betreft desinvesteringen. VGN, Energie-Nederland en NOGEPA onderschrijven dat 

desinvesteringen uit de GAW worden gehaald. Deze zouden ten laste moeten komen van GTS in de 

vorm van bijzondere waarden in de activa. Bij GTS gaat het erom of open seasons of de overheid bij 

de afbouw van het Groningenveld of de daling van de vraag de oorzaak is van de desinvesteringen. 

De kosten van de desinvesteringen zullen dan ook voor rekening van GTS of de overheid moeten 

komen. De ACM neemt ten onrechte deze mogelijkheid van waardevermindering niet mee in haar 

overwegingen in het OMB.  

 

In het geval van overdracht van assets aan een andere entiteit, moeten de opbrengsten worden 

verrekend. Op zich is de 90 procent nacalculatie een goede methode. Het gebruik is echter dat in het 

geval van verkoop van de assets binnen de holding van Gasunie, waarbij inbegrepen dochters, 

werkmaatschappijen et cetera, de volledige GAW-waarde van de overgedragen assets moeten 

worden verrekend.  

 

Het volgende punt is de WACC. Zoals al eerder is aangegeven ging het met name over de risk free 

rate, en dat VGN, Energie-Nederland en NOGEPA willen dat daarvoor een index wordt gebruikt in 

plaats van een puntschatting. Het OMB gaat uit van een puntschatting over de periode van 16 juni 

2017 tot 15 juni 2020. De huidige marktrente is echter alweer een heel stuk lager. Efficiencyprikkels 

zijn veel logischer om GTS een marktindex mee te geven die aansluit bij het trapjesmodel dat wordt 

gebruikt voor de financiering van vreemd vermogen. Hierbij zou de index gemiddelde rente voor 

tienjaars Nederlandse en Duitse staatsleningen moeten zijn alleen gedurende het jaar. Wanneer GTS 

in staat is de benchmark te verslaan, mag zij de meeropbrengsten behouden. De huidige methodiek 

is inconsistent. Ten tijde van het Methodebesluit 2017-2022 ging de ACM uit van financiering van 

GTS op basis van het historische gemiddelde met puntschattingen van de risk free rate van de 

periode 2021. Het huidige OMB gaat uit van het trapjesmodel dat financiering gedurende 2017 tot 

2019 is gebaseerd op de marktrente. Gebruikers menen echter dat je altijd consistent moet zijn en 

altijd uit moet gaan van financiering op basis van de rolling tienjaarsmarktrente. Als een marktindex 

van de risk free rate wordt gehanteerd, is het nodig om de tarieven na te calculeren. Het voordeel 

voor de gebruikers is dat zij van tevoren weten wat de index is die wordt gebruikt in de 

tariefberekening. Zij kunnen dan ook een eigen gevoeligheidsanalyse doen over de GTS-tarieven en 
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de eventuele stijging van de risk free rate. Indien gewenst zouden zij zich daarvoor kunnen hedgen. 

Het voordeel van GTS is dat zij zich eenduidig kan financieren op basis van de index en verder geen 

renterisico meer loopt.  

 

Een groot nadeel van de puntschatting is dat er enorme afwijkingen ontstaan gedurende de 

methodebesluitperiode tussen de puntschatting en de werkelijkheid. Het grote verschil tussen de 

werkelijke realisatie en het model dat de ACM heeft gebruikt over de periode 2017-2021 blijkt ook 

uit de jaarverslagen van GTS en Gas. Daaruit blijkt dat de daadwerkelijke rentekosten van GTS lager 

zijn dan men op basis van het regulatoire model zou verwachten en dat de werkelijke rentekosten 

van Gasunie zelfs nog lager zijn dan die van GTS. VGN, Energie-Nederland en NOGEPA realiseren zich 

dat er verschillen kunnen zijn tussen het regulatoire model en het jaarverslag, maar deze verschillen 

zijn zo groot dat er wel iets mis moet zijn met het regulatoire model. De gebruikers gaan er daarom 

ook vanuit dat de ACM onderkent dat het regulatoire model 2017-2021 foutief is, waardoor de 

feitelijke gegevens afwijken van de geschatte gegevens en dat deze alsnog moeten worden 

nagecalculeerd. Over de komende periode doet de ACM wederom een puntschatting voor de risk 

free rate. De ACM gaat uit van een risk free rate van nul punt zestien procent, terwijl de marktrente 

op 31 augustus 2020 min nul komma vierendertig procent was. Een verschil van een half 

procentpunt. Omdat dit tot heel grote verschillen gaat leiden in de rente en de kosten gaan VGN, 

Energie-Nederland en NOGEPA ervan uit dat de ACM ook in dit geval overgaat op een index. Het 

gebruik van een marktindex voorkomt ook dat er arbitraire keuzes moeten worden gemaakt met 

betrekking tot de historische periode waarover moet worden gemiddeld en het neemt alle mogelijke 

marktinformatie mee. Tevens geeft het transparantie aan de gebruikers met betrekking tot het risk 

free rate-risico en voorkomt het dat GTS wordt blootgesteld aan risico’s die zij niet kan managen op 

het gebied van de risk free rate of op het gebied van de CPI, de inflatie. De gebruikers vinden dat 

voor de risk free rate een marktindex moet worden gebruikt en dat de nacalculatie moet 

plaatsvinden op de risk free rate en de CPI. Gebruikers vinden dat het voordeel dat GTS in de periode 

2017-2021 heeft genoten, ook gecompenseerd en nagecalculeerd moet worden.  

 

Het volgende punt betreft de berekening van renteopslag op vreemd vermogen. In het Brattle- 

rapport wordt de renteopslag berekend op basis van de utilty-index op tienjaarsobligaties. Brattle 

berekent dit zonder te compenseren voor veranderingen in de risk-free rate. Dit is een 

methodologische wijziging te opzichte van het vorige Methodebesluit en wordt verder ook niet 

toegelicht in het voorliggende Methodebesluit. In het vorige Methodebesluit ging de ACM uit van 

een renteopslag en risk free rate die samen de kostenvoet voor vreemd vermogen bepalen. In het 

voorliggende OMB gaat de ACM uit van het rechtstreeks bepalen de renteopslag. Naar mening van 

de gebruikers is deze methodologische wijziging niet correct. Om tot een correcte renteopslag te 

komen dient eerst voor de risk free rate gecompenseerd te worden en vervolgens wordt de 

renteopslag ten opzichte van de risk free rate bepaald voor obligaties met first rate A. Dit is ook de 

methodiek die de ACM heeft toegepast in het voorgaande Methodebesluit en deze leidt ook tot een 

veel stabielere opslag.  

 

Met betrekking tot de andere schatters die in de WACC worden gebruikt, zijn VGN, Energie-

Nederland en NOGEPA het eens met de wijze van bepaling. Deze schatters zijn stabiel van aard en 

daarom is nacalculatie of gebruik van de marktindex niet nodig.  

 

De voorzitter interrumpeert met de vraag hoeveel spreektijd spreker nog nodig denkt te hebben. 

Dhr.  is bij hoofdstuk zes. Hij meent nog vijf minuten nodig te hebben. 

De voorzitter gaat daarmee akkoord. 

 

Dhr.  vervolgt zijn betoog. Met betrekking tot quantative easing onderschrijven Energie-

Nederland en NOGEPA de argumentatie van professor en zij vinden ook dat er geen 

aanpassing nodig is van de risk free rate. Het volgende hoofdstuk betreft doorrollen en bijschatting. 
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Zoals eerder aangegeven zijn VGN, Energie-Nederland en NOGEPA het eens met die aanpassing en 

wijziging van het ‘ideaalcomplex’ naar ‘doorrollen en bijschatten’. In het voorgaande Methodebesluit 

staat dat de ACM destijds uitging van een ideaalcomplex en dat dit op de lange termijn wordt geacht 

uit te dienen. Naar de mening van VGN, Energie-Nederland en NOGEPA is dit niet correct. GTS heeft 

in de jaren 2017-2021 veel minder geïnvesteerd dan men op basis van de aannames in het 

ideaalcomplex zou verwachten. De lagere investeringen leiden tot een lagere GAW, waardoor de 

werkelijke kapitaalskosten van GTS lager zijn onder de aannames van het ideaalcomplex. Deze 

zouden moeten worden nagecalculeerd en verrekend. Bij het bijschatten gaat de ACM nog steeds uit 

van historische schatters om kapitaalskosten te bepalen. Volgens VGN, Energie-Nederland en 

NOGEPA is het beter om kapitaalskosten op nacalculatie te bepalen. De potentiële verschillen zijn 

dermate groot dat het gebruik van een historische schatting te veel afwijkingen geeft ten opzichte 

van de werkelijke kosten. Als de ACM niet wil overgaan tot nacalculatie, dan is het het beste om 

gebruik te maken van de investeringen zoals gemeld in het GTS-investeringsplan, en niet op basis van 

historische kosten. De nacalculatie moet komen voor bedrijfs- en kapitaalskosten en niet dat het 

GTS-investeringsplan moet worden gebruikt.  

 

De operationele kosten van GTS bestaan uit drie delen: vast, energie voor transport en 

kwaliteitsconversie. De vaste kosten zijn goed te schatten op grond van historische data; de 

energiekosten zijn sterk afhankelijk van het transporteren van de hoeveelheid gas en de hoeveelheid 

kwaliteitsconversie. Deze hoeveelheden zijn ook sterk weersafhankelijk. Dit is ook helder 

weergegeven door GTS in haar zienswijze op het vorige methodebesluit. Naast het volume-element 

geeft GTS terecht aan dat het prijselement van de inkoopkosten energie moeilijk is in te schatten. 

Aangezien GTS nauwelijks of geen invloed heeft op het volume en de prijs van inkoopkosten voor 

energie, is het beter om niet van historische data uit te gaan maar om deze kosten na te calculeren. 

Om GTS toch een efficiencyprikkel mee te geven zou de ACM vermoedelijk kunnen uitgaan van de 

nominale volumes die GTS nog doorberekent in haar kosten op basis van de getransporteerde 

hoeveelheden. Dit is heel goed mogelijk op basis van historische data. In principe zou de ACM 

kunnen uitgaan van de marktindex, zoals de EPEX Spotmarkt. Als GTS door energie-inkoopbeleid in 

staat is deze Spotmarkt te verslaan, dan is de meeropbrengst voor GTS.  

 

De gebruikers zijn het niet eens met de argumentatie van de ACM dat de gemiddelde inkoopkosten 

goed zijn in te schatten. GTS heeft overtuigend aangetoond dat de prijzenrisico’s groter zijn en dat 

het dus niet mogelijk is om deze van tevoren goed in te schatten, en dat het veel beter is om na te 

calculeren. Het gebruik van de Spotmarkt samen met de nominale formule voor energievolumes 

maakt het voor gebruikers ook transparant hoe die transporttarieven zijn opgebouwd en ze kunnen 

zich daar eventueel ook nog voor hedgen.  

 

De vaste operationele kosten kunnen wel goed worden geschat op basis van historische kosten. 

Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de verwachte krimp van het netwerk en de daling 

van de GAW. Het commentaar van GTS op het oorspronkelijke voorstel van de ACM is terecht. 

Echter, in het nieuwe voorstel van de ACM is het onderscheid tussen uitbreidingsinvesteringen en 

vervangingsinvesteringen verdwenen. Bij uitbreiding, zoals een extra compressorstation is het 

terecht dat dit tot een extra vaste OPEX leidt, maar als een vervangingsinvestering is, dan zou dat 

niet tot een extra vaste OPEX moeten leiden. Om dit te herstellen zal de ACM steeds onderscheid 

moeten maken tussen vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. En alleen bij 

uitbreidingsinvesteringen stijgt de OPEX. Een alternatief hiervoor is het uitgaan van een operationeel 

gelijkblijvend net en dan de vaste OPEX constant te houden.  

 

OPEX-kosten gerelateerd aan stranded assets, zoals bij Zuidbroek 2, zouden niet bij de gebruikers in 

rekening moeten worden gebracht. De vaste operationele kosten, de CPI, de thèta en de frontier shift 

moeten worden toegepast. Voor de energiekosten zou dat niet het geval moeten zijn, aangezien GTS 

nauwelijks invloed heeft op die kosten.  
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Het nacalculatiekader dat de ACM heeft opgesteld, vinden VGN, Energie-Nederland en NOGEPA 

redelijk. Wel vinden zij dat in een aantal gevallen ten onrechte niet is nagecalculeerd.  

 

Het laatste punt is betreft de frontier shift. VGN, Energie-Nederland en NOGEPA steunen het rapport 

van Economics Insights met betrekking tot de frontier shift. Een klein puntje is dat zij vinden dat de 

frontier shift niet zou moeten worden toegepast op de energie-inkoopkosten van GTS.  

 

De conclusies van VGN, Energie-Nederland en NOGEPA zijn dat de benchmark niet moet worden 

uitgevoerd op basis van endogene factoren. Zij zien graag een marktindex en nacalculatie voor de risk 

free rate, energiekosten, en een aanpassing van de methode voor het berekenen van de methode 

voor de renteopslag voor het vreemd vermogen. Voor de vaste OPEX-kosten lijkt het hen het beste 

om uit te gaan van een gelijkblijvend net. Nacalculatie voor kapitaalskosten. Toepassing van een 

reëel stelsel en geen versnelde afschrijving, en ook nacalculatie over de risk free rate en het 

ideaalcomplex uit de periode 2017-2021.  

 

Spreker biedt zijn excuses aan voor het feit dat zijn betoog wat langer heeft geduurd dan hij in eerste 

instantie aangaf.  

 

De voorzitter dankt de heer  voor zijn toelichting. Zij schorst de hoorzitting. 

 

------- 

 

De voorzitter heropent de hoorzitting. Zij constateert dat partijen weer vertegenwoordigd zijn. 

Tijdens de schorsing heeft de hoorcommissie zich beraden over de te stellen vragen aan partijen. Er 

zijn twee vragen, één aan GTS en één aan VGN, Energie-Nederland en NOGEPA.  

 

Dhr.  gaat in op het pleidooi van GTS voor een fasering in het doorvoeren van het ‘doorrollen 

en bijschatten’, en voor de vrij makkelijk te hanteren extra punten die zij buiten de benchmark 

noemt. Aan de andere kant pleit GTS ook voor een grotere versnellingsfactor. In enkele 

klankbordgoepbijeenkomsten heeft de ACM aangegeven dat ‘doorrollen en bijschatten’ een 

voorwaarde is voor het invoeren van versneld afschrijven, omdat dat zich niet goed verhoudt tot de 

huidige methodiek van het ‘ideaalcomplex’. De ACM verzoekt GTS om in haar schriftelijke zienswijze 

uiteen te zetten hoe zo’n fasering er concreet uit zou zien.  

Dhr.  begrijpt de vraag. GTS zal in haar schriftelijke zienswijze aan dit punt bijzondere 

aandacht geven. GTS zal beter toelichten wat zij concreet voor ogen heeft en zal specifiek op dit punt 

ingaan.  

Dhr.  heeft op dit moment geen toevoegingen, maar het punt is duidelijk.  

 

De voorzitter stelt een vraag aan VGN, Energie-Nederland en NOGEPA aan de orde. 

Mevr.  heeft een vraag met betrekking tot het schatten en het nacalculeren van de kosten 

van kwaliteitsconversie. VGN, Energie-Nederland en NOGEPA doen een voorstel met nominale 

kosten en EPEX-dagprijzen. De ACM verkeerde in de veronderstelling dat zij met de aanpassing 

tegemoet was gekomen aan de behoefte van VGN, Energie-Nederland en NOGEPA. Zij verzoekt 

daarom om in de schriftelijke zienswijze uitgebreider in te gaan op het verschil tussen het voorstel 

van de ACM en het voorstel van de gebruikers en op de manier waarop zo’n methode zou werken.  

Dhr.  reageert dat dit zeker kan. Het voorstel van de ACM gaat wel een stapje in de 

goede richting, maar in het OMB zijn nog geen nominale volumes terug te vinden. Dat is wel nodig 

om over te gaan naar de systematiek van energiekosten met berekeningen op basis van nominale 

volumes en de spotprijs. VGN, Energie-Nederland en NOGEPA zullen hun zienswijze op dit punt nog 

even kritisch nalezen en bezien of zij het nog verder kunnen verduidelijken.  
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De voorzitter stelt VGN, Energie-Nederland en NOGEPA in de gelegenheid om eventueel vragen te 

stellen aan GTS. 

Dhr.  reageert dat die er niet zijn. Het was een heel helder verhaal. Hij dankt GTS voor 

het beschikbaar stellen van de pleitaantekeningen. De enige kanttekening betreft de benchmark. De 

gebruikers hebben bij dit enorm complexe onderwerp ook enige informatieachterstand omdat zij 

niet over de detailinformatie beschikken. Verder hebben zij op dit moment geen vragen aan GTS.  

 

De voorzitter vraagt of GTS vragen heeft aan VGN, Energie-Nederland en NOGEPA. 

Dhr.  reageert dat GTS zich wellicht meer heeft verdiept in het benchmarkonderzoek, maar 

nog niet het inzicht heeft dat zij graag zou willen hebben. Daarop zal zij in de schriftelijke zienswijze 

terugkomen, maar voor dit moment zijn er verder geen opmerkingen of vragen naar aanleiding van 

het betoog van VGN, Energie-Nederland en NOGEPA. GTS dankt hen voor hun toelichting.  

 

De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid tot het maken van een laatste opmerking.  

Dhr  heeft geen verdere opmerkingen. 

Dhr. heeft deze ook niet. Hij dankt de ACM voor de hoorzitting en de mogelijkheid van 

toelichting in de zeer transparante voorbereiding van dit hele proces. 

 

De voorzitter informeert of de leden van de hoorcommissie nog vragen hebben. 

Dhr.  vraagt of de leden van de hoorcommissie de beschikking krijgen over de 

pleitaantekeningen van VGN, Energie-Nederland en NOGEPA. 

Dhr.  reageert dat VGN, Energie-Nederland en NOGEPA geen pleitnotitie hebben 

opgesteld. Spreker heeft stukken voorgelezen uit de schriftelijke zienswijze die inmiddels zo goed als 

klaar is. Dat betreft slechts 34 pagina’s, dus GTS gaat op dit punt dik winnen. De zienswijze komt 12 

oktober. 

Dhr.  begrijpt dat er geen aparte pleitnotitie is.  

Dhr.  bevestigt dit.  

 

De voorzitter gaat over tot de afronding van de hoorzitting. Zij dankt de aanwezigen voor hun 

deelname. Zij sluit de hoorzitting. 

 

------- 

 

Bijlage 1: pleitnotitie dhr.  GTS 
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Reacties op VERSLAG VAN DE TELEFONISCHE HOORZITTING 6 oktober 2020, 14.00 – 16.00 uur   
Vereniging Gasopslag Nederland (mede namens Energie-Nederland en NOGEPA) 

Pagina 5, 5
e
 alinea, de zin: Benchmark en tender. 

Aanpassen 

‘Benchmark en tender’.  

 

Pagina 6, laatste alinea, de zin: Er zijn plannen om een gedeelte van het GTS-net over te dragen aan 

de gebruikers van het aansluitnet. 

Aanpassen 

‘Er zijn plannen om een gedeelte van het GTS-net over te dragen aan de gebruikers van het 

aansluitnet waterstof net’.  

 

Pagina 7, 1
e
 alinea, de passage: afschrijving zullen leiden tot een lagere GAW en dus tot een lagere 

overdrachtswaarde van het GTS-net naar het plaatselijk net. 

Aanpassen en aanvullen 

‘afschrijving zullen leiden tot een lagere GAW en dus tot een lagere overdrachtswaarde van het GTS-

net naar het plaatselijk waterstof net’.  

 

Pagina 7, 3
e
 alinea, de zin: Deze zouden ten laste moeten komen van GTS in de vorm van bijzondere 

waarden in de activa. 

Aanpassen en aanvullen 

‘Deze zouden ten laste moeten komen van GTS in de vorm van bijzondere waarden  afwaardering 

van in de activa’.  

 

Pagina 7, 3
e
 alinea, de zin: De ACM neemt ten onrechte deze mogelijkheid van waardevermindering 

niet mee in haar overwegingen in het OMB.  

Aanpassen 

‘De ACM neemt ten onrechte deze mogelijkheid van waardevermindering  afwaardering niet mee in 

haar overwegingen in het OMB’.  

 

Pagina 8, 2
e
 alinea, de zin: Het grote verschil tussen de werkelijke realisatie en het model dat de ACM 

heeft gebruikt over de periode 2017-2021 blijkt ook uit de jaarverslagen van GTS en Gas. 

Aanpassen 

‘Het grote verschil tussen de werkelijke realisatie en het model dat de ACM heeft gebruikt over de 

periode 2017-2021 blijkt ook uit de jaarverslagen van GTS en Gasunie’.  

 

Pagina 8, 3
e
 alinea, de zin: Om tot een correcte renteopslag te komen dient eerst voor de risk free 

rate gecompenseerd te worden en vervolgens wordt de renteopslag ten opzichte van de risk free 

rate bepaald voor obligaties met first rate A. 

Aanpassen 

‘Om tot een correcte renteopslag te komen dient eerst voor de risk free rate gecompenseerd te 

worden en vervolgens wordt de renteopslag ten opzichte van de risk free rate bepaald voor obligaties 

met first rate  ratting A’.  

 

Pagina 9, 1
e
 alinea, de zin: In het voorgaande Methodebesluit staat dat de ACM destijds uitging van 

een ideaalcomplex en dat dit op de lange termijn wordt geacht uit te dienen. 

Aanpassen 

‘In het voorgaande Methodebesluit staat dat de ACM destijds uitging van een ideaalcomplex en dat 

dit op de lange termijn wordt geacht uit te dienen te middelen’.   
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Pagina 9, 1
e
 alinea, de zin: De nacalculatie moet komen voor bedrijfs- en kapitaalskosten en niet dat 

het GTS-investeringsplan moet worden gebruikt.  

Aanpassen 

‘De nacalculatie moet komen voor bedrijfs- en kapitaalskosten en indien dat niet gebeurt dan niet 

dat het GTS-investeringsplan moet worden gebruikt’.  

 

Pagina 9, 6
e
 alinea, de zin: De vaste operationele kosten, de CPI, de thèta en de frontier shift moeten 

worden toegepast. 

Aanpassen 

‘Voor de De vaste operationele kosten zouden de CPI, de thèta en de frontier shift moeten worden 

toegepast’.  

 

 

 

 




