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1. INLEIDING 

1.1. Hierbij geven Energie Nederland (“E-NL”), de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en 

Productie Associatie (“NOGEPA”) en Vereniging Gasopslag Nederland (“VGN”) tijdig hun 

zienswijze over het “Ontwerpmethodebesluit GTS 2022-2026” (het “OMB”) van de Autoriteit 

Consument en Markt (de “ACM”) zoals gepubliceerd op 31 augustus 2020 met kenmerk 

ACM/UIT/535148 en zaaknummer ACM/19/035346. 

1.2. E-NL, NOGEPA en VGN (de “Gebruikers”) hebben tijdens de voorbereidingen en het schrijven 

van deze zienswijze nauw samengewerkt. Samen betalen de leden van deze drie 

representatieve organisaties ruim 90% van de GTS-inkomsten. 

1.3. De Gebruikers willen de ACM bedanken voor de transparante voorbereidingswijze van het 

OMB. Gedurende 16 klankbordgroepen (de “KBG”) zijn alle relevante onderwerpen 

uitgebreid aan bod gekomen en hebben de Gebruikers de mogelijkheid gekregen hun visie te 

delen met de ACM, onder andere door middel van de presentatie van het Frontier rapport1 

tijdens KBG-5. Tevens willen de Gebruikers de ACM bedanken voor het tijdig signaleren van 

de dalende vraag problematiek in de gasmarkt met het starten van het Morgan project in 

2019. 

1.4. Het OMB beslaat een periode met ingrijpende veranderingen in de Nederlandse gasmarkt. 

Het gaat met name om de versnelde afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld 

(“Afbouw Groningenveld”) en de voortschrijdende energietransitie. Door deze 

veranderingen is er sprake van een dalende vraag naar gas en gastransport wat volgens de 

Gebruikers ook moet leiden tot veranderingen in de regulering.  

1.5.  De Afbouw Groningenveld leidt tot lagere gasproductie in Nederland (lagere entry 

capaciteit), lagere export van Groningen gas naar België en Duitsland (lagere exit capaciteit) 

en tot additionele investeringen in gas kwaliteit conversie (onder andere Zuidbroek 2). De 

Afbouw Groningenveld leidt ceteris paribus tot hogere GTS-tarieven voor de gebruikers.  

1.6. De energietransitie leidt tot lagere gas verbruiken in Nederland en waarschijnlijk tot de 

ontwikkeling van een landelijk waterstofnet (het “H2 net”)2. Als onderdeel van de 

ontwikkeling van het nieuwe H2 net, worden er mogelijk assets overgedragen van GTS aan 

het H2 net. Dit heeft impact op de Gereguleerde Asset Waarde (de “GAW”) van GTS. Deze 

ontwikkelingen in de gasmarkt nopen tot wijzigingen in de regulering. De Gebruikers menen 

dat dit in het OMB in onvoldoende mate, althans op onjuiste wijze is geschied. 

1.7. De zienswijze bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat de algemene principes van 

waaruit we onze zienswijze hebben opgebouwd (§2), vervolgens geven we vanuit deze 

algemene principes onze visie op de details van het OMB (§3 - §8) en sluiten we af met een 

conclusie (§9). 

1.8. Alle teksten die integraal zijn overgenomen uit andere documenten staan in cursief. Indien 

Gebruikers met een hoofdletter wordt geschreven dan worden de leden van de drie 

representatieve organisaties uit parargraaf 1.1 bedoeld die deze zienswijze hebben 

 

1 Frontier Stranded Assets. 
2 TIKI rapport, pagina 34. 
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opgesteld. Indien gebruikers het met een kleine letter wordt geschreven dan worden alle 

gebruikers van het GTS net bedoeld. 

1.9. Bijlage 1 bevat een overzicht van alle rapporten en documenten waaraan in deze zienswijze 

wordt gerefereerd. In de voetnoten wordt de verkorte naam gebruikt. Bijlage 2 is een Excel 

sheet met alle financiële berekeningen. Daarin worden de bedragen, voor zover relevant, 

berekend inclusief belastingrente naar het jaar 2022. Dat is het eerste jaar waarop 

aanpassingen van het GTS-tarief mogelijk zijn. 

1.10. Deze zienswijze bevat geen vertrouwelijke gegevens en kan door de ACM gepubliceerd 

worden.  
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2. ALGEMENE PRINCIPES 

In deze paragraaf wordt een aantal uitgangspunten voor de regulering beschreven die in het 

OMB in onvoldoende mate of niet op de juiste wijze zijn verwerkt. 

Europese randvoorwaarden voor tariefregulering 

2.1. De ACM moet zijn besluiten nemen binnen het kader van de Europese en Nederlandse 

wetgeving. Volgens de Gaswet (de “Gw”) moet de ACM de methode van regulering van de 

wettelijke taken van GTS vaststellen. Dat doet de ACM door middel van een methodebesluit. 

De bevoegdheidsgrondslag daartoe volgt uit artikel 82 lid 2 Gw en is gelijk aan de eisen die 

artikel 13 lid 1 van de EU Verordening 715/2009 (de “Gasverordening”) daarover stelt. 

2.2. Tarieven en de onderliggende methodologieën moeten de werkelijke kosten reflecteren 

“voor zover deze overeenkomen met die van een efficiënte, structureel vergelijkbare 

netbeheerder” en de netbeheerder toestaan een “nodige winst” op de investeringen te 

maken. Hier wijst de ACM terecht op in randnummer 34-37 van het OMB. De Gebruikers 

missen in die paragrafen echter de constatering dat artikel 13 lid 1 Gasverordening tevens 

bepaalt dat “de voor de berekening […] gebruikte methoden” niet-discriminerend mogen zijn 

en kruissubsidiering tussen de netgebruikers moeten vermijden. Dit valt eens temeer op 

omdat in het oude herstel methodebesluit (2017-2021) nog nadrukkelijk wordt verwezen 

naar deze specifieke Europese randvoordwaarden voor tariefregulering (zie randnummer 25 

en 39) terwijl sindsdien het wettelijk kader, waaronder begrepen artikel 13 lid 1 

Gasverordening, geenszins is veranderd. 

2.3. Relevant in dit verband is dan ook dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het 

“CBb”) bij uitspraak van 12 juni 2018 (ECLI:NL:CBB:2018:283, r.o. 5.1) heeft overwogen dat 

“[…] het beginsel van kostenreflectiviteit als neergelegd in artikel 13 van de Gasverordening in 

ieder geval omvat dat de efficiënte kosten van GTS, inclusief een redelijk rendement, worden 

vergoed. De eis van kostenoriëntatie ligt daar derhalve in besloten. Partijen zijn verdeeld over 

de vraag of ook in zekere mate dient te worden gekeken naar de kostenveroorzaking. Een 

mogelijk aanknopingspunt is in artikel 13 van de Gasverordening te vinden in het voorschrift 

dat […] de voor de berekening daarvan gebruikte methoden niet-discriminerend zijn en/of het 

voorschrift dat de tarieven, of de methoden voor de berekening daarvan, bevorderlijk zijn 

voor de efficiënte handel in gas en voor de concurrentie en tegelijk gericht zijn op het 

vermijden van kruissubsidiëring tussen de netgebruikers […]”. Aansluitend overweegt het CBb 

dat (in r.o. 5.3) “de betekenis van artikel 13 van de Gasverordening […] niet zodanig duidelijk 

[is] dat over de uitleg daarvan redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is”. 

2.4. Gelet hierop verbaast het de Gebruikers dat de ACM onomwonden in het OMB stelt 

(randnummer 65) dat haar wettelijke taak, die over de band van artikel 82 lid 2 Gw volgt uit 

artikel 13 lid 1 Gasverordening, het toelaat om kapitaalkosten naar voren te halen, oftewel 

om niet zonder meer rekening met het kostenveroorzakingsbeginsel te houden. De ACM 

kiest in het OMB voor een kostenverschuiving, door de kosten van GTS de komende jaren 

versneld in rekening te brengen bij de gebruikers met het oog op het teruglopende 

netgebruik (zie ad 1.4-1.6 ). Die kostenverschuiving heeft dus in feite een sterke 

uniformering c.q. socialisatie van het risico voor desinvesteringen van GTS tot gevolg, zodat 

die kosten niet meer in rekening worden gebracht op de plaats waar zij thuishoren, namelijk 
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bij GTS na afwaardering van haar investeringen, althans (ook) in de tarieven van de 

toekomstige gebruikers van het GTS-net.  

2.5. Met het OMB worden de Gebruikers eenzijdig opgezadeld met de kosten van die stranded 

assets, het vraagrisico voor GTS wordt immers volledig afgewenteld op de Gebruikers. De 

ACM kiest welbewust voor een opwaarts effect op de tarieven van GTS op de korte termijn. 

De Gebruikers ondervinden hier direct nadeel van terwijl zij part noch deel hebben gehad 

aan de oorzaak van het teruglopende netgebruik. Dit raakt aan de Europese randvoorwaarde 

dat de gekozen tariefregulering non-discriminatoir moet zijn: de Gebruikers gaan in 

verhouding veel (meer) kosten betalen voor het instandhouden van het GTS-net, waarbij een 

wanverhouding bestaat tussen hun aandeel in die kosten en de in rekening gebrachte 

kosten. Ook de Europese randvoorwaarde inzake ongepaste kruissubsidiëring komt in het 

gedrang: de Gebruikers gaan alvast toekomstige kosten betalen ten gunste van toekomstige 

gebruikers van het GTS-net zonder dat daar een evident objectieve rechtvaardiging voor 

bestaat die los kan worden gezien van de politieke keuzes die zijn gemaakt in het kader van 

de energietransitie (zie ad. 1.4-1.6). 

2.6. De ACM gaat er in het OMB dan ook geheel aan voorbij dat het CBb in laatstgenoemde 

uitspraak, door non-discriminatie en het vermijden van kruissubsidiëring als Europese 

randvoorwaarden voor tariefregulering te benadrukken, lijkt te suggereren dat artikel 13 lid 

1 Gasverordening ook het kostenveroorzakingsbeginsel voorschrijft: het tarief dat een 

netgebruiker aan GTS dient te betalen moet in een bepaald verband staan tot de kosten die 

GTS in een concreet geval maakt. Dat klemt temeer omdat een verordening ingevolge artikel 

288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (het “VWEU”) een 

algemene strekking heeft, verbindend is in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk is 

in elke lidstaat. Dit betekent dat artikel 13 lid 1 Gasverordening rechtstreekse werking heeft. 

De ACM had deze bepaling in het OMB volledig in acht dienen te nemen. Het valt te 

betwijfelen of zij dit, door het kostenveroorzakersbeginsel niet, althans gebrekkig, toe te 

passen, inderdaad heeft gedaan. De Gebruikers menen van niet; aldus is het OMB strijdig 

met het Europees recht. 

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

2.7. In het OMB wordt opgemerkt (randnummer 51) dat “bij de afwegingen die [de ACM] maakt 

over de invulling van de methode [de ACM] rekening [houdt] met de bredere context waarin 

een netbeheerder opereert”. Weliswaar laat de wettelijke taak uit artikel 82 lid 2 Gw de 

ruimte aan de ACM om nader in te vullen wat zij precies verstaat onder de verwachte 

efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement, maar die ruimte is begrensd. Als gezegd 

moet bij die invulling uiteraard voldaan worden aan de Europese randvoorwaarden voor 

tariefregulering uit artikel 13 lid 1 Gasverordening, maar evenzeer aan de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur naar nationaal recht. Het OMB is in strijd met meerdere 

van die beginselen, gelet op de aanname van de ACM in het OMB dat stranded assets 

kwalificeren als verwachte efficiënte kosten. De Gebruikers betwijfelen dit ten zeerste. 

2.8. Door in het OMB sterk de nadruk te leggen op de politieke keuzes die zijn gemaakt in het 

kader van de energietransitie, lijkt het erop dat de ACM disproportioneel veel aandacht heeft 

gehad voor het politieke sentiment over de wenselijkheid en toelaatbaarheid van gaswinning 

uit het Groningenveld, waarvoor het formeel-juridisch kader dat volgt uit artikel 13 lid 1 

Gasverordening niet zonder meer de ruimte biedt. Weliswaar mag er rekening worden 
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gehouden met de “specificiteit van nationale […] markten”, maar die specificiteit relateert 

aan het mogen afstemmen van de Europese randvoorwaarden voor de 

tariefreguleringsmethode op de ontwikkeling van de nationale gasmarkt met bijbehorende 

belangen, maar niet in die mate dat er wordt geabstraheerd van die Europese 

randvoorwaarden. Die beslissingsruimte heeft de ACM niet bij de invulling van haar 

wettelijke taak. Zij mag slechts, zoals op zich terecht wordt opgemerkt in het OMB 

(randnummer 46), “een zekere balans tussen de verschillende [lees: Europese 

randvoorwaarden] van tariefregulering nastreven”. Het zoeken van die balans mag er 

evenwel niet toe leiden dat voorbij wordt gegaan aan de wettelijk bij het OMB te betrekken 

belangen. Dit is echter wel gebeurd. Door te focussen op het socialiseren c.q. uniformeren 

van de kosten zonder daarbij aandacht te hebben voor het kostenveroorzakingsbeginsel, is 

het belang van de Gebruikers bij non-discriminatie en vermijding van kruissubsidiëring 

ondergesneeuwd geraakt. De Gebruikers betwijfelen dan ook of de ACM hun belangen, die 

zonder meer (wettelijk) relevant zijn in het kader van de OMB, wel in voldoende en kenbare 

mate, conform het zorgvuldigheidsbeginsel ex artikel 3:2 Awb, in haar besluitvorming heeft 

betrokken.    

2.9. Exemplarisch voor deze twijfel is dat de woorden ‘discriminatie’ en ‘kruissubsidiëring’ beide 

slechts één keer voorkomen in het OMB (terwijl dit besluit 122 pagina’s beslaat). De 

Gebruikers lezen nergens, althans niet deugdelijk gemotiveerd als bedoeld in artikel 3:46 

Awb, in het OMB terug dat het doorschuiven van de kapitaalkosten, het in rekening brengen 

van stranded assets, niét zou leiden tot discriminatie van en kruissubsidiëring door de 

Gebruikers. De ACM laat ten onrechte na dit te onderbouwen. In feite verschuilt de ACM zich 

op dit punt achter haar discretionaire bevoegdheid bij tariefregulering. Maar juist als een 

bestuursorgaan handelt op basis van zo’n bevoegdheid moeten de gehanteerde argumenten 

meer expliciet worden gemotiveerd, hetgeen leidt tot meer procedurele transparantie, zodat 

de rechter de argumenten van partijen vollediger kan toetsen. De ACM komt echter slechts 

tot de opmerking in het OMB (randnummer 65) dat haar “[…] wijzigingen […; in] de verdeling 

van de kapitaalkosten van GTS […] proportioneel zijn”. Maar wáárom dat dan zo is, wordt in 

het licht van de Europese randvoorwaarden van non-discriminatie en vermijden van 

kruissubsidiëring bij tariefregulering, niet onderbouwd in het OMB. 

2.10. De Gebruikers vinden deze opmerking dan ook niet goed te begrijpen. Het mag zo zijn, zoals 

de ACM in het OMB stelt (randnummer 64), dat “door de verdeling aan te passen […] tot een 

meer redelijke kostenverdeling voor de afnemers over de tijd [wordt gekomen]”, maar dat 

laat onverlet dat alléén, althans in hoofdzaak, de huidige gebruikers van het GTS-net door 

deze wijze van kostenverdeling worden benadeeld, volledig ten gunste van de toekomstige 

gebruikers. Zo redelijk/proportioneel is die kostenverdeling dus niet, ook omdat het niet de 

gebruikers aangerekend kan worden dat de groep toekomstige gebruikers vanwege een 

teruglopende vraag kleiner zal zijn. Zij hebben immers geen invloed op die teruglopende 

vraag; dat is mede het gevolg van politieke keuzes die zijn genomen in het kader van de 

voortschrijdende energietransitie en de Afbouw Groningenveld. 

2.11. Het vraagrisico kan derhalve niet eenzijdig bij de Gebruikers worden gelegd. Die zouden 

principieel (op zijn minst deels) voor GTS als netbeheerder moeten komen. Niet voor niets is 

een van de eisen uit artikel 7 van de EU Verordening 2017/460 (de “NC TAR”), die in de kern 

niet verschillen van de eisen voor tariefregulering uit artikel 13 lid 1 Gasverordening (vgl. B.S. 

Jansen, ‘NCTAR: complexe harmonisering van tariefstructuren voor gas?, NTE 2018/5, p. 
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188), dat bij tariefregulering het volumerisico (= het vraagrisico) niet mag worden 

afgewenteld op eindafnemers. Waarom kiest de ACM hier, juist nu er sprake is van een 

gasmarkt met een teruglopende vraag, dan wel voor in het OMB? Voor het eenzijdig 

afwentelen van het vraagrisico op de Gebruikers bestaat namelijk geen objectieve 

rechtvaardiging, althans deze geeft de ACM niet. In het OMB wordt niet uitgelegd waarom 

versneld afschrijven als enige maatregel geschikt en noodzakelijk zou zijn om de 

teruglopende vraag het hoofd te bieden en te komen tot een ‘eerlijke’ tariefregulering. Uit 

oogpunt van evenredigheid had de ACM in het OMB moeten nagaan welke belangen in de 

primaire afweging betrokken zijn (en juridisch gezien daarin betrokken moeten worden), hoe 

zwaarwegend deze belangen zijn en hoe ernstig de inbreuk is die op het aangetaste belang is 

gemaakt. Daarnaast had door de ACM moeten worden onderzocht of terecht kan worden 

aangenomen dat de nagestreefde doelstellingen zwaarder wegen dan de belangen die door 

een versneld afschrijven worden aangetast. 

2.12. Een dergelijke evenredigheidstoets lezen de Gebruikers niet in het OMB. Volstaan wordt met 

een onvolledige ‘belangenafweging’: de ACM weegt enkel de belangen van de huidige en 

toekomstige gebruikers van het GTS-net tegen elkaar af zonder daarbij de rol en 

verantwoordelijkheden van GTS zelf te betrekken. Door niet alle betrokken belangen af te 

wegen (dus zowel die van de huidige/toekomstige gebruikers als van GTS) kan zonder meer 

niet in redelijkheid tot een besluit worden gekomen dat voor geen enkele betrokken partij 

onevenredig is. De opmerking (randnummer 65) dat “de ACM […] bij invulling van de 

wijzigingen rekening [heeft] gehouden met de proportionaliteit van de effecten van de 

wijzigingen” zegt in feite niets over de zwaarwegendheid van voornoemde belangen en de 

ernst van de inbreuk op die belangen, terwijl de opmerking dat (randnummer 65) “de ACM 

[…] hierbij [heeft] gekeken naar de gevolgen van de wijzigingen in samenhang met de andere 

onderdelen van de methode” geen inzicht geeft in de (mate van) proportionaliteit van 

versneld afschrijven als (besluit)maatregel, maar impliceert dat de ACM deze toets niet heeft 

verricht, althans slechts het effect van versneld afschrijven kennelijk heeft weggestreept 

tegen het effect van de benchmark en/of de lagere WACC. Dat is evenwel een te 

vereenvoudigde opvatting van de evenredigheidstoets zoals die besloten ligt in artikel 3:4 lid 

2 Awb.  

2.13. Onder meer bij de afweging over wie het vraagrisico heeft, het schatten van de RFR en de 

aanname van het Ideaalcomplex in het vorige methodebesluit, heeft de ACM de belangen 

van de Gebruikers onvoldoende meegewogen en zijn zij onevenredig benadeeld. Alvorens dit 

hierna verder toe te lichten ((§3 - §8), hechten de Gebruikers eraan te benadrukken dat het 

uitgangspunt in het bestuursrecht is dat een bestuursorgaan zich bij het nemen van een 

besluit baseert op feiten en omstandigheden ten tijde van dat besluit. Dit geldt volgens het 

CBb (zie r.o. 1.4.2 in de uitspraak van 8 december 2016, ECLI:N:CBB:2016:374) “voor alle 

bestuursrechtelijke besluiten”, dus ook voor het OMB. De Gebruikers vragen zich af hoe 

bijvoorbeeld de sterke focus van de ACM op de belangen van toekomstige gebruikers in het 

OMB zich verhoudt tot dit uitgangspunt. Meer concreet geldt uit hoofde van het 

rechtszekerheidsbeginsel dat een besluit moet passen bij de redelijke en voorzienbare 

verwachtingen van burgers. 

2.14. Omdat het vraagrisico (als gevolg van een teruglopende vraag) als zodanig nog moet blijken 

in de toekomst, vinden de Gebruikers het onredelijk dat dit thans al volledig op hen wordt 

afgewenteld. Op basis van de rechtszekerheid die zij mogen ontlenen aan de Europese 
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randvoorwaarden voor tariefregulering, met name dan non-discriminatie en vermijden van 

kruissubsidiering, hadden zij dit redelijkerwijs niet hoeven te verwachten, zeker niet gelet op 

de andere wijze van tariefregulering die gold in de vorige reguleringsperiode (2017-2021). 

Zouden voornoemde randvoorwaarden juist worden toegepast, dan zouden zij de 

deelnemers aan de gereguleerde gasmarkt tijdens de energietransitie moeten beschermen, 

vooral tegen de onvoorziene gevolgen van politieke keuzes zoals de Afbouw Groningenveld 

(zie ad 1.4). Het OMB en de onevenredige keuzes die de ACM daarin maakt raken dan ook 

aan de rechtszekerheid van de Gebruikers.  

Efficiency prikkels en schatters 

2.15. Een belangrijk doel van de regulering van GTS is met name het introduceren van efficiency 

prikkels (als bedoeld in randnummer 43 van het OMB), zodat GTS zo efficiënt mogelijk 

opereert. De efficiency prikkels moeten zodanig zijn dat GTS via zijn operationele keuzes 

invloed heeft op de hoogte van de kosten. Als GTS geen invloed heeft, is het beter om na te 

calculeren om te voorkomen dat de gebruikers te veel of te weinig betalen en te garanderen 

dat GTS zijn efficiënte kosten vergoed krijgt. 

2.16. Voor een goede efficiency prikkel is essentieel dat er ook een goede schatter is. GTS kan in 

zijn operatie vervolgens proberen deze schatter te verslaan en de extra inkomsten 

behouden. In een stabiele markt kunnen historische data een goede schatter zijn, echter in 

een sterk dalende markt zullen historische data over het algemeen niet geschikt zijn als 

schatter. De ACM onderkent het probleem met historische schatters ook zelf in het OMB 

(randnummer 420) en heeft mede daarom gekozen voor een nieuwe methodiek “Doorrollen 

en Bijschatten” in plaats van het “Ideaalcomplex”. De Gebruikers zijn het eens met deze 

keuze, die beter geschikt is voor een sterk dalende markt. De Gebruikers zijn van mening dat 

ook voor het vorige methodebesluit de aanname van het “Ideaalcomplex” niet correct was. 

2.17. Voor de Risk Free Rate en de energie inkoopkosten kiest de ACM echter 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 

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

2.18. Het gebruik van een marktindex voorkomt arbitraire keuzes met betrekking tot de 

historische periode waarover gemiddeld wordt en neemt alle mogelijk marktinformatie mee. 

Ter vergelijking, een goede marktindex voor een handelaar in Nederlandse aandelen is de 

AEX index. De handelaar zal afgerekend worden op het verslaan van deze index en niet op 

het verslaan van de gemiddelde AEX stand over de afgelopen 3 jaar of op de huidige stand 

van de AEX index. 

2.19. Het gebruik van historische data als schatter in plaats van een marktindex heeft tijdens de 

vorige methodeperiode (2017-2021) tot grote verschillen geleid tussen de kosten die GTS in 

rekening heeft gebracht bij de Gebruikers en de daadwerkelijke (lagere) kosten van GTS. 

Waarom de ACM hier dan thans weer voor kiest vinden de Gebruikers, uit oogpunt van het 

zorgvuldigheidsbeginsel ex artikel 3:2 Awb, niet goed te begrijpen. Die verschillen nopen tot 

nacalculatie. Dat geldt ook voor het gebruik van het Ideaalcomplex.  
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Vraagrisico 

2.20. In het OMB gaat de ACM uit van omzetregulering3 . Volgens dat uitgangspunt ligt het 

vraagrisico volledig bij de gebruikers, zodat een daling van de vraag direct leidt tot hogere 

tarieven. Volgens de Gebruikers is dat principe niet juist. In een competitieve markt leidt 

daling van de vraag tot lagere prijzen en niet tot hogere prijzen. 

2.21. Het vraagrisico kan niet alleen bij de gebruikers liggen, omdat dit de basisrol negeert van de 

TSO als planner, investeerder, en risiconemer. GTS moet, per definitie zoals in artikel 2.4 van 

de EU Richtlijn 2009/73 (de “Gasrichtlijn”), zorgen dat het transmissiesysteem op lange 

termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar transmissie van gas. GTS heeft het meest 

uitgebreide overzicht van de capaciteitsboekingen en werkelijke volumes in zijn systeem. Hij 

heeft de juridische verantwoordelijkheid voor de lange termijn planning van de 

transportcapaciteiten en moet investeren in het transmissiesysteem op basis van zijn 

regelmatige beoordeling van de marktvraag, zoals voorzien in artikel 16.5 Gasverordening. 

2.22. Het volledig leggen van het vraagrisico bij de gebruikers leidt tot een onbalans tussen de 

belangen van GTS en de gebruikers van het gasnet. Het resultaat is een disfunctioneel 

marktontwerp en een onevenredige financiële last voor de gebruikers in het geval van een 

daling van de vraag. Hierbij is het juiste startpunt de regel dat GTS alleen de ‘nodige winst’ 

(in het Engels origineel: “appropriate return”) op de investeringen mag maken. Deze term 

wordt niet verder uitgelegd in de formele definities van de Gasverordening, maar de 

overwegingen (7) en (8) ervan vermelden “een redelijke winst op de investeringen”. Het is 

redelijk dat in een dalende markt de rendementen van GTS ook dalen of dat GTS door de 

overheid gecompenseerd wordt voor beleidsbeslissingen (bijv. in geval van de Afbouw 

Groningenveld). 

2.23. De ACM heeft eerder het volgende vermeld over de betekenis van “appropriate return”4 

(onderstreping door de Gebruikers):  

 

“System operators receive an appropriate return on their investment, so they are able to 

compensate their providers of capital. This appropriate return should match the return a 

company would get in a competitive market. However, whether or not a system operator 

actually receives this return will depend on the choices the operator makes. If the operator 

makes inefficient choices, the actual return on investment could be lower.” 

 

Volgens de Gebruikers is het op basis van deze definitie logisch dat GTS in een dalende markt 

ook een lager rendement maakt. In een “competitive market” is het immers ook zo dat bij 

een dalende vraag de prijzen dalen en de leverancier dus een lager rendement maakt. 

2.24. De argumentatie van de ACM in het OMB (randnummer 61-63) gaat voorbij aan het feit dat 

het uiteindelijk een GTS besluit is om in de pijpleiding te investeren. Op dit besluit hebben de 

gebruikers geen enkele invloed, maar zij moeten volgens de argumentatie van de ACM wel 

voor de consequenties opdraaien. Dus als GTS, eventueel na goedkeuring van de ACM, een 

besluit neemt tot investeren is het redelijk dat zij ook voor de consequenties 

 

3 OMB-93 
4 Incentive regulation, pagina 6. 
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verantwoordelijk is indien blijkt dat dit een overinvestering is. Zie ook onze argumentatie in 

2.11 - 2.14. 

2.25. De ACM geeft in het OMB (randnummer 94) geen argumenten voor de keuze voor 

omzetregulering zonder het vraagrisico bij GTS neer te leggen. Het feit dat bij elektriciteit 

omzetregulering gebruikt wordt is niet relevant want elektriciteit is een markt met stijgende 

vraag en de gasmarkt daalt. Dat geldt ook voor verreweg de meeste andere Europese 

gasmarkten, daar is de vraag stabiel of licht stijgend terwijl die in de Nederlandse gasmarkt 

daalt. Omzetregulering biedt meer zekerheid voor de investeerder maar geeft een 

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

vraagrisico te bepalen dient zij het ook te dragen (zie ook ad 2.11 - 2.14).  

Overheidsingrijpen en beleid 

2.26. De daling van de vraag kan verschillende oorzaken hebben. Het kan komen door langzame, 

reguliere, voorspelbare marktontwikkelingen (bijv. de toenemende isolatie van huizen) of 

snel en onvoorzien door overheidsingrijpen (bijv. de Afbouw Groningenveld). In het laatste 

geval is het naar onze mening onredelijk dat de gevolgen van overheidsingrijpen afgewenteld 

worden op de gebruikers. De gevolgen en kosten hiervan zouden voor rekening van de 

overheid moeten komen, net als alle andere kosten die gerelateerd zijn aan de Afbouw 

Groningenveld (bijv. de compensatie van schade aan huizen). De ACM dient in het kader van 

het OMB de gebruikers te beschermen tegen de gevolgen van de Afbouw Groningenveld. 

2.27. In het geval van een overinvestering van GTS is het niet redelijk dat de kosten hiervan voor 

rekening van de gebruikers komen. GTS heeft rond 2010 in een aantal "open seasons”5 (de 

“OS”), de capaciteit van het gasnet, en dus ook de GAW, fors uitgebreid. Deze investeringen 

waren mede gebaseerd op het beleid destijds van de overheid (genaamd de “Gasrotonde”). 

2.28. Vanuit de NC TAR dient de ACM te streven naar stabiliteit van de tarieven en gebruikers te 

beschermen met betrekking tot de impact van “transit flows”. In de overweging (6) van de 

NC TAR staat:  

 

“Transmissiesysteembeheerders in bepaalde entry-exit systemen transporteren aanzienlijk 

meer gas naar andere systemen dan voor verbruik in hun eigen entry-exit systemen. Bijgevolg 

moeten referentieprijs methodologieën de nodige waarborgen omvatten om zulke gebonden 

afnemers af te schermen van risico's met betrekking tot grote transitstromen.” 

 

In andere woorden, een significant volumerisico mag niet afgewenteld worden op de 

gebruikers binnen het gasnet van GTS. 

2.29. GTS en de overheid hebben destijds bij de besluitvorming rondom de OS het risico genomen 

om de investeringen te doen op basis van 10 jaar contracten terwijl de onderliggende 

investeringen een afschrijvingstermijn van 30 jaar of meer hadden6. De investeringen 

stonden ook geheel los van levering aan beschermde eindgebruikers (zoals bedoeld in EU 

Verordening 2017/1938). Het was een puur commerciële investering om additionele transit 

gasstromen aan te trekken. Ten onrechte wordt op deze manier het gehele vraagrisico bij de 

 

5 Frontier Stranded assets, slides 16-22. 
6 Frontier Stranded assets, slide 11. 
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gebruikers neergelegd en de kosten daarvan afgewenteld op de gebruikers. Aangezien de 

kosten met name veroorzaakt zijn door overheidsbeleid (de Gasrotonde) moet ook de 

overheid daarvan de kosten dragen. 

2.30. Vanwege overheidsingrijpen (de Afbouw Groningenveld) moet GTS investeren in extra 

kwaliteitsconversie (bijv. Zuidbroek 2). Dit leidt echter niet tot extra output (KBG-7:27) in de 

vorm van additionele gasflows of capaciteitverkoop en is ook maar tijdelijk nodig. De 

investering in Zuidbroek 2 is direct gerelateerd aan overheidsingrijpen door de Afbouw 

Groningenveld. De kosten hiervan dienen door de overheid gedragen te worden en niet door 

de gebruikers. Daarnaast is het zo dat het grootste gedeelte van de investering in Zuidbroek 

2 een overinvestering is, immers de extra kwaliteitsconversie capaciteit is niet meer nodig 

nadat de export van G gas is afgebouwd. 

Toets achteraf 

2.31. Het doel van GTS-regulering is onder andere het vaststellen van de toegestane inkomsten 

van GTS. De ACM zou ook achteraf moeten toetsen of de feitelijke inkomsten en winst die 

GTS maakt, in lijn zijn met het regulatorische model.  

2.32. Volgens de Gebruikers heeft GTS, door de keuzes die ACM in het verleden heeft gemaakt 

(Ideaalcomplex, geen nacalculatie op kapitaalkosten en Risk Free Rate schatter), te veel 

inkomsten ontvangen in de methodeperiode 2017-2021. Ten onrechte heeft de ACM op 

deze punten geen nacalculatie toegepast wat heeft geleid tot extra inkomsten voor GTS.  

Deze extra inkomsten dienen gecorrigeerd te worden in de periode van het OMB.  
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3. LENGTE REGULERINGSPERIODE 

3.1. Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, is de gasmarkt in Nederland in transitie. Dit 

maakt het erg moeilijk om de regulering voor 5 jaar vast te zetten. Met name op het gebied 

van het H2-net (zie ad 1.6 ) kunnen de ontwikkelingen snel gaan en tot grote veranderingen 

leiden bij GTS in termen van GAW en Opex.  

3.2. In het OMB worden nog steeds een aantal schatters gebruikt op basis van historische data. 

Het gaat onder andere om de RFR, Opex en het bijschatten. Bij het gebruik van historische 

data is het beter om een korte reguleringsperiode te hebben. Naar mening van de 

Gebruikers is het beter om een kortere periode te hebben met betere schatters van de 

inkomsten van GTS dan een langere periode met meer stabiliteit. 

3.3. In deze zienswijze doen de Gebruikers een aantal voorstellen om op een andere manier met 

historische schatters, markt index, benchmark, afschrijvingsstelsels en nacalculatie om te 

gaan. Indien de ACM alle voorstellen in deze zienswijze overneemt kunnen de Gebruikers 

zich vinden in een reguleringsperiode van 5 jaar.  
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4. BENCHMARK EN THETA (Θ) 

4.1. De ACM gebruikt een benchmark, Project CEER-TCB18 (de “TCB18”), om te bepalen of GTS 

efficiënt is. In de benchmark wordt GTS vergeleken met ander Europese gas TSO’s. In 

principe is een benchmark een goed instrument om de efficiency te bepalen.  

Exogene factoren in plaats van endogene factoren 

4.2. De TCB18 gaat uit van endogene factoren (onder andere kilometers pijpleiding en 

compressor vermogen) om de efficiëntie te bepalen. In de optiek van de Gebruikers moet er 

gebruik gemaakt worden van exogene factoren (getransporteerde hoeveelheid gas, 

verkochte transportcapaciteit). Het gaat immers om wat er door GTS aan de markt geleverd 

wordt en niet om hoeveel pijpleiding er in de grond ligt of hoeveel compressorvermogen er 

is opgesteld. Ook de consultant die de TCB18 heeft uitgevoerd, onderkent dat het beter is 

om exogene factoren te gebruiken om de efficiency te bepalen7 (onderstreping door de 

Gebruikers): 

 

“The outputs Y are made of exogenous indicators for the results of the regulated task, such as 

typically variables related to the transportation work (energy delivered etc.), capacity 

provision (storage volume, peak load, coverage in area etc.) and service provision (number of 

connections, customers etc.). Ideally, the output measures the services directly. In practice, 

however, outputs are often substituted by proxies constructed as functions of the assets base, 

like km of pipelines, number of connections, installed power of compressors etc. […].” 

4.3. Een benchmark op basis van endogene factoren gaat per definitie voorbij aan het feit dat 

een TSO kan over investeren. In een endogene benchmark leidt overinvestering tot extra 

output in de vorm van kilometers pijpleiding en compressie vermogen. Deze 

overinvesteringen leiden echter niet tot extra gastransport of capaciteit verkoop en kan dus 

niet efficiënt zijn.  

4.4. Om de efficiëntie van GTS te bepalen zou er uitgegaan moeten worden van verkochte 

capaciteit. Een exogene benchmark van GTS ten opzichte van de capaciteitsverkoop, gas 

flows en connectiepunten van GTS in een historisch jaar, bijvoorbeeld 2017, zou de efficiency 

van GTS goed meten. Zo’n benchmark heeft als voordeel dat het simpel is en dat het de kern 

raakt: de efficiëntie van de dienstverlening van GTS aan de gebruikers. Ten onrechte neemt 

de ACM deze mogelijke benchmark methode van GTS met zichzelf in de tijd niet mee in zijn 

overwegingen8. 

4.5. Een alternatieve invulling van de benchmark naast het hanteren van exogene variabelen of 

het vergelijken van GTS met GTS zelf in 2017 is het hanteren van een referentienetwerk. 

Rond 2014/2015 is het hanteren van een referentienetwerk door GTS zelf betoogd richting 

de ACM. Hierbij wordt op basis van de gecontracteerde hoeveelheden in een steekjaar een 

set van flowscenarios (uurhoeveelheden voor alle entry- en exitpunten) gedefinieerd en 

vervolgens een optimaal (= tegen de laagste kosten) netwerk berekend dat al deze 

 

7 TCB18, randnummer 4.85 
8 OMB, randnummer 96. 
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flowscenario’s kan verwerken. De kosten van een netwerk zijn daarbij de som van 

kapitaalkosten (vermogenskosten en afschrijvingen middels annuïteit vertaald naar 

jaarkosten) plus operationele kosten. In die jaren heeft GTS in samenwerking met DNVGL 

een studie uitgevoerd en daarbij is geconcludeerd dat de kosten van een netwerk dat de 

twee meest extreme flowscenario’s aankan ongeveer 95% bedragen van een optimaal 

netwerk dat alle flowscenario’s kan verwerken. Deze presentaties9 zijn in het publieke 

domein geweest, maar inmiddels niet meer terug te vinden op het internet. Door het 

hanteren van slechts enkele flowscenario’s is het veel eenvoudiger om een optimaal netwerk 

te berekenen. Door vervolgens een factor van 100/95 te hanteren op deze kosten, resulteert 

een kostenschatting voor een referentienetwerk dat alle flowscenario’s van GTS aankan. 

Daarbij wordt het referentienetwerk bepaald op basis van state-of-the-art mogelijkheden, 

zoals het hanteren van hogere drukken (bijvoorbeeld 100 bar), grotere diameters 

(bijvoorbeeld 54”) en het laten vervallen van het onderscheid tussen HTL en RTL. Per 

steekjaar kan een dergelijk referentienetwerk worden bepaald dat daarmee de afspiegeling 

is van een volledig efficiënte TSO voor dat steekjaar.   

4.6. Mede tegen deze achtergrond is de argumentatie van de ACM in het OMB (randnummer 

374) om te kiezen voor endogene output variabelen niet valide. Het feit dat netwerken om 

verschillende historische redenen kunnen zijn aangelegd, is geen reden om de consequenties 

op de gebruikers af te wentelen. Die waren zeker niet betrokken bij de historische keuzes en 

de overheid en de TSO’s wel. Ook een relatief koude winter in NL of ander EU land is geen 

reden om niet voor een exogene benchmark te kiezen. De variaties in weer middelen uit of 

desnoods kan daarvoor een correctie gedaan worden in de benchmark op basis van 

graaddagen. 

4.7. Samenvattend vinden de Gebruikers dat in de benchmark moet worden uitgegaan van 

exogene factoren.  

Correctie voor stranded assets 

4.8. De Gebruikers menen dat moet worden uitgegaan van de gangbare economische definitie 

van “stranded assets”10. Deze stranded assets zouden niet tot rendement moeten leiden van 

GTS. Dit geldt zowel voor stranded assets die voortkomen uit overinvestering (OS) als voor 

overheidsingrijpen (Zuidbroek 2).  

4.9. In geval van een benchmark met exogene factoren, komen de assets niet tot rendement 

omdat ze niet tot extra output leiden. Indien de ACM niettemin vasthoudt aan een 

benchmark met endogene factoren dan zou in de methode voor de assets gerelateerd aan 

het OS en Zuidbroek 2 een correctie moeten worden opgenomen in de output. Deze assets 

zijn immers voor rekening en risico GTS (OS) of gevolg van overheidsingrijpen (Zuidbroek 2). 

Deze assets zouden niet door de gebruikers vergoed moeten worden. 

4.10. Onder de NC TAR moeten de gebruikers beschermd worden tegen de gevolgen van transit 

stromen (zie ad 2.28). De OS-investeringen van GTS waren met name gericht op het 

aantrekken van transit stromen. 

 

9 DNV GL Ref netwerk and DNV GL Ref netwerk slides 
10 Frontier Stranded Assets, slide 11. 
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4.11. De algemene rekenkamer trekt in zijn rapport11  over de Gasrotonde de volgende 

hoofdconclusie:  

 

“De Nederlandse Staat, die 100% aandeelhouder is van Gasunie en EBN, heeft de afgelopen 

jaren ingestemd met de investeringen die deze bedrijven hebben gedaan in de 

totstandkoming van de gasrotonde. Het gaat om investeringen ter waarde van € 8,2 miljard. 

De Staat heeft deze investeringen niet in alle gevallen aantoonbaar getoetst aan het publieke 

belang, dat wil zeggen: aan de vraag of de investeringen bijdragen aan een schone, 

betrouwbare en betaalbare energievoorziening.” 

 

Dit geeft aan dat het Gasrotonde-beleid slecht onderbouwd is. Het is dan ook niet redelijk 

om de consequenties van dat beleid, de kosten van de OS-investeringen, nu af te wentelen 

op de gebruikers van het GTS-net. 

4.12. Een lager rendement is terecht als de TSO een overinvestering gedaan heeft of dat het door 

de overheid gedwongen wordt te investeren in activiteiten die geen extra output opleveren. 

In plaats van de gasgebruiker te laten betalen, moet de overheid zelf de investeringen doen 

en/of GTS rechtstreeks compenseren voor deze investeringen.  

Ook uit een recente enquête van CEER12 blijkt dat veel regulators inzien dat er stranded 

assets zijn bij netbeheerders (onderstreping door Gebruikers):  

 

“[…] regulated gas or electricity assets can be considered to be stranded when it is expected 

that regulated companies, as owners of those assets, cannot recover their efficient 

investment costs under the conditions for allowed revenues given the changes between the 

current and expected environment. One of the main reasons for such a situation is under 

utilisation of the assets, due to low demand, technical/environmental constraints, or policy 

decisions, among others.” 

 

Een van de mogelijke oplossingsrichtingen die CEER ziet is13:    

 

“[…] governments may also decide to apply explicit compensation outside of network tariffs.” 

4.13. Samenvattend vinden de Gebruikers dat in geval van een benchmark op basis van endogene 

factoren, de ACM een correctie toepast voor stranded assets op basis van overinvesteringen 

van GTS en/of het gevolg zijn van overheidsbeleid. 

Aanpassingen θ 

4.14. De ACM doet een aantal aanpassingen aan de θ zoals bepaald op basis van de TCB18. Deze 

aanpassingen zijn niet terecht. 

4.15. De ACM doet een aanpassing aan de θ van 77,5% naar 86,5% op basis van het 

kostenbesparingsprogramma van GTS in 2018. Dit gaat geheel voorbij aan het feit dat de 

benchmark over data uit 2017 is en dat mogelijk ook andere TSO’s na 2017 een 

 

11 Evaluatie Gasrotonde: pagina 13. 
12 CEER Note on Stranded Assets in the Distribution Networks. 
13 De CEER-enquête ging weliswaar over DSO’s maar exact dezelfde problematiek speelt ook bij gas TSO. 
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kostenbesparingsprogramma hebben doorgevoerd. Deze aanpassing is ten onrechte en ook 

in strijd met het principe van de benchmark over 1 bepaald jaar.  

4.16. De ACM past de θ alleen toe op de kosten die zijn meegenomen in de TCB18. Voor kosten 

die hierbuiten vallen, zoals bijvoorbeeld kwaliteitsconversie en gasontvangstations, past de 

ACM geen θ toe. Dit is vreemd, aangezien de andere kosten en investering ook door GTS 

gedaan zijn op basis van dezelfde interne procedures, kwaliteitseisen en het betreft 

vergelijkbare activiteiten. De efficiency van deze activiteiten zullen dus hetzelfde zijn als de 

activiteiten die wel onder de benchmark vallen. De logische consequentie is dat de θ op alle 

kapitaal en vaste Opex kosten van GTS van toepassing wordt verklaard. 

4.17. In de TCB18 benchmark wordt gewerkt met een “super-efficiency criteria”14 outlier-methode, 

waardoor diverse TSO’s die als zeer efficiënt worden beschouwd buiten de peer groep 

worden gehouden. In eerste instantie werden drie TSO’s buiten de peergroep gehouden, 

maar in een later stadium zelfs zes TSO’s (van de 29 TSO’s, oftewel 20%). Naar de mening 

van de Gebruikers is het onwaarschijnlijk dat zes TSO’s super-efficiënt zouden zijn. Doordat 

er zes TSO’s buiten de peergroep worden gehouden is de θ hoger dan wanneer GTS 

vergeleken zou zijn met de meest efficiënte TSO’s. Een neerwaartse aanpassing van θ ligt 

dan ook in de rede.  

  

 

14 TCB18, randnummer 4.99. 
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5. AFSCHRIJVEN EN NOMINAAL VERSUS REËEL STELSEL 

5.1. In het OMB kiest de ACM voor een nominaal stelsel en voor het versneld afschrijven van de 

GAW. De redenatie van de ACM is dat dit leidt tot een eerlijkere verdeling van de kosten in 

de tijd. De Gebruikers zijn het niet eens met deze stelselwijziging en versneld afschrijven.  De 

gebruikers schatten de extra kosten bij het overgaan op het nominale stelsel en het versneld 

afschrijven op 609M15 voor de periode van het OMB. 

5.2. De ACM beargumenteert de stelselwijziging op basis van het kostenveroorzakingsprincipe16. 

Dit is principieel niet juist om een aantal redenen:  

- Consistentie van beleid 

- Aantoonbaar onjuiste aannames 

- Risico van kruissubsidie 

- Voordeel lagere GAW in toekomst niet meegenomen 

- Vraagrisico volledig bij gebruikers 

- Niet in lijn met het WACC model 

5.3. Consistentie van beleid: Over de afgelopen jaren heeft de ACM altijd het reële stelsel en 

lineaire afschrijving toegepast. Ook in tijden van verwachte groei van de gasmarkt is er niet 

gekeken naar langzamer afschrijven. De Gebruikers moeten ervan uit kunnen gaan dat er 

regulatoire consistentie is en geen willekeur met betrekking tot de afschrijvingen.  

5.4. Aantoonbaar onjuiste aannames: De scenario’s die de ACM gebruikt om de versnelde 

afschrijving te onderbouwen zijn niet consistent en evident in strijd met de werkelijkheid17. 

Als voorbeeld: In de Morgan studie gaat de ACM uit van een capaciteitsverkoop in 2021 van 

487M kWh/uur/jaar terwijl de ACM in het tariefbesluit van 2021 uitgaat van 550M 

kWh/uur/jaar. Daarnaast is het zeer wel mogelijk dat de toekomst weer anders is, zie 

bijvoorbeeld de scenario’s van een aantal jaren geleden met stijgend gasgebruik18. In zo’n 

stijgend scenario is de versnelde afschrijving achteraf onterecht. 

5.5. Risico van kruissubsidie: De wijzigingen zullen ertoe leiden dat de GAW versneld daalt. Dit 

wordt veroorzaakt door zowel de voorgestelde overgang naar een nominaal stelsel als door 

de voorgestelde versnelde afschrijving. Er zijn plannen om een gedeelte van het GTS net over 

te dragen en te gebruiken als H2 net19. Gasunie schat de ontwikkelingskosten van het H2 net 

op 1,5 - 2 Mrd euro.  

 

15 Bijlage 2 Excel model, tabblad “Afschrijven en stelsel”, cel C34. 
16 ACM presentatie KBG 6, slide 31 toelichting. 
17 De ACM gebruikt de resultaten van de Morgan studie waarbij de daling veel sneller gaat dan aangegeven in 
het laatste GTS investeringsplan. 
18 Frontier stranded assets, slide 26. 
19 TIKI rapport, pagina 34 en https://www.gasunienewenergy.nl/projecten/waterstofbackbone 
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Op basis van de informatie gegeven, schatten we dat hiervan ongeveer 500M nodig is voor 

nieuwe pijpleidingen en compressoren. De rest moet dan de overnamesom zijn van 

bestaande GTS assets. Dit komt neer op rond de 20%-25% van de huidige GAW van GTS. De 

aanname van de ACM in het OMB (randnummer 58) “[…] maar de bestaande infrastructuur 

blijft merendeels ongewijzigd” is dus niet correct. De voorgestelde stelselwijziging en de 

versnelde afschrijving zullen leiden tot een lagere GAW en dus een lagere 

overdrachtswaarde. Dit komt neer op ongeoorloofde kruissubsidie tussen de huidige GTS 

gebruikers en de toekomstige H2 gebruikers. 

5.6. Voordeel lagere GAW in toekomst niet meegenomen: De voorgestelde wijziging is puur 

beargumenteerd vanuit de afschrijvingen. In het OMB neemt ACM wel de vermogenskosten 

mee in de figuren bij het OMB (randnummer 143) maar in het spreadsheet ter berekening 

van de versnellingsfactor worden alleen de afschrijvingskosten meegenomen. Ten onrechte 

stelt de ACM20 dat een kortere afschrijvingstermijn leidt tot hogere jaarlijkse 

vermogenskosten. De hoeveelheid kapitaal die nodig is neemt niet toe en dus zullen ook de 

vermogenskosten niet stijgen bij kortere afschrijvingstermijnen. De totale vermogenskosten 

over alle afschrijvingsjaren zullen ook dalen bij kortere afschrijvingstermijn. Doordat GTS de 

komende jaren minder gaat investeren21 zal ook de GAW dalen. Door de lagere GAW zullen 

toekomstige gebruikers ook minder vermogenskosten hoeven te betalen. Dit voordeel voor 

toekomstige gebruikers wordt ten onrechte niet meegenomen door de ACM. Afhankelijk van 

de verhouding van de investeringsbedragen en capaciteit verkopen is het zeer wel mogelijk 

dat de toekomstige tarieven voor de kapitaal kosten (Afschrijvingen + Vermogenskosten) in 

reële termen gaan dalen. Dus de conclusie van de ACM in het OMB (randnummer 65) dat de 

wijziging proportioneel is, is niet terecht. Wij verwijzen hier ook naar ad 2.9 - 2.10. 

  

 

20 OMB, randnummer 144. 
21 GTS IP, pagina 82 “[…] normale investeringsniveau van circa €100 miljoen per jaar.” 
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5.7. Vraagrisico volledig bij gebruikers: Het kostenveroorzakingsprincipe klopt alleen als je ervan 

uitgaat dat het vraagrisico volledig bij de gebruikers ligt. In geval van overinvesteringen van 

GTS is het niet terecht dat de gebruikers voor die investeringen betalen. In geval van 

overheidsingrijpen is het niet terecht dat de gebruikers hiervoor betalen. In geval van de 

stelselwijziging gaan gebruikers hiervoor zelfs versneld betalen. Wij verwijzen hier ook naar 

ad 2.3 - 2.6. 

5.8. Niet in lijn met het WACC-model: Een versnelde afschrijving leidt ertoe dat GTS eerder zijn 

GAW vergoeding krijgt. Dit terwijl het WACC-model uitgaat van vergelijkbaarheid met andere 

TSO’s. Als het stelsel bij GTS anders is als bij de andere TSO’s dan zal dit ook tot andere 

risico’s en inkomstenverdeling leiden. Hiervoor zou je dan in het WACC-model moeten 

compenseren omdat de risico’s voor GTS afnemen. De ACM heeft deze compensatie niet 

meegenomen in de bepaling van de WACC en daarom zou deze stelselwijziging niet 

doorgevoerd moeten worden. 

5.9. Samenvattend vinden de Gebruikers dat de ACM de stelselwijziging en het versneld 

afschrijven, in strijd met de Europese randvoorwaarden voor tariefregulering en de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zie Hoofstuk 2), onzorgvuldig heeft 

onderbouwd en ondeugdelijk heeft gemotiveerd en dat de ACM om bovenstaande redenen 

moet blijven uitgaan van het reële stelsel en niet versneld moet afschrijven. 

Desinvesteringen 

5.10. De ACM stelt voor om desinvesteringen uit de GAW te halen22 en in een keer in rekening te 

brengen bij de gebruikers. Als gezegd menen de Gebruikers dat dit niet mogelijk is binnen 

het geldende wettelijke kader (zie Hoofstuk 2). Volgens de ACM zijn desinvesteringen:  

 

“[…] activa die niet langer in gebruik zijn, maar nog niet volledig zijn afgeschreven.” 

 

In de optiek van de Gebruikers zijn dit dus “stranded assets” zoals omschreven in ad 4.8 - 

4.13. 

5.11. De Gebruikers onderschrijven dat desinvesteringen uit de GAW moeten worden gehaald, 

maar dit zou ten laste moeten komen van GTS in de vorm van een bijzondere 

waardevermindering van de activa. Het is immers GTS (OS), de Overheid (Afbouw 

Groningenveld) of de daling van de vraag die de oorzaak is van de desinvestering. De kosten 

van de desinvesteringen zullen dan ook voor rekening van GTS en/of de Overheid moeten 

komen. Ten onrechte neemt de ACM de mogelijkheid van bijzondere waardevermindering 

niet mee in zijn overwegingen in het OMB (randnummer 137). 

5.12. De ACM stelt voor om desinvesteringen na te calculeren. De Gebruikers onderschrijven die 

aanpak omdat het onmogelijk is om een goede schatter te bepalen voor de desinvesteringen  

  

 

22 OMB, randnummer 164. 
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5.13. In geval van overdracht van assets aan een andere entiteit, bij voorbeeld ten behoeve van 

het toekomstige H2 net, moeten de opbrengsten verrekend worden. Op zich is de 90% 

nacalculatie een goede methode. De Gebruikers menen dat in geval van de verkoop van 

assets binnen de holding van Gasunie (inbegrepen al haar dochter-, werkmaatschappijen c.q. 

deelnemingen) de GAW waarde van de overgedragen assets moet worden verrekend23. 

Anders ontstaan immers te veel gaming mogelijkheden voor GTS en Gasunie.  

 

  

 

23 ACM presentatie KBG 15, slide 18. 
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6. WACC 

6.1. De Gebruikers zijn het gedeeltelijk eens met de methodiek om de WACC te bepalen zoals 

omschreven in het Brattle report24. De Gebruikers zijn het met name niet eens met het 

schatten voor de Risk Free Rate (de “RFR”), het feit dat er geen nacalculatie is op de RFR en 

de berekening van de renteopslag voor vreemd vermogen. 

6.2. Gedurende het afgelopen methodebesluit (in 2017-2021) en de periode van het OMB is de 

GAW stabiel tot licht dalend. Daarom gaan de Gebruikers ervan uit dat alleen de WACC voor 

bestaand vermogen relevant is en deze wordt gebruikt in de analyse en berekeningen. Dit 

sluit ook aan bij het trapjes model dat de ACM gebruikt. Er is geen noodzaak voor GTS om 

nieuw vermogen aan te trekken. 

Risk Free Rate index 

6.3. Bij het bepalen van de RFR gaat Brattle uit van de gemiddelde RFR over de periode 16 juni 

2017 – 15 juni 2020. Dit is een punt schatting van de RFR op een moment in de tijd. In het 

financieringsmodel gaat de ACM uit van het trapjesmodel. Hierbij wordt er ieder jaar weer 

een nieuwe 10 jaars lening afgesloten. 

6.4. Qua efficiency prikkel is het veel logischer om GTS een marktindex mee te geven die aansluit 

bij het trapjes model. Hierbij is de index de gemiddelde rente voor 10 jaars Nederlandse en 

Duitse staatsleningen gedurende het jaar. Als GTS in staat is die benchmark te verslaan dan 

mag het de meeropbrengsten houden. 

6.5. De huidige methodiek is niet consistent. Ten tijde van het MB 17-21 ging de ACM uit van 

financiering van GTS op basis van historisch gemiddelde en een punt schatting van de RFR 

voor de periode 17-2125. Ten tijde van het OMB gaat de ACM in het trapjes model ervan uit 

dat de financiering gedurende 17-19 is gebaseerd op de marktrente26 in 17-19. Gebruikers 

menen evenwel dat vanuit het oogpunt van consistentie als uitgangspunt moet worden 

genomen dat de GTS vreemd vermogen financiering te allen tijde gebaseerd is op de rolling 

10 jaars marktrente. 

6.6. Als een marktindex voor de RFR wordt gehanteerd is het nodig om de tarieven na te 

calculeren met betrekking tot de RFR. Het voordeel voor de gebruikers is dat ze van tevoren 

weten wat de index is die gebruikt wordt in de tariefberekening. Ze kunnen dan ook hun 

eigen gevoeligheidsanalyse doen wat betreft de GTS tarieven en een eventuele stijging van 

de RFR. Indien gewenst kunnen ze zich bijvoorbeeld heden tegen een stijgende RFR. 

6.7. Het voordeel voor GTS is dat ze zich eenduidig kan financieren op basis van de index en 

verder geen renterisico meer loopt.  

  

 

24 Brattle WACC. 
25 Gewijzigd MB GTS 17-21, Bijlage 2, tabel 2, blz 8. 
26 Brattle WACC, table 11, blz 29. 
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Risk Free Rate MB 17-21 

6.8. Het grote nadeel van de puntschatting is dat er enorme afwijkingen ontstaan gedurende de 

MB periode tussen de puntschatting en de werkelijkheid. De RFR heeft impact op de WACC 

via de kosten van het vreemd vermogen en kosten van het eigen vermogen27. Uitgaande van 

het trapjesmodel en de werkelijke RFR en inflatie gedurende de periode van het MB2017-21 

heeft GTS extra inkomsten van 446M behaald ten koste van de gebruikers28. 

6.9. Het grote verschil tussen de werkelijke realisatie en het regulatoire model dat de ACM 

gebruikt in het MB 2017-21 blijkt ook uit de jaarverslagen van GTS en Gasunie. Het blijkt dat 

in de jaren 2017-2019 Gasunie/GTS een voordeel heeft behaald op de rente kosten van 

177M29. Dit is het verschil tussen de rente kosten zoals door de ACM gemodelleerd en de 

werkelijke rentekosten van Gasunie voor zover die gerelateerd waren aan GTS activa. Dit 

verschil betreft slechts 3 jaar en omvat alleen de rentelasten (vreemd vermogen). Het in 6.8 

berekende bedrag geldt voor de hele MB periode (5 jaar) en bevat het effect voor zowel het 

vreemd vermogen als eigen vermogen. 

6.10. De Gebruikers realiseren zich dat er verschillen kunnen zijn tussen het jaarverslag (IFRS 

regels) en de regulatoire accounting. Dit kan omdat GTS in werkelijkheid bijvoorbeeld een 

net iets andere gearing heeft dan in het regulatoire model. Echter, als de verschillen zo groot 

zijn zoals berekend in 6.8 en 6.9, dan is onmiskenbaar dat het regulatoire model te ver van 

de werkelijkheid af staat en de Gebruikers onevenredig benadeeld zijn. 

6.11. De Gebruikers gaan er dan ook van uit dat de ACM onderkent dat het regulatoire model over 

2017-21 foutief is, waardoor de feitelijke gegevens afwijken van de geschatte gegevens, en 

dat het teveel aan GTS inkomsten wordt verrekend in de periode van het OMB.  

Risk Free Rate MB 22-26 

6.12. De Gebruikers menen dat de ACM niet in deze fout kan volharden bij de vaststelling van het 

definitieve Methode Besluit. In het OMB gebruikt de ACM wederom een puntschatting om 

de RFR voor de OMB periode vast te stellen. Hierbij neemt de ACM het risico dat opnieuw 

enorme afwijkingen optreden met de werkelijkheid. De ACM gaat uit van een RFR van 0.16% 

terwijl de marktrente op 31 augustus 2020 -0.34% was. Dit geeft al aan dat er wederom een 

groot verschil is tussen de puntschatting van de ACM en de meest waarschijnlijke realisatie 

op basis van de recente marktrente. Het verschil in RFR leidt tot extra GTS inkomsten van 

179M30.  

6.13. De Gebruikers stellen daarom voor dat de ACM voor de RFR, de werkelijk gerealiseerde RFR 

gebruikt als index. De ACM kan dan op nacalculatie basis de verschillen tussen de schatting 

gebruikt ten tijde van de tariefvaststelling en de werkelijke RFR realisatie corrigeren. Tevens 

kan de ACM dan corrigeren voor de werkelijke inflatie. Als schatting voor de berekeningen in 

het definitieve Methode Besluit kan de ACM de actuele marktrente gebruiken ten tijde van 

het definitieve Methode Besluit. Dit is ook in lijn met het ex nunc principe. 

 

27 Gewijzigd MB GTS 17-21, randnummer 127; Figuur 2 schematisch overzicht WACC. 
28 Bijlage 2 Excel model, tabblad “RFR 17-21”, cel C69. 
29 Bijlage 2 Excel model: tabblad “GTS financiering”, cel D29. 
30 Bijlage 2 Excel model: tabblad “RFR 22-26”, cel C70. 
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6.14. Het gebruik van de marktindex voorkomt arbitraire keuzes met betrekking tot de historische 

periode waarover gemiddeld wordt en neemt alle mogelijk marktinformatie mee. Tevens 

geeft het transparantie aan de gebruikers met betrekking tot hun RFR risico en voorkomt dat 

GTS wordt blootgesteld aan risico’s die ze niet kan managen (RFR en CPI veranderingen). 

6.15. Samenvattend vinden de Gebruikers dat voor de RFR een marktindex gebruikt moet worden 

en dat er nacalculatie moet plaatsvinden op de RFR en CPI. De Gebruikers vinden dat het 

voordeel dat GTS in de periode 2017-21 heeft genoten gecompenseerd moet worden in de 

periode van het OMB.  

Renteopslag voor vreemd vermogen 

6.16. In het Brattle report wordt de renteopslag berekend op basis van utility index van 10 jaars 

obligaties met credit rating A31. Brattle berekent dit zonder te compenseren voor 

veranderingen in de RFR. 

6.17. Dit is een methodologische wijziging ten opzichte van het vorige MB en deze wordt ook niet 

verder toegelicht in het OMB. In het vorige MB ging de ACM uit van renteopslag en RFR die 

samen de kostenvoet Vreemd Vermogen bepaalden32 . In het huidige OMB gaat de ACM uit 

van het rechtstreeks bepalen van de renteopslag33. 

6.18. In de optiek van de Gebruikers is deze methodologische wijziging niet correct. Om tot een 

correcte renteopslag te komen dient eerst voor het effect van de RFR gecompenseerd te 

worden en vervolgens wordt de renteopslag ten opzichte van de RFR bepaald voor de 

obligaties met credit rating A. Dit is ook de methodiek die de ACM zelf heeft toegepast.34. 

Deze opslag is over de jaren ook veel stabieler. 

6.19. Volgens de berekening van de Gebruikers komt de renteopslag voor 2022 dan uit op 0.80%35. 

Dit is lager dan de impliciete renteopslag die Brattle heeft toegepast van 1,18%36. Ook is 

duidelijk dat de renteopslag over de loop der jaren erg stabiel is. Het is dus niet nodig om 

hier een index voor te gebruiken zoals dat wel nodig is voor de RFR. 

6.20. Samenvattend vinden de Gebruikers dat de methodologische wijziging die de ACM heeft 

toegepast in het OMB op de berekening van de renteopslag niet terecht is. De Gebruikers 

vinden dat dezelfde methodiek als in het vorige MB moet worden toegepast. 

Andere schatters gebruikt in de WACC 

6.21. Met betrekking tot de andere schatters (asset beta, equity beta, Equity risk premium, gearing 

en tax rate) die gebruikt worden in de bepaling van de WACC zijn de Gebruikers het eens 

met de aanpak van de ACM. Deze schatters zijn stabieler van aard en daarom is nacalculatie 

of gebruik van een marktindex niet nodig.  

 

31 Brattle WACC, hoofdstuk VII, table 11. 
32 Gewijzigd MB GTS 17-21, randnummer 127; Figuur 2 schematisch overzicht WACC. 
33 OMB, randnummer 222; Figuur 4 Schematisch overzicht WACC. 
34 ACM: Herstel uitwerking van de methode voor de WACC, randnummer 27. 
35 Excel model, tabblad “Renteopslag”, cel C23. 
36 Excel model, tabblad “Renteopslag”, cel C27. 
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Quantitative Easing 

6.22. Met betrekking tot de impact van Quantitative Easing en negatieve interest rates 

onderschrijven de Gebruikers de argumentatie van prof Teulings37. Er is geen aanpassing 

nodig van de RFR op basis van Quantitative Easing. 

 

  

 

37 Teulings QE. 
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7. DOORROLLEN EN BIJSCHATTEN 

7.1. Gezien de verwachte toekomstige daling in gastransport, capaciteit verkoop en investeringen 

is het goed dat de ACM overstapt van het “Ideaalcomplex” naar een methodiek van 

“Doorrollen en Bijschatten”.  

7.2. De Doorrollen en Bijschatten methodiek geeft de mogelijkheid om betere en accuratere 

schatters te gebruiken. De ruimere nacalculatie methodiek geeft de mogelijkheid in het geval 

dat er geen goede schatter is, de afwijkingen op basis van nacalculatie achteraf te corrigeren. 

7.3. Gegeven de snelheid van de veranderingen in de gasmarkt zijn schatters op basis van 

historische gegevens per definitie niet geschikt. Deze zullen altijd een te hoge waarde 

hebben in een dalende markt.  

Ideaalcomplex en Methodebesluit GTS 2017-2021 

7.4. In het herstelde methode besluit voor GTS gaat de ACM uit van het Ideaalcomplex38  

(onderstreping door de Gebruikers): 

 

“Deze schatting voor de GAW is beredeneerd vanuit de gedachte dat alle activa uiteindelijk 

moeten worden vervangen en dat er een Ideaalcomplex is waarbij dit geleidelijk gebeurt. 

Uiteraard wordt in de werkelijkheid van dit Ideaalcomplex afgeweken. Er zullen jaren zijn 

waarin meer of minder wordt geïnvesteerd in de vervanging van het netwerk dan wordt 

afgeschreven. Op de lange termijn wordt dit geacht uit te middelen.” 

 

Deze aanname van het Ideaalcomplex is onjuist. Er is sprake van een structurele daling van 

de investeringen en de logica die de ACM presenteert in Bijlage 4 om van het Ideaalcomplex 

af te stappen geldt ook al voor de MB 17-21 periode. Uit het recent gepubliceerde GTS 

Investeringsplan39 blijkt dat deze trend de komende jaren aanhoudt. 

7.5. GTS heeft in de jaren 2017-2021 veel minder geïnvesteerd dan dat je op basis van de 

Ideaalcomplex aanname zou verwachten. De lagere investeringen leiden tot een lagere 

GAW. Hierdoor zijn de werkelijke kapitaalkosten voor GTS lager dan onder de aanname van 

het Ideaalcomplex. Voor het MB2017-2021 blijkt dat het gebruik van het Ideaalcomplex en 

het niet nacalculeren van GAW, afschrijvingen en investeringen tijdens de periode heeft 

geleid tot extra kosten voor gebruikers van 162M40. 

7.6. Samenvattend vinden de Gebruikers dat de extra kosten die veroorzaakt zijn door de 

aanname van het “Ideaalcomplex” gecompenseerd moeten worden in de komende OMB 

periode. 

  

 

38 Gewijzigd MB GTS 17-21, randnummer 262. 
39 GTS IP, tabel 5.11, pagina 83. 
40 Excel model tabblad “Ideaalcomplex 17-21”, cel F43. 
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Bijschatten en Kapitaalkosten 

7.7. In het OMB gaat de ACM voor het “Bijschatten” nog steeds uit van historische schatters om 

de kapitaalkosten te bepalen. Volgens de Gebruikers is het beter om de kapitaalskosten op 

nacalculatie basis te bepalen. De potentiële verschillen zijn dermate groot dat het gebruik 

van een historische schatter te veel afwijkingen geeft ten opzichte van de werkelijke kosten 

van GTS. 

7.8. Als de ACM niet overgaat op nacalculatie dan dient de ACM voor het Bijschatten van de 

kapitaalkosten uit te gaan van de best mogelijk schatting voor de investeringen gedurende 

de periode van het OMB. De beste schatting met betrekking tot de toekomstige 

investeringen van GTS is het investeringsplan van GTS41 (de “GTS IP”). Het gebruik van de 

historische data in plaats van de investeringen uit het GTS IP leidt tot extra kosten voor de 

gebruikers van 50M42. 

7.9. Het GTS IP is een betere schatter dan de historische investeringen over de afgelopen jaren. 

GTS geeft in het GTS IP aan dat het normale investeringsniveau, uitgezonderd de wettelijke 

investeringen zoals Zuidbroek 2, rond de 100M per jaar ligt43.  

7.10. De ACM geeft aan dat prospectieve informatie gebruikt kan worden in de 

reguleringsmethodiek44:  

 

“Dit kan vorm krijgen op basis van retrospectieve informatie, zoals investeringen in een 

aantal recente jaren, of op basis van prospectieve informatie, zoals marktverwachtingen/ 

investeringsplannen etc.” 

7.11. De ACM geeft aan dat ze het GTS IP niet wil gebruiken omdat dit maar 2 jaar geldig is45. Deze 

argumentatie is niet valide omdat het GTS IP de voorziene investeringen bevat voor de 

gehele reguleringsperiode en omdat het een veel betere schatter is dan historische 

investeringen. Zeker in een dalende markt zijn historische schatters niet betrouwbaar. 

7.12. De ACM en de minister van Economische Zaken en Klimaat moeten het GTS IP goedkeuren. 

Het risico dat de investeringen die GTS presenteert te hoog zijn, een gaming prikkel die GTS 

zou hebben, is dus zeer beperkt. 

7.13. De efficiency prikkel voor kapitaalkosten voor GTS komt met name voort uit het gebruik van 

de benchmark. Het is dus niet nodig om ook nog een efficiency prikkel te creëren voor GTS 

door uit te gaan van een schatter van kapitaalkosten op basis van historische kapitaalkosten. 

7.14. Samenvattend vinden de Gebruikers dat er nacalculatie moet komen voor het Bijschatten 

van de kapitaalkosten van GTS. Indien de ACM dat niet doet, vinden de gebruikers dat de 

investeringen uit het GTS IP gebruikt moeten worden als schatter.  

 

41 GTS IP, tabel 5.11, pagina 83. 
42 Excel model, tabblad “GTS IP 22-26”, cel D39. 
43 GTS IP, pagina 8. 
44 KBG 3; 14 november 2019, slide 29 toelichting. 
45 OMB, randnummer 184. 
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Operationele kosten 

7.15. De operationele kosten van GTS bestaan uit drie delen: Vast, energie voor transport en 

energie/N2 voor kwaliteitsconversie. De vaste operationele kosten zijn goed te schatten op 

basis van historische data. De energiekosten zijn sterk afhankelijk van de te transporteren 

hoeveelheden gas en de hoeveelheid kwaliteitsconversie. Deze hoeveelheden zijn sterk 

weersafhankelijk. Dit is aangegeven door GTS in hun zienswijze op het MB 2017-202146 . 

Naast het volume element geeft GTS ook terecht aan dat het prijs element van de 

inkoopkosten energie moeilijk te schatten is.  

Energiekosten 

7.16. Aangezien GTS geen of nauwelijks invloed heeft op het volume en de prijs van de 

inkoopkosten energie is het beter om niet van historische data uit te gaan maar deze kosten 

na te calculeren.  

7.17. Om GTS toch een efficiency prikkel mee te geven zou de ACM op basis van onder andere de 

grafieken bij 5.4.10 en 5.4.1247 een formule kunnen bepalen voor de nominale volumes die 

GTS mag doorberekenen in zijn kosten op basis van de getransporteerde hoeveelheden gas. 

Dit zou bijvoorbeeld de zwarte lijn kunnen zijn in de grafieken 5.4.10 en 5.4.12. Als GTS in 

staat is minder energie te gebruiken dan dit nominale volume mag zij de winst houden. Als zij 

meer energie verbruikt zijn de extra kosten voor GTS. 

7.18. Ook voor nieuwe faciliteiten, zoals Zuidbroek 2, zou de ACM een nominaal energieverbruik 

kunnen vaststellen op basis van de design parameters. Na een aantal jaren operatie kan het 

nominale verbruik worden bijgesteld op basis van de realisaties en zo de efficiency prikkel 

voor GTS worden bijgesteld. 

7.19. Voor de energieprijs kan de ACM uitgaan van een marktindex op basis van de EPEX spot 

prijzen voor Nederland. Als GTS door middel van zijn energie inkoopbeleid in staat is deze 

index te verslaan dan mag GTS de opbrengst behouden. 

7.20. De Gebruikers zijn het niet eens met de argumentatie van de ACM in OMB 434 dat de ACM 

de gemiddelde inkoopkosten goed kan schatten. GTS heeft overtuigend aangetoond48 dat de 

prijsrisico’s groot zijn. De zeer recente extreme daling van de gasprijs in de zomer van 2020 is 

daar een goed voorbeeld van. De Gebruikers ondersteunen de betreffende argumentatie van 

GTS.  

7.21. Het gebruik van de EPEX spot prijs als marktindex in samenhang met een nominale formule 

voor het energievolume maakt het ook voor gebruikers transparant welk deel van de 

transporttarieven gerelateerd is aan energieverbruik. De gebruikers kunnen dan op basis van 

hun eigen voorspellingen (weer en transportvolume) hun exposure op de EPEX spot prijs 

heden. 

 

46 GTS Zienswijze MB 17-21; randnummer 5.4. 
47 GTS Zienswijze MB 17-21; randnummer 5.4. 
48 GTS Zienswijze MB 17-21; randnummer 5.4.4 – 5.4.8. 
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7.22. De methodiek die de ACM nu in het OMB voorstelt leidt tot stijgende energiekosten in de 

komende jaren49. Dit is vreemd aangezien de ACM zelf uitgaat van dalende transportvolumes 

en dat argument gebruikt om versneld af te schrijven. Bij dalende transportvolumes valt, 

ceteris paribus, te verwachten dat de energiekosten de komende jaren gaan dalen. 

7.23. Samenvattend vinden de Gebruikers dat de energiekosten moeten worden nagecalculeerd 

op basis van nominale volumes en een marktindex voor de energieprijs.  

Vaste operationele kosten 

7.24. De vaste operationele kosten kunnen geschat worden op basis van de historische kosten. 

Hierbij moet rekening gehouden worden met de verwachte krimp van het netwerk en de 

daling van de GAW. 

7.25. Op zich is het commentaar van GTS op het oorspronkelijke voorstel van de ACM50 terecht. 

Een afgeschreven GAW actief kan tot vaste operationele kosten leiden, bijvoorbeeld een 

compressor station dat na 30 jaar is afgeschreven en nog steeds operationeel is.  

7.26. Echter, in het nieuwe ACM voorstel51 is het onderscheid verdwenen tussen 

uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen. Bij een uitbreiding, zoals een extra 

compressor station, is het terecht dat dit tot extra Opex leidt. Als het echter een 

vervangingsinvestering is van een bestaand compressor station dan leidt dat niet tot extra 

vaste Opex, sterker nog de vaste Opex zou juist moeten dalen omdat je nieuwe 

compressoren hebt. Bij vervanging van een afgeschreven actief is er niet sprake van een 

desinvestering (actief is immers al afgeschreven!). Dus ook in geval van een 

vervangingsinvestering stijgen de vaste Opex volgens het nieuwe ACM voorstel (1% van saldo 

desinvesteringen – investeringen). Dit is in strijd met de werkelijke kosten die GTS maakt. 

Eenzelfde redenering geldt voor een vervangingsinvestering als het compressor station 

gedeeltelijk is afgeschreven. De desinvestering is dan veel lager dan het investeringsbedrag, 

terwijl de daadwerkelijke vaste Opex gelijk blijft of zelfs daalt. 

7.27. Om dit te herstellen zal de ACM nog steeds het onderscheid moeten maken tussen 

vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Alleen bij uitbreidingsinvesteringen 

stijgt de vaste Opex.  

7.28. Het alternatief is om uit te gaan van een operationeel gelijkblijvend net en de vaste Opex 

constant te houden (afgezien van CPI en de efficiency factoren). De ACM geeft zelf ook aan 

dat ze verwacht dat het net grotendeels gelijk blijft52. 

 

“[…] GTS geeft aan dat zij verwacht de komende periode niet veel meer uit te breiden, terwijl 

de omvang van haar net relatief constant blijft. De ACM deelt deze verwachting […].” 

 

Bij een gelijkblijvend net en gelijkblijvende vaste Opex kosten, zijn de stijging van de Opex 

 

49 X factor model, tabblad “8. Berekening oper. Kosten” Rij 98 en 128. 
50 OMB, randnummer 206. 
51 OMB, randnummer 208. 
52 OMB, randnummer 207. 
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kosten van 49M53 en 6M54 zoals meegenomen in het X-factor model niet terecht. De ACM 

zou uit moeten gaan van een stijging die gelijk is aan de CPI en de efficiency factoren. 

7.29. Opex kosten die gerelateerd zijn aan stranded assets (bv Zuidbroek 2) dienen niet aan de 

gebruikers in rekening gebracht te worden. Conform de argumentatie ad 2.26 - 2.30 dienen 

de Opex kosten van stranded assets voor rekening van GTS en/of de Overheid te komen. 

Hiervoor dient de ACM in de bepaling van de vaste Opex kosten een correctie te maken. 

7.30. Op de vaste operationele kosten moet de CPI, θ en frontier shift worden toegepast. Op de 

energie/N2 kosten zou geen CPI, θ of frontier shift toegepast moeten worden aangezien GTS 

nauwelijks invloed heeft op de energie/N2 kosten en omdat de prijs bepaald wordt op basis 

van een marktindex. 

Nacalculatie kader  

7.31. Het nacalculatie kader zoals opgesteld door de ACM is redelijk. Het geeft de ACM ruimte om 

na te calculeren en is niet gebonden aan rigide regels. Hierdoor kan de ACM in alle 

redelijkheid bepalen of er al of niet nagecalculeerd gaat worden. De Gebruikers vinden dat 

de ACM in een aantal gevallen - zoals elders in deze zienswijze is toegelicht - ten onrechte 

niet overgaat tot nacalculatie (Risk Free Rate, CPI, Bijschatten kapitaalkosten en 

Inkoopkosten energie en N2). 

Berekening methodiek  

7.32. De nieuwe methodiek van doorrollen en bijschatten leidt ook tot een aanpassing van de 

begininkomsten berekening en de X-factor berekening. Deze is redelijk. 

7.33. In de berekeningsmethodiek wordt er gebruik gemaakt van 1 X-factor. Deze aanpak is 

redelijk. 

  

 

53 X factor model, tabblad “8. Berekening oper. Kosten” som over cell M117-Q118. 
54 X factor model, tabblad “8. Berekening oper. Kosten” som over cell M149-Q149. 
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8. FRONTIER SHIFT 

8.1. De Gebruikers ondersteunen het rapport van Economic Insights55 met betrekking tot de 

frontier shift. 

8.2. De Gebruikers delen de conclusie dat een Frontier Shift van 0.4% van toepassing is op GTS 

voor de periode van het OMB56. 

 

“If, on the other hand, it is preferred that the weights specific to each of the two businesses 

should be used, as has been done in past decisions, then the rates of dynamic efficiency 

growth would be 0.5 for TenneT and 0.4 for GTS.” 

8.3. De Gebruikers delen grotendeels de conclusie van Econominc Insights 57 met betrekking tot 

het toepassen van de frontier shift: 

 

“Based on these findings we would recommend using the same rate of dynamic efficiency for 

opex and for capex as for totex.”  

 

De Gebruikers zijn echter van mening dat de Frontier Shift niet moet worden toegepast op 

de energie/N2 inkoopkosten van GTS. Voor deze operationele kosten is een systeem waarbij 

de energie opex kosten geschat worden op basis van nominale volumes en markt prijzen 

zoals uiteengezet in 7.15-7.23 de meest aangewezen manier om de efficiency van GTS te 

stimuleren. 

 

  

 

55 EI Frontier Shift. 
56 EI Frontier Shift, page x. 
57 EI Frontier Shift, page x, laatste paragraaf. 
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9. CONCLUSIE  

9.1. Regulering dient, binnen de daarvoor gegeven Europese randvoorwaarden en nationale 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, om risico’s eerlijk en transparant te verdelen 

tussen een TSO en de gebruikers. De Gebruikers dragen in deze zienswijze een aantal 

concrete aanpassingen aan voor het OMB om de risicoverdeling in het definitieve Methode 

Besluit GTS (de “MB GTS”) te verbeteren. 

Benchmark op basis van exogene factoren 

9.2. De Gebruikers verzoeken de ACM om de benchmark van GTS niet op basis van endogene 

factoren met andere EU TSO’s uit te voeren, maar om een exogene benchmark van GTS ten 

opzichte van de capaciteitsverkoop, gas flows en connectiepunten in het jaar 2017 te doen. 

De voorgestelde benchmark heeft als voordeel dat het simpel is en dat het kerndoel wordt 

bereikt: de efficiëntie van de dienstverlening van GTS aan de gebruikers. 

9.3. Indien de ACM de benchmark op deze manier inricht58, is de ACM niet afhankelijk van de 

Europese benchmark en kan zij deze geheel zelf uitvoeren. De risico’s worden ook eerlijk 

verdeeld waarbij GTS als 100% overheidsbedrijf zelf verantwoordelijk is voor de 

overinvesteringen (OS) en de gevolgen van politieke besluiten (Afbouw Groningenveld). 

9.4. Zoals aangegeven in §4 zijn er een aantal redenen waarom de huidige endogene benchmark 

niet voldoet. Voor besluiten waarbij de gebruikers geen deelgenoot waren (OS en Groningen 

sluiten) moeten de gebruikers ook niet opdraaien voor de kosten. De gevolgen van beleid 

(Gasrotonde en Afbouw Groningenveld) dienen niet afgewenteld te worden op de 

gebruikers, zie ook de analyse van de Algemene Rekenkamer en de doelstelling van de NC 

TAR. Mocht de ACM niet overgaan tot een exogene benchmark dan verzoeken de Gebruikers 

de ACM om in de berekening van de kapitaalskosten en GAW te corrigeren voor de 

overinvestering als gevolg van het OS (1450M59) en in Zuidbroek 2 (550M60). 

Marktindex en nacalculatie voor RFR en energiekosten 

9.5. De Gebruikers verzoeken de ACM om in het definitieve MB over te gaan op een marktindex 

met nacalculatie voor de RFR en energiekosten van GTS. Dit geeft een veel betere efficiency 

prikkel voor GTS en een betere risico verdeling tussen GTS en de gebruikers. 

Renteopslag 

9.6. De Gebruikers verzoeken de ACM om in het definitieve MB de berekening van de 

renteopslag aan te passen, conform omschreven ad 6.16 - 6.20. 

  

 

58 De Gebruikers schetsen in 4.5 nog een alternatief waarbij GTS vergeleken wordt met een referentienetwerk. 
Per steekjaar kan een referentienetwerk worden bepaald dat daarmee de afspiegeling is van een volledig 
efficiënte TSO voor dat steekjaar. Dit alternatief kent vergelijkbare voordelen als een exogene benchmark. 
59 Frontier Stranded assets, slide 22. 
60 Frontier Stranded assets, slide 25. 
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Vaste opex kosten 

9.7. De Gebruikers verzoeken de ACM om voor de vaste kosten uit te gaan van een gelijkblijvend 

net en alleen een stijging van de vaste opex op basis van CPI en efficiency factoren te 

gebruiken in de berekening van de inkomsten van GTS en de X factor.  

Nacalculatie voor kapitaalkosten 

9.8. De Gebruikers verzoeken de ACM om in het definitieve MB uit te gaan van nacalculatie voor 

de kapitaalkosten en de GAW.  

Reëel stelsel en niet versneld afschrijven 

9.9. De Gebruikers verzoeken de ACM om in het definitieve MB uit te gaan uit te gaan van het 

reële stelsel en niet versneld af te schrijven. 

Nacalculatie RFR en Ideaalcomplex MB 2017-21 

9.10. Het regulatoire model dat de ACM gebruikt heeft voor het MB 2017-21 is aantoonbaar 

incorrect. Onderstaande figuur vergelijkt de gemiddelde nacalculatie per jaar61 voor de 

verschillende oorzaken. Groen zijn de reguliere nacalculatie posten, in oranje de 

nacalculaties op basis van de uitspraken van het CBb en in rood de nacalculatie zoals die zou 

zijn op basis van de RFR en het Ideaalcomplex. De nacalculatie voor RFR en Ideaalcomplex 

zijn vele malen groter (gezamenlijk meer dan 100M per jaar!), dan de reguliere nacalculatie 

posten. 

 

 

9.11. De ACM schrijft in het herstel methodebesluit62 met betrekking tot nacalculatie 

(onderstreping door Gebruikers):  

 

61 Excel model, tabblad “Nacalculatie”. 
62 Gewijzigd MB GTS 17-21, randnummer 284. 
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“[…] ACM kiest daarom uitsluitend bij wege van uitzondering voor nacalculatie als er een 

grote kans is op substantiële gevolgen vanwege een te grote afwijking van de geschatte 

efficiënte kosten.” 

Zoals de figuur bij 9.10 duidelijk aangeeft zijn er zeer substantiële gevolgen vanwege de 

aannames m.b.t. RFR en Ideaalcomplex. Deze zijn veel groter dan alle andere posten 

waarvoor de ACM wel besloten heeft om na te calculeren. De ACM dient dan ook de 

gevolgen van de RFR en de aanname van het Ideaalcomplex alsnog na te calculeren.  

De ACM geeft zelf in het OMB-407 aan dat de mogelijkheid tot na calculeren er is:  

 

“[…] Ook kan de ACM toch gegevens na calculeren waarvan zij voordien niet heeft 

aangekondigd dat zij voornemens was die na te calculeren.” 

9.12. De Gebruikers verzoeken de ACM om de extra inkomsten van 446M die GTS over de periode 

17-21 heeft genoten vanwege de RFR, alsnog via nacalculatie te vergoeden in 2022. Indien 

het bedrag te groot is voor compensatie in 1 jaar is het ook mogelijk de compensatie, 

inclusief additionele belastingrente, te verdelen over de periode van het OMB. 

9.13. De Gebruikers verzoeken de ACM om de extra inkomsten van 162M, die ten onrechte aan de 

Gebruikers in rekening zijn gebracht door de aanname van het Ideaalcomplex in MB 2017-

21, alsnog via nacalculatie worden vergoed in 2022. Indien het bedrag te groot is voor 

compensatie in 1 jaar is het ook mogelijk de compensatie, inclusief additionele 

belastingrente, te verdelen over de periode van het OMB. 
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