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ZIENSWIJZE GTS 
 
1. INLEIDING 
 
1.1 Onderwerp 
 

1.1.1 Hierbij geeft Gasunie Transport Services B.V. (“GTS”) haar schriftelijke zienswijze op het ontwerp-

methodebesluit GTS 2022-2026, zoals gepubliceerd door Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) 

op 31 augustus 2020, met kenmerk ACM/UIT/535148 en zaaknummer ACM/19/035346 (het 

“OMB”).  

 
1.1.2 Deze zienswijze richt zich tegen het OMB als geheel, inclusief (voor zover daarvan sprake is) alle 

onderdelen van het OMB.  

 
1.1.3 De aard en inhoud van het OMB brengt met zich dat een aantal opmerkingen van meer technische 

en gedetailleerde aard is. Zonder aan het belang van die opmerkingen af te willen doen, heeft GTS 

ervoor gekozen zich in de hoofdtekst van deze zienswijze te beperken tot de bespreking van een 

aantal onderwerpen van meer juridische, beleidsmatige en/of principiële aard. De meer technische 

en gedetailleerde opmerkingen zijn in Bijlage 1 ondergebracht. 

 

1.2 Algemene indruk GTS ten aanzien van OMB 
 
1.2.1 Voordat GTS ingaat op de inhoud van het OMB wenst GTS allereerst een aantal complimenten te 

geven. Zo heeft GTS respect en waardering voor de wijze waarop ACM, ondanks de Corona-crisis, 

klankbordgroepen heeft weten op te zetten en het haar is gelukt om tijdig met het OMB te komen. 

Dat moet een enorme opgave zijn geweest. Ook is het OMB een helder, mooi leesbaar stuk. GTS 

waardeert ook dat ACM zelf tijdig onderzoek heeft gedaan naar de vraag of – en zo ja: hoe – de 

gasregulering anders moet (HOGAN en MORGAN), en daarbij GTS en marktpartijen goed heeft 

betrokken. 

 

1.2.2 Voor wat betreft de algemene indruk van GTS over het OMB geldt dat dit in de kern uiteen valt in 

twee delen: namelijk het benchmark-deel en het niet-benchmarkdeel. Tegen het benchmark-deel 

(statische efficiëntie en de toepassing daarvan) heeft GTS grote bezwaren. Over het niet-

benchmarkdeel (alle overige onderwerpen) is GTS overwegend positief. 

 
1.3 Opbouw zienswijze 
 
1.3.1 De opbouw van deze zienswijze is als volgt. Na een (niet-uitputtende) samenvatting van de 

belangrijkste punten uit deze zienswijze (hoofdstuk 2) zet GTS haar zienswijze omtrent het OMB 

uiteen. 

 

1.3.2 In hoofdstuk 3 gaat GTS in op de zwaarwegende bezwaren ten aanzien van de statische efficiëntie: 

meer concreet zal GTS uiteenzetten dat het in opdracht van ACM door consultant Sumicsid (de 

"consultant") uitgevoerde Europese benchmarkonderzoek (het “BM-onderzoek”) en de daarop 
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gebaseerde thèta onhoudbaar zijn, dat vele stappen zouden moeten worden gezet voordat 

toepassing aan de orde zou kunnen zijn en dat (ook dan nog) de uitkomsten van het BM-onderzoek 

met de grootst mogelijke voorzichtigheid dienen te worden beschouwd. Dit hoofdstuk beslaat het 

leeuwendeel van deze zienswijze. 

 

1.3.3 In hoofdstuk 4 richt GTS zich tegen een drietal elementen van de WACC, namelijk ten aanzien van 

(i) de bepaling van de kostenvoet eigen vermogen (marktrisicopremie in verhouding tot de 

historisch – en zelfs kunstmatig – lage risicovrije rente), (ii) de inflatie (effect van eenmalige Btw-

verhoging) en de (iii) vennootschapsbelasting (VPB, toch op 25% gehouden door de regering). 

 
1.3.4 In hoofdstuk 5 schetst GTS waarom de schatting van de dynamische efficiëntie (oftewel frontier 

shift) ten onrechte als "conservatief" wordt bestempeld door ACM. 

 
1.3.5 In hoofdstuk 6 maakt GTS opmerkingen ten aanzien van de wijzigingen in reguleringssystematiek 

(namelijk ten aanzien van degressief afschrijven, de vergoeding voor ontmantelingskosten en de 

schattingsmethode voor efficiënte kapitaalkosten ("CAPEX"). 

 
1.3.6 In hoofdstuk 7 gaat GTS in op de toepassing van de uitkomst van het BM-onderzoek naar de 

statische efficiëntie en de daaruit volgende thèta. Daarbij gaat GTS in op: 

 
i) (ontbreken) onzekerheidsmarge; 
ii) (ontbreken) ingroeiperiode; 
iii) ten onrechte één constante thèta (onder andere vanwege loslaten ideaalcomplex); 
iv) ten onrechte toepassing op individuele kostenposten, zoals indirecte kosten en 

nacalculatie desinvesteringen. 
 
1.3.7 In hoofdstuk 8 zet GTS haar bezwaren uiteen over de manier waarop ACM in het OMB omgaat 

met nacalculaties en correcties. De volgende onderdelen komen aan de orde: 

 
i) volumes ingekochte stikstof en elektriciteit voor kwaliteitsconversie;  
ii) ii) EHD-netten; 
iii) iii) kosten afbouw Groningen (anders dan de omschakeltaak). 

 
1.3.8 In hoofdstuk 9 gaat GTS in op de volgende overige onderwerpen:   

 
i) Peakshaver; 
ii) WQA;  
iii) afschrijvingstermijn groengas-booster. 

 
1.4 Vertrouwelijkheid 

 

1.4.1 Deze zienswijze en de bijbehorende bijlagen bevatten vertrouwelijk informatie. 

 

1.4.2 In verband met de vertrouwelijkheid zal ACM binnenkort tevens een openbare versie van deze 
zienswijze worden gezonden.  
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2. SAMENVATTING  
 
2.1 Algemene indruk 
2.1.1 Tegen het benchmarkdeel (statische efficiëntie en de toepassing daarvan) heeft GTS grote 

bezwaren. Over het niet-benchmarkdeel (alle overige onderwerpen) is GTS overwegend positief. 

 

2.2 Statische efficiëntie (hoofdstuk 3) 
2.2.1 Ten eerste: heeft ACM niet een juiste rol vervuld. ACM dient, als het bevoegde bestuursorgaan dat 

het (zeer ingrijpende) besluit neemt en zich daarbij op het in haar opdracht verrichte BM-onderzoek 

baseert, zich kritisch en indringend ervan te vergewissen dat het BM-onderzoek dat ten grondslag 

ligt aan haar conclusies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en robuust en concludent is. 

ACM heeft reeds in de basis de op haar rustende verplichtingen van zorgvuldige besluitvorming en 

toepassing, vergewissen van deugdelijkheid van het onderzoek (zonder vooringenomenheid), 

bieden van inzicht en transparantie (en controle) en motivering geschonden. GTS kon die juiste rol 

ook niet vervullen omdat zij (ten onrechte) niet over de data en modellen beschikt (zie hierna 

paragraaf 3.2).  

 

2.2.2 Ten tweede: ACM is het BM-onderzoek niet gestart met een eenduidig begrip van (statische) 

efficiëntie. ACM kan zich derhalve niet een conclusie vormen over "de" statische efficiëntie van 

GTS (ter illustratie: vorige keer werden nog vier andere, even relevant bevonden, invalshoeken 

gehanteerd). Daarnaast zijn ten aanzien van de structurele vergelijkbaarheid de bevindingen in het 

OMB niet houdbaar omdat (in strijd met artikel 13 Verordening) de structurele vergelijkbaarheid van 

GTS met de in het BM-onderzoek betrokken TSO's niet is onderzocht – en is duidelijk dat die TSO's 

niet structureel vergelijkbaar zijn. Hoe dan ook hadden enkel 'combi-TSO's' (met eenzelfde 

combinatie van functionaliteit en grootte als die van GTS) in het BM-onderzoek mogen worden 

betrokken (zie hierna paragraaf 3.3 en Bijlage 2) 

 
2.2.3 Ten derde: de conclusies van het BM-onderzoek zijn onhoudbaar gelet op de fundamentele fout 

die de consultant heeft gemaakt (outputparameters met negatieve coëfficiënten in DEA). De juiste 

conclusies die de consultant had moeten trekken zijn dat, als de statistieken juist zijn (i) hij met 

deze statistieken geen DEA-methode had mogen toepassen en door dat toch te doen een 

misspecificatie van het model is ontstaan en (ii) GTS dan 100% efficiënt zou zijn. Die fundamentele 

fout maakt het BM-onderzoek onbruikbaar (zie hierna paragraaf 3.4).  

 

2.2.4 Ten vierde: de wijze waarop het BM-onderzoek is uitgevoerd is zowel procedureel als inhoudelijk 

onzorgvuldig en onjuist en als gevolg daarvan zijn ook de uitkomsten daarvan gebrekkig. Ten 

aanzien van het proces merkt GTS in de kern op dat keuzes in de bepaling voor onder andere 

methode, modellen en parameters onzorgvuldig tot stand zijn gekomen en niet deugdelijk zijn 

gemotiveerd. Het proces leek enkel op papier zorgvuldig: in de praktijk was sprake van een 

onzorgvuldig proces dat niet heeft geleid tot een goed model met bruikbare uitkomsten. Belangrijker 

nog: inhoudelijk is het BM-onderzoek (zelfs op basis van het beperkte inzicht dat GTS daarin heeft) 

aantoonbaar dermate gebrekkig dat de voorgenomen toepassing daarvan onhoudbaar is. Deze 
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procedurele en inhoudelijke gebreken zouden moeten worden hersteld (zie hierna paragraaf 3.5 

en Bijlage 3). 

 

2.2.5 Ten vijfde: de gekozen outputparameters Normgrid en connectiepunten zijn onjuist, respectievelijk 

verkeerd toegepast (ten onrechte output verwijderd) (zie hierna paragraaf 3.6) 

 

2.2.6 Ten zesde: de totale kosten ("TOTEX") zijn onjuist bepaald. Zowel aan de CAPEX- als de 

operationele kosten ("OPEX")-kant is de bepaling van de input (kosten) gebrekkig geweest – in het 

bijzonder ten aanzien van de correctie voor verschillen in arbeidskosten waardoor de uiteindelijke 

vergelijking in het BM-onderzoek wordt verstoord. Die TOTEX-bepaling dient dan ook te worden 

bijgesteld (zie hierna paragraaf 3.7).  

 

2.2.7 Ten zevende: het is de verantwoordelijkheid van ACM (niet GTS) om alles in het werk te stellen 

om de vergelijking van TSO's zo zuiver mogelijk te (laten) maken. Hierbij heeft zij grote steken laten 

vallen. Dit zowel vanuit de algemene kaders, als kijkend naar de specifieke kenmerken (Z-factoren), 

waarvoor niet of ondeugdelijk is gecorrigeerd, laat staan 'geneutraliseerd'. Er dient alsnog op een 

juiste wijze voor de relevante TSO- en landspecifieke factoren (zoals 

leeftijd/vervangingsinvesteringen) te worden gecorrigeerd (zie hierna paragraaf 3.8 en Bijlage 4).  

 

2.2.8 Ten achtste: er is niet voldaan aan de elementaire vereisten die gelden voor elk onderzoek, 

namelijk dat deze op (i) plausibiliteit en (ii) robuustheid worden getoetst. De plausibiliteit van de 

BM-resultaten is ten onrechte niet onderzocht. Daarnaast zijn er concrete en objectieve 

aanwijzingen – vanuit de spreiding van scores, de resultaten uit de D-toets en het 

verbeterprogramma over de afgelopen jaren – dat de score voor GTS (en anderen) niet klopt. 

Bovendien geeft de consultant aan een aantal robuustheidsanalyses uitgevoerd te hebben, maar 

veel van deze uitgevoerde analyses zijn niet dragend voor de conclusies die de consultant daaraan 

verbindt (terwijl de CBb-jurisprudentie, bijvoorbeeld over gevoeligheid voor de WACC, dat wel 

doet). Tevens ontbreekt een aantal voor de hand liggende en belangrijke robuustheidsanalyses. 

De opmerkingen die ACM maakt over de betrouwbaarheid van de studie van Sumicsid inzake de 

dynamische efficiëntie raken verder ook aan de betrouwbaarheid van het BM-onderzoek (door 

dezelfde consultant op basis van dezelfde data), maar ACM volgt (ten onrechte) daar wèl de 

consultant zonder meer (zie hierna paragraaf 3.9). 

 

2.2.9 Ten negende: voldoet de praktijk van het BM-onderzoek niet aan door ACM zelf (op basis van 

onderzoek) aangehaalde principes (zie hierna paragraaf 3.10) 

 

2.2.10 Concluderend: de thèta en het BM-onderzoek waarop die is gebaseerd zijn fundamenteel onjuist 

om een scala aan redenen. Voordat toepassing hiervan in een OMB überhaupt aan de orde zou 

kunnen zijn dienen nog vele stappen te worden gezet (zie hierboven). Daarnaast dient met dit alles 

– als bovenstaande is gebeurd en al helemaal als dat (al dan niet deels) niet zou gebeuren – 

rekening te worden gehouden in de toepassing van de thèta, namelijk met de grootste 

voorzichtigheid en zorgvuldigheid (zie hierna paragraaf 3.11 – en hoofdstuk 7). 
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2.3 WACC (hoofdstuk 4) 
2.3.1 Ten eerste: GTS heeft bezwaren tegen de manier waarop ACM de kostenvoet voor eigen 

vermogen (KEV) vaststelt, omdat hiermee geen rekening is gehouden met het effect van 

quantitative easing (QE), noch in de risicovrije rente (RFR), noch in de marktrisicopremie (MRP), 

terwijl het CAPM hierop niet is ingesteld en de KEV wordt zo te laag wordt ingeschat. ACM en haar 

adviseurs hebben naar die problematiek van RFR versus MRP niet gekeken (alleen naar de RFR). 

Duidelijk is dat er, zoals ook door andere toezichthouders en in de wetenschap wordt erkend, iets 

met de KEV moet gebeuren om deze houdbaar te maken. GTS stelt daarom voor dat ACM meer 

rekening houdt met de waardes die uit de DGM-schattingen komen (maar staat ook welwillend 

tegenover andere oplossingen – mits ze het geconstateerde probleem adresseren) (zie hierna 

paragraaf 4.2).  

 

2.3.2 Ten tweede: de inflatieschatting zou neerwaarts gecorrigeerd moet worden voor de invloed van de 

Btw-verhoging in 2019, aangezien die eenmalig is en niet representatief voor de toekomst (zie 

hierna paragraaf 4.3). 

 

2.3.3 Ten derde: anders dan aangenomen in het OMB blijft het VPB-tarief toch op 25% staan en moet 

dat nog worden verwerkt (zie hierna paragraaf 4.4).  

 
2.4 Dynamische efficiëntie (hoofdstuk 5) 
2.4.1 Ten onrechte wordt de schatting van de dynamische efficiëntie (oftewel frontier shift) als 

"conservatief" bestempeld door ACM. GTS kan inhoudelijk niet volgen waarom ACM van mening 

is dat deze schatting conservatief is en die kwalificatie dient dan ook achterwege te blijven (zie 

hierna paragraaf 5.2). 

 

2.5 Aangebrachte wijzigingen in reguleringssystematiek (hoofdstuk 6) 
2.5.1 Ten eerste: door de overstap naar degressief afschrijven worden de afschrijvingskosten van GTS 

meer in lijn gebracht met het verwachte (afnemende) netgebruik. Wel is GTS van oordeel dat de 

versnellingsfactor te laag is, omdat (i) de werkelijke verwachtingen wijzen op een hogere factor, (ii) 

van belang is een evenwichtige schatting te doen, (iii) voor inflatie dient te worden geactualiseerd 

en (iv) onder de huidige marktomstandigheden er ruimte bestaat om dit te doen en daarmee een 

eerlijker verdeling van de effecten te realiseren. GTS stelt een factor van 1.7 voor (zie hierna 

paragraaf 6.2). 

 

2.5.2 Ten tweede: GTS is van mening dat ook de ontmantelingskosten die voortkomen uit 

desinvesteringen moeten worden nagecalculeerd. Ontmantelingskosten zijn immers onderdeel van 

de totale desinvesteringskosten (zie hierna paragraaf 6.3). 

 
2.5.3 Ten derde: de financiële impact van het loslaten van het ideaalcomplex voor GTS is zeer groot. 

GTS stelt daarom voor dat (indien het ideaalcomplex wordt losgelaten) (i) fasering daarvan, althans 

van de financiële gevolgen ervan, plaatsvindt, bijvoorbeeld via een ingroeiperiode voor de thèta of 

in de bijschatter en/of (ii) hiermee rekening wordt gehouden bij de vaststelling van de statische 

efficiëntiefactor (thèta) (zie hierna paragraaf 6.4). 
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2.6 Toepassing statische efficiëntie (hoofdstuk 7) 
2.6.1 Gelet op het voorgaande is toepassing van een thèta op basis van het BM-onderzoek (in huidige 

vorm) al niet aan de orde. Daarnaast is ook om andere redenen de in het OMB voorgestelde 

toepassing onhoudbaar. 

 

2.6.2 Ten eerste: ACM heeft ten onrechte geen onzekerheidsmarge toegepast. GTS is van mening dat 

een onzekerheidsmarge van minimaal 15% passend is, omdat (i) het BM-onderzoek niet 

betrouwbaar is, (ii) ook bij een op zich deugdelijk onderzoek er onzekerheid blijft bestaan over de 

resultaten en (iii) de benadering van ACM niet past bij de benadering die in de vorige 

reguleringsperiode(s) ten aanzien van GTS en TenneT is gehanteerd en de jurisprudentie van het 

CBb, zeker gezien de gevoeligheid voor exogene factoren als de WACC, de arbeidskosten-index 

en schaalaannames (zie hierna paragraaf 7.2).  

 

2.6.3 Ten tweede: ACM heeft ten onrechte, anders dan in het verleden en voor TenneT, géén 

ingroeiperiode toegepast. De redenen die ACM in het OMB geeft voor deze afwijking zijn niet 

houdbaar (inhoudelijk zijn de eerdere overwegingen over financiële impact en het BM-onderzoek 

nog steeds geldig). GTS is van mening dat een ingroeiperiode van minimaal vijf jaar aangewezen 

is (zie hierna paragraaf 7.3).  

 

2.6.4 Ten derde: ACM heeft ten onrechte een vaste (dat wil zeggen: gelijkblijvende) thèta toegepast. 

ACM zal rekening moeten houden met de afname van CAPEX van GTS gedurende de 

reguleringsperiode door onder andere het loslaten van het ideaalcomplex (zie hierna paragraaf 

7.4).  

 

2.6.5 Ten vierde: ACM heeft ten onrechte de thèta toegepast op diverse individuele kostenposten, omdat 

een thèta alleen toegepast zou mogen worden op kosten die (i) in het peiljaar (voor GTS: 2019) 

bestonden en (ii) in-scope waren van het BM-onderzoek. GTS is daarom van mening dat de thèta 

niet mag worden toegepast op individuele kostenposten als de indirecte kosten, bijgeschatte 

aansluitleidingen, en nacalculatie desinvesteringen (zie hierna paragraaf 7.5).  

 
 

2.7 Nacalculaties en correcties (hoofdstuk 8) 
2.7.1 Ten eerste: ACM is met een nieuw nacalculatiekader gekomen, maar dit nieuwe kader is dermate 

abstract en laat dermate ruimte voor ACM, dat het eigenlijk geen houvast meer biedt. GTS stelt 

voor (in plaats van een nieuw nacalculatiekader) aan te sluiten bij de CBb-jurisprudentie / 

bepalingen rondom nacalculatie bij tariefbesluiten (zie hierna paragraaf 8.2). 

 

2.7.2 Ten tweede: GTS ziet geen reden af te stappen van volledige nacalculatie van de inkoopkosten 

voor kwaliteitsconversie conform het vigerende methodebesluit. Een groot deel van de risico’s zijn 

namelijk hetzelfde gebleven en in sommige gevallen zelfs enorm toegenomen. Eventueel kan GTS 

wel leven met een bonus-malus-regeling (zie hierna paragraaf 8.3). 

 

2.7.3 Ten derde: in het OMB wordt rekening gehouden met de overname van de EHD-netten door GTS 

in 2020. Echter, in de kostenbasis zijn de gerealiseerde 2020 kosten opgenomen alsof de 
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investering in 2019 al (geheel) was gedaan. ACM heeft geen rekening gehouden met eventuele 

latere kosten voor overname EHD-netten na 2020. Als die er zijn dan is nacalculatie daarvan 

aangewezen (zie hierna paragraaf 8.4). 

 

2.7.4 Ten vierde: ten onrechte zijn niet alle kosten in de komende reguleringsperiode voor GTS die 

samenhangen met de minimalisering Groningen meegenomen die wel vergoed zouden moeten 

worden, zoals de kosten voor uitbreiding stikstof Wieringermeer. Hiervoor is nacalculatie vereist 

(zie hierna paragraaf 8.5).  

 

2.8 Overige bezwaren (hoofdstuk 9) 
 
2.8.1 Ten eerste: de kosten van de Peakshaverlocatie worden op dit moment met een verdeelsleutel 

verdeeld over de piektaak (77%) en de transporttaak (23% TPO). Omdat de Peakshaverlocatie op 

termijn niet langer voor deze taken wordt ingezet, maar alleen voor kwaliteitsconversie, is de 

verdeelsleutel op termijn niet meer nodig. GTS stelt daarom voor de verdeelsleutel Peakshaver al 

vanaf het begin van de reguleringsperiode (2022) aan te passen (zie hierna paragraaf 9.1).  

 

2.8.2 Ten tweede: de kans is aanwezig dat de WQA-dienst gedurende de komende reguleringsperiode 

zal vervallen door wijziging van de MR gaskwaliteit. Vanaf moment dat de WQA-dienst is vervallen 

dienen de kosten (mengstation Botlek) onderdeel te zijn van de kwaliteitsconversie-taak in het 

definitieve methodebesluit. Dit zou dan via nacalculatie moeten worden gedekt (zie hierna 

paragraaf 9.2). 

 

2.8.3 Ten derde: ACM heeft ten onrechte de afschrijvingstermijn voor de groen-gas booster (GGB) op 

30 jaar gezet. De GGB heeft echter technisch en economisch een levensduur van ongeveer 20 

jaar. Netgebruikers moeten dan de laatste 10 jaar betalen voor een GGB die naar verwachting niet 

meer bestaat. GTS is daarom van mening dat de afschrijvingstermijn 20 jaar zou moeten zijn (zie 

hierna paragraaf 9.3).  
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3. STATISCHE EFFICIËNTIE 
 
3.1 INLEIDING  
 
3.1.1.1 De voornaamste bezwaren van GTS richten zich tegen de vaststelling van de statische 

efficiëntie van GTS en het BM-onderzoek waarop dat is gebaseerd. Zowel qua ernst van de 
bezwaren als de enorme financiële impact daarvan is dit het belangrijkste onderwerp van deze 
zienswijze. Daarom is hieraan ook het leeuwendeel van deze zienswijze gewijd. 

3.1.2 Context 

3.1.2.1 In het vigerende methodebesluit (GTS 2017-2021) heeft ACM voor het eerst een statische 
efficiëntieparameter, thèta, toegepast op GTS.1 Aangezien er in Nederland slechts één landelijk 
netbeheerder voor gas is2, heeft ACM de (vermeende) mate van efficiëntie van GTS bepaald 
door de 'efficiëntie' (daarmee bedoelt ACM de verhouding van outputs tot kosten) van GTS te 
vergelijken met de 'efficiëntie' van buitenlandse Transmission System Operators (“TSO’s”).  

3.1.2.2 Tussen ACM en GTS (en de sector) zijn destijds uitgebreide correspondentie, gesprekken en 
procedures gevoerd over de statische efficiëntie. Uiteindelijk heeft dit niet geleid tot een 
rechterlijke beoordeling3, omdat over diverse onderwerpen in het vigerende methodebesluit 
GTS 2017-2021 op 23 februari 2017 een overeenkomst is gesloten (de "Overeenkomst"). 
Conform de Overeenkomst is uitgegaan van thèta's van 83,9% (Duitse studies) en 86,6% 
(Europese studie), in beide gevallen inclusief 5% onzekerheidsmarge. De rechten voor 
toekomstige reguleringsprocedures, inclusief die waarop het OMB ziet, zijn voorbehouden door 
partijen.  

3.1.2.3 ACM en GTS hebben, na het sluiten van de Overeenkomst, (het proces ten aanzien van) de 
benchmarkonderzoeken uitgebreid geëvalueerd. Uit die evaluatie kwamen belangrijke 
verbeterpunten naar voren, waaronder het verhogen van de transparantie (inzicht in proces, 
data, methodologie en uitkomsten), het vergroten van de rol van de TSO’s (open dialoog tussen 
ACM, CEER4, de consultant en TSO’s om kwaliteit onderzoek te verhogen) en het verbeteren 
van de kwaliteit en zorgvuldigheid van het onderzoek (zowel qua proces als methodologie)5.  
 

3.1.3 Thèta OMB 2022-2026 
 

3.1.3.1 In het voorliggende OMB heeft ACM wederom gebruik gemaakt van een internationaal 
benchmarkonderzoek bij de vaststelling van de thèta. In oktober 2017 is ACM begonnen met dit 
onderzoek. Ditmaal is de thèta gebaseerd op het Europese benchmarkonderzoek TCB18, 
uitgevoerd door de consultant Sumicsid in opdracht van ACM. Sumicsid was de consultant die ook 
de CEER-benchmark had uitgevoerd in het kader het vigerende methodebesluit. In het BM-

                                                            
1 In het MB 2017-2021 is de statische efficiëntie vastgesteld op basis van twee benchmarkonderzoeken, verricht door (1) 

Frontier Economics en Consentec (op basis een vergelijking met Duitse TSO's), respectievelijk (2) Sumicsid en Swiss 
Economics (bredere groep Europese TSO's (E2Gas)). 

2 Randnummer 187 Herstelde Methodbesluit GTS 2017-2021.  
3 Wel is over de zogeheten frontier shift en de WACC doorgeprocedeerd (en heeft het CBb inmiddels op 28 november 2019 

einduitspraak gedaan, ECLI:NL:CBB:2019:634). Deze onderwerpen vallen buiten de Overeenkomst en de statische 
efficiëntie. 

4 Council of European Energy Regulators, die het vorige Europese benchmarkproject (E2Gas) heeft geleid. 
5  Zie de presentatie van ACM ten behoeve van de bespreking met GTS op 17 april 2017: “Microsoft PowerPoint - 20170403 

Benchmarking - Speerpunten ACM”. Zie ook de presentatie van GTS ten behoeve van hetzelfde overleg, getiteld “Evaluatie 
benchmark”. Tot slot, zie de presentatie van ACM ten behoeve van de informerende bijeenkomst voor GTS en TenneT op 
29 juni 2017, getiteld “Microsoft PowerPoint - Informerende bijeenkomst benchmark methode 2022 en verder”.  
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onderzoek worden de kosten en output van GTS vergeleken met die van 28 Europese TSO’s, 
waarvan het merendeel Duitse TSO's (16).  

 

3.1.3.2 De hoofdkenmerken van het BM-onderzoek zijn opgenomen in onderstaande tabel 1.  

 

Tabel 1 - Hoofdkenmerken BM-onderzoek (TCB18) 

Consultant  Sumicsid 

Peiljaar data 2017, met dien verstande dat de onderliggende data van de 16 

Duitse TSO's (die enkel passief hebben deelgenomen) van 2015 

zijn6 

Aantal TSO’s 29 (inclusief GTS) 

Herkomst TSO’s België (1), Denemarken (1), Duitsland (16), Estland (1), Finland 
(1), Griekenland (1), Letland (1), Litouwen (1), Nederland (1) 
Portugal (1), Slovenië (1), Spanje (2) en het Verenigd Koninkrijk 
(1) 

Doorlooptijd 

onderzoek 

Vanaf januari 20187 tot en met september 2019 (met 
tussenpozen). Bestaande uit de volgende fases: 
1)  Januari 2018 (kick-off);  
2)  Dataverzameling. Vanaf maart 2018 tot en met oktober 2018 

(gebaseerd op aanlevering GTS); 
3)  Modelvorming, met meerdere iteraties tussen aanpassingen 

in de data en aanpassingen in het model, vanaf oktober 2018 
tot en met het pre-finale model in mei 2019;  

4)  Rapportage, publicatie rapport 17 juli 2019; 
5)  Afsluitende Q&A in september 2019. Openstaande vragen 

werden niet meer beantwoord, maar doorverwezen naar 
separate discussies tussen betreffende nationale 
regulerende instanties ("NRA’s") en TSO’s.   

Input parameter Door consultant geconstrueerde totale kosten (TOTEX) = 
(operationele kosten (OPEX) + geconstrueerde fictieve CAPEX)  

Output parameters 1.  Normalized grid, gecorrigeerd voor de ‘helling’ in de 
omgeving (heuvels/bergen)  

2.  Connectiepunten 
3.  Geïnstalleerd compressievermogen (Megawatt) 
4.  Aantal kilometer leiding, gecorrigeerd voor  

oppervlaktewater  in de omgeving 
Uitkomst GTS 73,2% (toelichting: de stelling van de consultant komt erop neer 

dat van elke Euro meer dan 25 cent zou zijn ‘verspild’ aan 
onnodig hoge kosten in de afgelopen 60 jaar.) 

 

3.1.3.3 Op 17 juli 2019 zijn de resultaten van het BM-onderzoek gepresenteerd in het eindrapport van de 
consultant8. In het eindrapport komt de consultant voor GTS zoals hiervoor aangegeven op een 

                                                            
6 De 16 Duitse TSO’s – de meerderheid van de vergelijkingsgroep – zijn op basis van 2015-data meegenomen. Daarvoor is 

namelijk gebruik gemaakt van een eerdere studie en heeft géén actualisatie van de data plaatsgevonden. Deze TSO’s 
hebben ook geen rol gespeeld in het benchmark-proces (enkel hun data zijn gebruikt).  

7 In mei 2017 is een workshop gehouden, maar deze was slechts algemeen/verkennend. 
8 Rapport ‘Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators’. 
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efficiëntiescore van 73,2%9. ACM heeft deze uitkomsten vervolgens geïnterpreteerd, bijgesteld en 
vertaald naar een thèta die zij toepast in het OMB van 86,2%. Hierin is, anders dan in het verleden, 
géén onzekerheidsmarge of ingroeiperiode opgenomen. 

 

3.1.3.4 Belangrijk is om te realiseren dat deze parameter een significante impact heeft op de toegestane 
inkomsten van GTS in de komende reguleringsperiode. Ter illustratie: elke procentpunt dat de thèta 
lager wordt vastgesteld heeft een impact op de toegestane inkomsten van grofweg EUR 6 miljoen 
per jaar. Concreet heeft een voorgenomen bepaling van de thèta van 86,2% als in het OMB een 
impact in de orde van grootte van EUR 80 miljoen per jaar (!) wat neerkomt op EUR 400 miljoen in 
de gehele periode 2022 - 2026. Ter illustratie: in het vigerende methodebesluit (randnummer 219) 
noemde ACM alleen al een vermindering van de begininkomsten met circa EUR 115 miljoen een 
"aanzienlijke financiële impact" en deze financiële gevolgen voor GTS zonder ingroeiperiode 
"groot, en veel groter dan voor welke individuele afnemer dan ook". 

 
3.1.3.5 Daarbij dient te worden bedacht dat GTS, nadat zij in het vigerende methodebesluit een 

vergelijkbare opgave tot kostenreductie had ontvangen, een enorm kostenbesparingsprogramma 
heeft doorgevoerd. ACM erkent dat in het OMB (randnummer 320 e.v.), maar komt op een thèta 
die bijna net zo laag is als de vigerende thèta. Anders gezegd: ondanks een enorme efficiëntieslag, 
waarmee GTS invulling heeft gegeven aan de eerdere thèta, zou GTS (relatief) nog net zo 
inefficiënt zijn als in het verleden. GTS is daarmee ‘terug bij af’ – althans ACM heeft de lat tijdens 
de sprong alweer hoger gelegd.   

 

3.1.3.6 De enorme impact van de thèta op de toegestane inkomsten van GTS vraagt des te meer om een 
zorgvuldige totstandkoming van deze parameter, om onderliggend onderzoek van hoge kwaliteit 
met plausibele en robuuste uitkomsten – inclusief controle daarop door ACM – en om rekening te 
houden met de (grote) onzekerheden ten aanzien van het BM-onderzoek bij de toepassing hiervan.  

 
3.1.4 Opzet zienswijze voor wat betreft statische efficiëntie – voor zover thans mogelijk 
 

3.1.4.1 GTS heeft zoals aangegeven zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen vaststelling van de 
thèta, het BM-onderzoek waarop dat is gebaseerd en de toepassing die ACM daaraan wil geven 
in het OMB. In dit hoofdstuk zal GTS haar bezwaren tegen het BM-onderzoek – en de rol van ACM 
– daarin nader toelichten. Op de toepassing van de uitkomsten van het BM-onderzoek gaat GTS 
later in deze zienswijze, in hoofdstuk 7, in. Deze indeling hangt samen met de doorwerking die de 
onderwerpen van hoofdstukken 4-6 hebben voor de toepassing van de statische 
efficiëntieparameter.  

 

3.1.4.2 Dit is niet de eerste maal dat GTS wijst op de gebreken van het BM-onderzoek. GTS heeft ACM al 
snel na de presentatie van het eindrapport op zwaarwegende bezwaren gewezen (zie onder meer 
haar brief van 4 december 2019 met kenmerk LCM 19.0237) – en heeft ook tijdens de 
klankbordgroepen bezwaren tegen het BM-onderzoek uiteengezet. De uitkomst van het BM-
onderzoek kan reeds om de eerder uiteengezette redenen niet zonder meer (laat staan één op 
één) worden vertaald naar de schatting voor de thèta in het nieuwe methodebesluit. Waar relevant 
zal GTS dan ook verwijzen naar haar eerdere inbreng.  

 

                                                            
9 De consultant presenteert dit als een potentiële kostenbesparing van EUR 159 miljoen per jaar. Het één-op-één vertalen van 

een efficiencyscore naar kostenbesparing is al te kort door de bocht, maar is door de consultant ook nog eens is gedaan op 
een verkeerde grondslag, namelijk een (louter voor dat doel) geconstrueerd bedrag uit het BM-onderzoek, in plaats van de 
kostenbasis die voor de regulering van GTS (toegestane inkomsten) wordt gebruikt. Het getal spreekt tot de verbeelding, 
maar is dus feitelijk uit de lucht gegrepen. 
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3.1.4.3 Tevens merkt GTS op dat het niet mogelijk is volledig en adequaat te reageren op de thèta en het 
daaraan ten grondslag liggende BM-onderzoek (waarover meer in paragraaf 3.2.5). GTS heeft net 
als ACM namelijk zeer beperkt inzicht in het BM-onderzoek en de onderliggende data. Bovendien 
zijn de verzoeken van GTS om transparantie afgewezen (in tegenstelling tot de doelen die volgden 
uit de evaluatie van E2Gas), waardoor zij ook de resultaten van het BM-onderzoek niet zelf heeft 
kunnen (laten) controleren of narekenen. GTS is hierdoor niet in staat haar recht om te reageren 
daadwerkelijk uit te oefenen en is ernstig beperkt in de wijze waarop zij haar belangen kan 
verdedigen. Dat GTS daartegen beroepsrechten kan uitoefenen (zoals ACM onder algemene 
verwijzing naar jurisprudentie van het CBb inzake TenneT benoemt) doet daaraan niet af: GTS 
dient haar beroepsrechten ook daadwerkelijk op effectieve wijze te kunnen uitoefenen. 

 

3.1.4.4 De bezwaren in deze zienswijze kunnen dan ook niet worden gezien als een uitputtende 
opsomming van de bezwaren die GTS tegen het OMB en het BM-onderzoek heeft. GTS behoudt 
zich het recht voor om in een later stadium aanvullend te reageren. Zoals ook al uit de omvang van 
dit hoofdstuk en hoofdstuk 7 blijkt is er – zelfs vanuit het beperkte inzicht in de informatie dat GTS 
heeft – reeds zoveel op de totstandkoming en toepassing van de thèta aan te merken, dat deze in 
de huidige vorm niet houdbaar is. 

 

3.1.4.5 Hierna zet GTS uiteen waarom zij zwaarwegende bezwaren heeft ten aanzien van de 
totstandkoming van het BM-onderzoek en de thèta. Daarbij houdt zij ruwweg de volgorde aan van 
algemeen/abstract naar bijzonder/specifiek. Achtereenvolgens gaat GTS in op: 

 

• de rol van ACM (paragraaf 3.2);  
• (het ontbreken van) definitie efficiëntie en van structurele vergelijkbaarheid (paragraaf 

3.3 en Bijlage 2); 
• een fundamentele fout van de consultant (negatieve coëfficiënten in een DEA-model) 

tast het BM-onderzoek aan (paragraaf 3.4); 
• de (on)zorgvuldigheid van het BM-onderzoek (paragraaf 3.5 en Bijlage 3);  
• de onjuistheid van individuele outputparameters (paragraaf 3.6); 
• de onjuiste bepaling van de TOTEX (paragraaf 3.7); 
• TSO- en landspecifieke kenmerken (paragraaf 3.8 en Bijlage 4); 
• plausibiliteit en robuustheid (paragraaf 3.9); 
• praktijk van BM-onderzoek die niet aansluit bij principes die door ACM worden 

aangehaald (paragraaf 3.10); 
• conclusie (paragraaf 3.11). 
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3.2 DE ROL VAN ACM  
 

3.2.1 Inleiding 
 

3.2.1.1 GTS is van oordeel dat het BM-onderzoek, zoals dat is uitgevoerd, ongeschikt is om op basis 
daarvan een adequate schatting te kunnen doen van de statische efficiëntie van GTS. ACM dient, 
als het bevoegde bestuursorgaan dat het besluit neemt en zich daarbij op (mede in haar opdracht 
verricht) onderzoek baseert, zich er van te vergewissen dat het BM-onderzoek dat ten grondslag 
ligt aan haar conclusies in het OMB op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen, robuust en 
concludent is (dit volgt onder meer uit artikelen 3:2 en 3:49 Algemene wet bestuursrecht (Awb)10). 
Dit dient ACM zonder vooringenomenheid en objectieve, transparante en kenbare wijze te doen en 
haar bevindingen deugdelijk te motiveren. 

 
3.2.1.2 Naarmate de impact van een besluit groter is, worden hieraan zwaardere eisen gesteld. Het gaat 

hier om een zeer ingrijpend besluit en er rust op ACM dan ook een zware verantwoordelijkheid ten 
aanzien van het BM-onderzoek. Om invulling te geven aan de voornoemde artikelen uit de Awb 
dient ACM dan ook (i) zelf het BM-onderzoek (en wat daaraan ten grondslag ligt) indringend, kritisch 
te toetsen, (ii) en wel objectief en zonder vooringenomenheid, (iii) GTS een controlemogelijkheid 
te bieden: degene op wie een besluit betrekking heeft moet de deugdelijkheid van het 
onderliggende onderzoek kunnen controleren en (iv) de bepaling van de statische efficiëntie van 
een inzichtelijke en dragende motivering te voorzien. 

 

3.2.1.3 Los van de door GTS geconstateerde concrete gebreken in het BM-onderzoek (paragrafen 3.3 en 
verder) heeft ACM niet een juiste rol gespeeld bij het BM-onderzoek door: 

 
i. onvoldoende controle te houden op het werk van de consultant en niet te beschikken 

over de data en modellen die aan het BM-onderzoek ten grondslag liggen; 
ii. zich te mengen in de uitvoering van het BM-onderzoek waar dat niet had gemoeten; 
iii. GTS onvoldoende transparantie te bieden in de data en modellen die bij het BM-

onderzoek zijn gebruikt, en 
iv. gemaakte elementaire keuzes en het uiteindelijke besluit niet (voldoende) te motiveren. 

 

3.2.1.4 GTS laat hieronder aan de hand van deze vier punten zien dat ACM reeds in de basis de op haar 
rustende verplichtingen van zorgvuldige besluitvorming en toepassing, vergewissen van 
deugdelijkheid van het onderzoek (op objectieve en niet vooringenomen wijze), bieden van 
controlemogelijkheid en transparantie en van deugdelijke motivering heeft geschonden.   

 
3.2.2 (i) ACM heeft zich onvoldoende vergewist van het werk van de consultant en beschikt niet 

over de onderzoeksdata en modellen 
 
3.2.2.1 In de eerste plaats heeft ACM (hoewel zij zelfs ‘projectleider’ was van het BM-onderzoek) het werk 

van de consultant onvoldoende – en onvoldoende kritisch – getoetst en beschikt zij niet over de 
data en modellen die ten grondslag liggen aan het BM-onderzoek (en derhalve het OMB). Met deze 
twee, samenhangende, tekortkomingen heeft ACM onvoldoende invulling gegeven aan de op haar 
als toezichthouder rustende verantwoordelijkheid, namelijk het kritisch en indringend doorgronden 
en controleren van het BM-onderzoek om zich ervan te vergewissen dat het onderzoek zorgvuldig, 

                                                            
10  Waar relevant in samenhang te lezen met artikel 3:9 Awb. 
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plausibel en betrouwbaar is. Dit is zoals aangegeven strijdig met de verplichtingen die op ACM 
rusten, vgl. artikelen 3:2 (en 3:9) en 3:49 Awb. 

 

3.2.3 Over het onvoldoende vergewissen van de deugdelijkheid: na de kick-off van het BM-onderzoek 
(januari 2018) heeft ACM het stuur uit handen gegeven aan de consultant. Uiteraard mag ACM een 
onderzoek van een derde betrekken en ten grondslag leggen aan de besluitvorming, maar zij dient 
zich wel van de deugdelijkheid te vergewissen. Dat kan door onder andere de opzet van het 
onderzoek kritisch te bevragen, gehanteerde data, modellen, keuzes en aannames te toetsen, 
indien nodig aan te geven waar het onderzoek tekortschiet, erop toe te zien dat vragen en/of kritiek 
vanuit GTS of anderen (zoals Oxera) adequaat worden meegenomen en de conclusies op 
plausibiliteit en robuustheid te toetsen. Dit is van elementair belang voor een onderzoek waaraan 
men enige waarde wil kunnen hechten.  

 
3.2.3.1 ACM heeft dit nagelaten. ACM heeft zich te summier in de data en methodologie verdiept om zich 

een oordeel te kunnen vormen over de kwaliteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van het BM-
onderzoek en de resultaten. ACM heeft ook geen enkele correspondentie, notities of andere 
documentatie overgelegd waaruit blijkt dat en hoe zij het BM-onderzoek heeft getoetst (laat staan 
kritisch of indringend)11. 

 
3.2.3.2 Tekenend is ook dat GTS verschillende (reken)fouten uit het BM-onderzoek heeft moeten halen – 

die fouten waren ACM zelf ontgaan12. Ook uit de reacties die ACM geeft in het OMB op de eerdere 
bezwaren van GTS blijkt niet dat ACM echt weet of begrijpt wat er daadwerkelijk in het BM-
onderzoek is gebeurd.  

 
3.2.3.3 Dat ACM zich onvoldoende van de deugdelijkheid van het BM-onderzoek heeft vergewist hangt 

samen met de tweede genoemde fundamentele tekortkoming, namelijk dat ook ACM zelf niet 
beschikt over de relevante data en modellen/berekeningen. ACM kón ook niet voldoen aan haar 
zorgvuldigheids-, vergewis- en motiveringsplichten omdat zij eenvoudigweg geen toegang had tot 
de daarvoor benodigde informatie. Zij had alleen zicht op de 'eigen' invoerdata (lees: die over de 
Nederlandse TSO GTS), terwijl dat uiteraard – en naar zijn aard – slechts een (klein) deel van de 
relevante informatie is in het kader van een benchmark naar 29 TSO's. Het is dan ook daardoor 
dat ACM eigenlijk zelf het BM-onderzoek onvoldoende kan doorgronden, laat staan toetsen. Omdat 
ACM zelf niet de beschikking had over de data of modellen (door de houding die ze zelf aannam), 
kon zij dus niets anders doen dan de consultant op diens woord geloven of de zienswijze van de 
consultant herhalen. 

 
3.2.3.4 Dat ACM deze rol van zorgvuldige en kritische toetsing (vergewissen van deugdelijkheid BM-

onderzoek) niet heeft ingenomen en niet over de data of modellen beschikte, is des te meer 
opmerkelijk omdat zij als projectleider fungeerde in het BM-onderzoek. Dat blijkt onder andere uit 
de aanbesteding die is verricht door ACM13. Daarnaast was ACM zwaar vertegenwoordigd (als lid 
en projectleider) in de stuurgroep van het benchmarkproject.  

 

3.2.3.5 Juist als projectleider was ACM in een goede positie om eisen te stellen aan het onderzoek 
waarmee ze haar rol als toezichthouder van GTS had kunnen waarmaken, door eisen te stellen 
ten aanzien van onder andere vergelijkbaarheid, transparantie, (data)kwaliteit, inzichtelijkheid, 

                                                            
11  ACM stelt verder wel een ‘audit’ in het vooruitzicht, maar die heeft weinig om het lijf (zie paragraaf 3.9), en hoe dan ook voor 

nu irrelevant omdat deze er nog niet is. Maar ook dat is weer een audit die ACM volledig aan een derde laat. Nergens blijkt 
uit dat ACM zich zelf echt in het BM-onderzoek of de deugdelijkheid hiervan heeft verdiept.   

12     Zie bijvoorbeeld e-mail GTS aan ACM d.d. 4 december 2019. 
13 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/104947 
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begrijpelijkheid, plausibiliteit, repliceerbaarheid, het kunnen doen van tegenonderzoek etc. Dat 
heeft zij echter niet gedaan. Zij heeft zoals hiervoor aangegeven het stuur aan de consultant 
gegeven en neemt de uitkomsten van het BM-onderzoek (waarvan zij de onderliggende gegevens 
niet eens heeft) klakkeloos over. Het is opvallend dat ACM daarop één uitzondering maakt en het 
stuur wel in eigen hand neemt (bij de connectiepunten, waarover hierna meer). Juist die 
stuurbeweging door ACM leidt vervolgens tot een lagere benchmarkscore voor GTS14. Dat het 
eenzijdig – alleen voor GTS – en zeer laat in het proces aanpassen van data van GTS in 
randnummer 328 (sub 3) OMB zonder te weten hoe de data door andere TSO's/NRA's zijn 
opgegeven als een positief punt wordt gebracht door ACM, onderstreept dat het haar aan inzicht 
en overzicht heeft ontbroken en is juist zorgelijk. 

 

3.2.3.6 Deze onvoldoende kritische en te afstandelijke houding kan niet worden gerechtvaardigd door de 
afspraken met andere NRA's over vertrouwelijkheid, omdat (kort gezegd): 

 
• dergelijke privaatrechtelijke afspraken of zelfgekozen structurering uiteraard nooit in 

de weg kunnen of mogen staan aan de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van 
een bestuursorgaan om zich van de deugdelijkheid van een onderzoek te vergewissen 
en te beschikken over de gegevens waarop het besluit berust; 

• GTS niet de dupe mag worden van een gebrek aan medewerking van andere TSO's 
of NRA's of beperkingen daaraan (zoals vertrouwelijkheid). Het kan zo zijn dat zij niet 
wilden meewerken aan het BM-onderzoek als er geen vertrouwelijkheid zou zijn, maar 
dat is geen rechtvaardiging om een besluit te baseren op een BM-onderzoek dat 
onvoldoende transparant is en ACM zelf niet heeft kunnen doorgronden;  

• ACM heeft nagelaten de informatie op te vragen bij de NRA's van de TSO’s uit de 
vergelijkingsgroep, terwijl zij daartoe wel de mogelijkheid had, bijvoorbeeld op grond 
van (de implementatie van) artikelen 41 en 42 van de Gasrichtlijn15;  

• er mogelijkheden zijn om de data op vertrouwelijke wijze te controleren of verstrekken. 
ACM had bijvoorbeeld kunnen kiezen voor het laten controleren van de data door een 
accountant of andere deskundige en/of gebruik te maken van een virtuele data room 
met adequate controle over toegang en verspreiding (zoals gebruikelijk bij een due 
diligence onderzoek en andere trajecten waarbij vertrouwelijke informatie wordt 
gedeeld). 

3.2.3.7 Kortom: Deze gang van zaken rondom het BM-onderzoek en het OMB onderstreept dat de houding 
van ACM onvoldoende kritisch is geweest. Die houding past niet bij een onderzoek onder leiding 
van een toezichthouder c.q. bestuursorgaan met een zorgvuldigheids-, vergewis- en 
motiveringsplicht. Alle belangrijke keuzes en aannames, en controles en validaties – voor zover 
deze laatsten al zijn uitgevoerd (GTS heeft hierop nauwelijks zicht) – heeft ACM feitelijk aan de 
consultant gelaten. 

 

                                                            
14 GTS zal dit toelichten aan de hand van de (eenzijdige en onterechte) verwijdering van connectiepunten, zie paragraaf 3.6. 
15 Die data kunnen immers onder vertrouwelijkheid worden gedeeld tussen toezichthouders conform artikelen 41 en 42 van de 

Gasrichtlijn. Bijvoorbeeld artikel 7 lid 1 Instellingswet ACM en artikel 57 lid 4 van het Duitse Energiewirtschaftsgesetz 
("EnWG") bevatten, conform de richtlijnen een expliciete grondslag voor het (op vertrouwelijke basis) delen van informatie 
tussen toezichthouders. ACM heeft hiervan geen gebruik gemaakt. Zie bijvoorbeeld artikel 42 lid 1 Gasrichtlijn: "De 
regulerende instanties werken onderling nauw samen en raadplegen elkaar, en voorzien elkaar en het Agentschap van alle 
informatie die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken overeenkomstig deze richtlijn. Wat de ontvangen informatie 
betreft, waarborgt de ontvangende instantie dezelfde graad van vertrouwelijkheid als van de verzendende instantie wordt 
verlangd." (onderstreping toegevoegd). 
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3.2.4 (ii) ACM heeft zich gemengd in het BM-onderzoek waar dat niet zou moeten 
 
3.2.4.1 In de tweede plaats heeft ACM zich niet gehouden aan de eisen van een objectieve en niet-

vooringenomen houding ten aanzien van het BM-onderzoek naar GTS (vgl. artikel 2:4 lid 1 Awb).  
 
3.2.4.2 ACM heeft zich (in elk geval) op een tweetal punten gemengd in het BM-onderzoek waar zij dat 

juist niet had moeten doen, namelijk bij de te hanteren outputparameter Normgrid en bij de 
eigenstandige (en eenzijdige) aanpassingen van de GTS-data.  

 
Keuze voor Normgrid outputparameter al bij aanbesteding gemaakt 
 
3.2.4.3 ACM heeft in 2017 bij de aanbesteding uitdrukkelijk de wens16 uitgesproken dat in het BM-

onderzoek in elk geval een bepaald type outputparameter gebruikt zou worden door de uitvoerende 
consultant, namelijk de zogenoemde ‘Normgrid outputparameter’ (een 'grid size outputparameter'). 
Die Normgrid outputparameter is inderdaad gebruikt in het BM-onderzoek als één van de vier 
outputparameters.  

 
3.2.4.4 Met deze keuze heeft ACM nog vóórdat het BM-onderzoek was begonnen al bepaald welke 

outputparameter in elk geval in het BM-onderzoek moest worden gebruikt – en feitelijk ook al een 
voorschot genomen op wie de consultant zou worden. Die keuze is van invloed op de uitkomst van 
het BM-onderzoek, aangezien het onderzoek naar – en de keuze van –outputparameters een zeer 
belangrijk onderdeel is van een Data Envelopment Analysis-benchmark ("DEA") (zie uitgebreid in 
de volgende paragrafen). In deze DEA-benchmark kunnen namelijk maar enkele outputparameters 
worden gebruikt, waardoor de uitkomsten sterk afhangen van welke outputparameters dat precies 
zijn. Elke gekozen outputparameter moet dus ‘raak’ zijn en goed worden onderbouwd.  

 

3.2.4.5 Deze volgorde, waarbij al direct en zonder enig onderzoek of overleg de voorkeur is uitgesproken 
voor een parameter en die in de aanbesteding al is meegenomen, is vreemd. Het is namelijk 
bepaald niet zo dat deze outputparameter zo voor de hand lag dat nuttig of nodig was om daarvoor 
al meteen een voorkeur voor uit te spreken. Welke parameter(s) wordt gebruikt is geen 
vanzelfsprekendheid en bij uitstek iets waarover de consultant een visie kan hebben en waarvoor 
overleg met de TSO's nuttig is in plaats van direct voorsorteren op zo'n hele specifieke – en 
allerminst standaard – parameter. Om dit te illustreren: van alle benchmark-onderzoeken die 
adviseur (van ACM) Economic Insights op een rij had gezet was er slechts één eerder onderzoek 
waarin deze outputparameter is gebruikt. En wel: het E2Gas-onderzoek van dezelfde consultant 
Sumicsid.  

 

3.2.4.6 De outputparameter waarvoor ACM bij voorbaat reeds haar voorkeur uitsprak is zelfs willekeurig te 
noemen, aangezien er in algemene zin geen voor de hand liggende outputparameter bestaat in 
een benchmark van gas-TSO’s, gegeven de aard van deze heterogene groep gastransporteurs. 
Men zou eerst moeten bepalen welk type TSO onderzocht moet worden, voordat kan worden 
beoordeeld welk model (en met welke outputparameter(s)) geschikt is voor een onderzoek naar 
dat bepaalde type TSO (transit, distributie, combi, etc.). Ter vergelijking: in het 

                                                            
16 Uit de tenderdocumentatie (onderstreping toegevoegd): "Output parameters. In E3grid and E2GAS the benchmark model 

had multiple output parameters. One of the output parameters was the so-called Normgrid output parameter. The Normgrid 
output parameter is a measure (a scalar) for the physical size of the network of a TSO. It is basically a weighted sum of asset 
quantities. Although in both studies the choice of the output parameters was based on analysis of the TSO data, it was 
assumed a priori that Normgrid was one of the output parameters, even the most important one. Reason for that was that 
logically the asset base itself is the main cost driver for TSO’s. Below we refer to this parameter as the Gridsize output 
parameter. In case the tenderer proposes to re-use the concept of Gridsize in CEER-TCB18 (which CEER would encourage), 
the tenderer is asked to elaborate on the asset weights (how to set these and how to ensure these are up-to-date?)" 
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benchmarkonderzoek van Frontier Economics en Consentec uit 2016 (gebruikt voor het vigerende 
methodebesluit) werden in eerste instantie tien outputparameters beschouwd; geen daarvan was 
een Normgrid outputparameter.  

 

3.2.4.7 Daarnaast heeft ACM, door een voorkeur uit te spreken voor de Normgrid outputparameter (al in 
de aanbesteding), in feite ook een voorschot genomen op de selectie van de uitvoerende 
consultant: Sumicsid. Immers, Sumicsid is de ontwikkelaar van de Normgrid outputparameter, de 
enige die eerder gebruik heeft gemaakt van deze outputparameter en de enige die gebruik kán 
maken van deze outputparameter.17 18 Het is alsof ACM een bestek voor de aanbesteding voor 
mobiele telefoons heeft uitgeschreven en daarin de voorkeur uitspreekt voor het (enkel door Apple 
toegepaste) iOS. 

 

3.2.4.8 Kortom: nog voordat het hele BM-onderzoek was begonnen en TSO's input hebben kunnen leveren 
was door ACM op de keuze voor de te hanteren outputparameter voorgesorteerd, c.q. is die keuze 
beïnvloed. Dat is een wijze van sturing door de toezichthouder die niet past bij een open en 
onafhankelijk onderzoek (zonder vooringenomenheid) of bij een open selectie van de opdracht om 
het BM-onderzoek uit te voeren en de invulling daarvan.  

 

Eenzijdig en niet onderbouwd (zelf) aanpassen van onderzoeksdata (connectiepunten) 

 

3.2.4.9 Naast de inmenging in de keuze voor (één van de) outputparameter(s) heeft ACM zich ook 
gemengd in het BM-onderzoek door zelfstandig en zonder afstemming de data die GTS had 
aangeleverd voor het BM-onderzoek, aan te passen. Dit betreft het aantal opgegeven 
connectiepunten (connectiepunten is één van de vier outputparameters). 

 

3.2.4.10 Voorafgaand aan het BM-onderzoek heeft ACM geprobeerd de kwaliteit van de data te verbeteren 
– ten opzichte van het vorige onderzoek – door de zogenoemde Data Reporting Guidelines aan te 
scherpen. Nadat de Data Reporting Guidelines waren gefinaliseerd heeft GTS de gevraagde data 
aangeleverd en is ACM het validatieproces gestart. In dat proces, dat circa vier maanden heeft 
geduurd en in goede samenwerking tussen ACM en GTS verliep, heeft GTS vele vragen van ACM 
beantwoord. ACM heeft vastgesteld dat GTS de data conform de Data Reporting Guidelines had 
gerapporteerd. Deze conclusie werd rond augustus 2018 naar aanleiding van een cross-validatie, 
een stap die volgens het eindrapport van het BM-onderzoek eigenlijk overbodig zou moeten zijn, 
nog eens bevestigd door de consultant. 

 

3.2.4.11 Juist vanwege die uitgebreide datavalidatie was de verrassing groot toen ACM in januari 2019 
meldde dat de GTS-data toch niet juist zouden zijn opgeleverd. ACM refereerde daarbij aan een 
signaal van de consultant dat GTS een ‘outlier’ was (en daarmee een efficiëntiescore van 100% 
had). ACM heeft daarop tijdens een bedrijfsbezoek aanvullende data opgevraagd bij (alleen) GTS. 
Na dit bedrijfsbezoek concludeerde ACM dat de door GTS aangeleverde data niet in strijd waren 
met de Data Reporting Guidelines, maar dat er sprake was van een grijs gebied en dat GTS de 
Data Reporting Guidelines anders had geïnterpreteerd dan ACM zou hebben bedoeld (waarbij 
ACM ook nog eens haar eigen uitleg maanden later heeft aangepast). Waar tijdens de validatie en 
crossvalidatie de GTS-data dus nog conform de Data Reporting Guidelines waren bevonden, was 

                                                            
17 Zie pagina 4 van het E2gas onderzoek uit 2016: “We have developed a technical measure called the Normalized grid”. 
18 Ook toen bleef deze outputparameter overigens bepaald niet verschoond van kritiek van de deelnemende TSO’s, waaronder 

GTS. Deskundige Jacobs heeft de toepasbaarheid van de outputparameter in e2Gas op basis van eigen onderzoek in twijfel 
getrokken Zie rapport Jacobs 2016, 8 juli 2016 (bijlage 4 bij – ingetrokken – zienswijze vigerende methodebesluit). 
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dit na het bekend worden dat GTS een outlier was blijkbaar niet meer het geval. Naar aanleiding 
van het signaal van de consultant heeft ACM eenzijdig de data van GTS aangepast19. Deze 
aanpassing van ACM heeft een grote negatieve impact op de benchmarkscore van GTS (die impact 
is ook logisch: het aantal connectiepunten was immers één van de vier outputparameters in het 
BM-onderzoek). Het rechtstreeks aanpassen van data in het BM-onderzoek is niet passende bij de 
objectieve rol, zonder vooringenomenheid, die ACM had moeten hebben bij dat onderzoek. 

 

3.2.4.12 Het had bovendien op de weg gelegen van ACM deze aanpassing te motiveren: wat rechtvaardigt 
de aanpassing van de data en waarom zou die leiden tot een juiste vergelijking tussen de TSO’s? 
Dit geldt temeer daar de aanpassing een buitengewoon groot effect heeft op de score van GTS. 
Evenmin hebben ACM of de consultant – ondanks verzoeken daartoe van GTS – uitgelegd op 
grond waarvan GTS een outlier zou zijn, uit welke analyses dat precies zou blijken en welke data 
van GTS daarom dan fout zouden zijn geweest.  

 

3.2.5  (iii) ACM heeft GTS inzage en transparantie (en daarmee controle) ontzegd 
 
3.2.5.1 Niet alleen heeft ACM zich onvoldoende van de deugdelijkheid van het BM-onderzoek vergewist 

(en kon zij dat ook niet doen, omdat zij de data/modellen niet had) en zich gemengd in de opzet en 
uitvoering van het BM-onderzoek waar dat niet moest, ook heeft zij GTS transparantie ontzegd. 
GTS heeft vanaf het begin van het BM-onderzoek verzocht om inzicht en transparantie in de 
kosten- en outputdata van de TSO’s waarmee zij werd vergeleken20, zodat zij deze kon controleren. 
Die toegang zou zo nodig kunnen worden verleend aan een (bijvoorbeeld door GTS aan te wijzen) 
onafhankelijke consultant, onder dezelfde vertrouwelijkheidsverplichting als de consultant van ACM 
(dat was het verzoek van GTS). GTS zou daarmee zelf dus geen inzage krijgen in vertrouwelijke 
gegevens. Daarmee kon vertrouwelijkheid ook geen valide reden zijn om verstrekking van de data 
te weigeren. Zie in die zin ook CBb 11 juni 2019, ECLI:NL:CBB:2019:311. 

 

3.2.5.2 ACM heeft verzoeken van GTS tot transparantie over het verrichte onderzoek, waaronder de 
gemaakte aannames, berekeningen en efficiëntiescores, onbeantwoord gelaten. Naast dat ACM 
het BM-onderzoek niet kritisch of indringend heeft getoetst, heeft zij ook GTS de mogelijkheid 
daartoe onthouden. 

  

3.2.5.3 Voor de goede orde – en zoals hiervoor aangegeven: dat het gebrek aan transparantie wellicht 
werd ingegeven door de houding van andere NRA's (en TSO’s) maakt dat niet anders: het is de 
verantwoordelijkheid van ACM om ervoor te zorgen dat het vereiste inzicht en transparantie wordt 
geboden (dat zou zij als 'projectleider' ook bij uitstek moeten hebben kunnen regelen).  GTS kan 
en mag niet de dupe worden van een gebrek aan inzicht dat wordt veroorzaakt doordat andere 
NRA's kennelijk niet meewerken. 

 

3.2.6  (iv) Geen deugdelijke motivering en onzorgvuldige voorbereiding 

 
3.2.6.1 Al het voorgaande getuigt van een onzorgvuldige voorbereiding van een besluit, die 

onontkoombaar tot uitdrukking komt in een slecht gemotiveerd besluit. Weliswaar is de motivering 
in het voorliggende OMB in aantal pagina’s een stuk uitgebreider dan die in het vigerende 
methodebesluit, wie goed leest ziet dat dit slechts een dun en vooral oppervlakkig en algemeen 

                                                            
19 Concreet heeft ACM een aantal, niet gemotiveerde, aanpassingen doorgevoerd op gebied van kosten voor 

decommissioning, balanceringskosten en op outputniveau voor het aantal connectiepunten. 
20 Het allereerste verzoek is al gedaan eind 2017, bron: 20171002 Transparency BM (aan ACM). Daarnaast is ook een position 

paper opgesteld en bilateraal gedeeld met deelnemers 20171027 CEER-benchmark - transparency notes GTS. 
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verhaal is, waarbij de echte pijnpunten vakkundig worden vermeden. Het rapport van de consultant 
helpt GTS daar ook niet veel verder. GTS onderkent dat ACM voor motivering ook naar het advies 
van een deskundige mag verwijzen (mits dat voldoende motivering bevat en is voldaan aan de 
vergewisplicht), maar de cruciale onderbouwing is daarin evenmin te vinden: ook daar worden veel 
woorden gebruikt, maar is er weinig inhoud op de belangrijke punten. 

 

3.2.6.2 Daarbij komt dat GTS meermalen input vanuit Oxera heeft ingebracht bij ACM ten behoeve van de 
(beoordeling van) het BM-onderzoek, maar ACM daar kennelijk (nog) niets mee heeft gedaan. Op 
de klankbordgroep van 5 juni 2020 is het Oxera schaduwrapport ten aanzien van het elektriciteit 
BM-onderzoek besproken. Hoewel dit rapport een review is van het onderzoek naar de statische 
efficiëntie van elektriciteit TSO’s, is het ook zeer relevant voor het BM-onderzoek. Immers, het 
onderzoek dat voor elektriciteit TSO’s is uitgevoerd in TCB18, is bijna identiek aan het BM-
onderzoek naar gas TSO’s, vooral als het gaat om methodologische keuzes door dezelfde 
consultant (het betrof zelfs één gezamenlijk project). GTS heeft tijdens de klankbordgroep gewezen 
op het feit dat Oxera voor het elektriciteit BM-onderzoek in staat is geweest de zwarte doos van 
intransparantie te openen en daarmee duidelijke zwakheden en onvolkomenheden in het 
onderzoek heeft blootgelegd waarmee de betrouwbaarheid van het BM-onderzoek sterk kan 
worden betwijfeld. Daarmee heeft GTS reeds tijdens de klankbordgroepen het elektriciteitsrapport 
van Oxera in het benchmarkdossier van GTS gebracht, met een toelichting waarom dat ook voor 
het BM-onderzoek relevant is.   

 

3.2.6.3 Vanwege de belangrijke inzichten en kritiekpunten die Oxera in de review van het elektriciteit BM-
onderzoek naar voren zijn gekomen en de vele gelijkenissen tussen de twee 
benchmarkonderzoeken (die beiden onderdeel uitmaken van TCB18), heeft GTS Oxera ook 
gevraagd om het BM-onderzoek naar gas TSO’s te beoordelen. Ook uit de review van het gas BM-
onderzoek door Oxera zijn belangrijke fouten en kritiekpunten naar voren gekomen. Op 17 juni 
2020 heeft GTS een eerste review met daarin een aantal hoofdlijnen van kritiek van Oxera gedeeld 
met ACM, gevolgd door een gedetailleerder rapport verstuurd aan ACM op 23 augustus 2020. ACM 
rept echter in het OMB met geen woord over de Oxera-inbreng. Dat is extra opvallend, omdat zij 
wel oudere algemene adviezen van Oxera aanhaalt om te suggereren dat het BM-onderzoek 
deugdelijk was. 

 

3.2.6.4 GTS moet ACM en de consultant nageven dat het OMB en het BM-onderzoek beknopt zijn. Maar 
die 'kracht' onderstreept in feite de zwakte ervan. Wie goed leest zal zien dat er eigenlijk niet veel 
staat. Zowel het OMB als het BM-onderzoek zijn heel oppervlakkig en bevatten enkel een 
beschrijving van stappen die zouden moeten worden genomen en uitgevoerd, niet hoe of op welke 
basis die zijn genomen. GTS moet het doen met de uitkomsten, maar waar die vandaan komen 
weet alleen de consultant; zelfs ACM weet dit niet. Verder worden veelvuldig termen als 
"zorgvuldig" en "betrouwbaar" gebruikt, kennelijk ter maskering van het ontbreken van enige 
inhoudelijke onderbouwing. Van het gebruiken van deze termen wordt een onderzoek nog niet 
zorgvuldig.  

 

3.2.6.5 Wat rest zijn een BM-onderzoek en een daarop gebaseerd besluit dat voor zowel het 
bestuursorgaan c.q. de toezichthouder (ACM) als de onder toezicht gestelde c.q. belanghebbende 
(GTS) niet transparant of inzichtelijk is en meer vragen dan antwoorden oplevert. Met als 
belangrijkste onbeantwoorde vragen: is GTS inefficiënt en waarom? Waar het echt om draait is een 
goede inhoudelijke motivering. En die ontbreekt. 

 

3.2.7 Tussenconclusie  
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3.2.7.1 ACM is een onafhankelijk bestuursorgaan met een duidelijke (en niet vervreemdbare) 
verantwoordelijkheid voor deugdelijke regulering (methodebesluit) voor GTS en in dit geval dus 
voor een deugdelijk thèta. ACM mag advies inwinnen/werkzaamheden uitbesteden, maar blijft te 
allen tijde verantwoordelijk en moet zelf zorg dragen en instaan voor de deugdelijkheid van inhoud 
én proces (door het onderzoek kritisch en indringend te toetsen) – en mag deze tegelijkertijd niet 
oneigenlijk beïnvloeden (zoals door vooraf al bij de aanbesteding van de consultantsrol het gebruik 
van een bepaalde outputparameter, van deze consultant, aan te moedigen, of zelf in te grijpen in 
data die door de consultant akkoord zijn bevonden).   

 

3.2.7.2 Nog los van de door GTS geconstateerde gebreken in het BM-onderzoek – waarover in de 
paragrafen hierna meer – heeft ACM niet de zorgvuldigheids- en vergewisplichten nageleefd die 
voor haar gelden ten aanzien van het BM-onderzoek (ACM doorgrondt het BM-onderzoek zelf 
onvoldoende, zij heeft ook de data/modellen niet). Verder heeft ACM GTS inzicht en transparantie 
en het (kunnen) controleren van het BM-onderzoek ontzegd, is weinig of niets met inbreng van 
GTS/Oxera gedaan en is het besluit onvoldoende zorgvuldig voorbereid en ondeugdelijk 
gemotiveerd. 

 

3.2.7.3 ACM heeft daarmee onvoldoende invulling gegeven aan de op haar rustende verantwoordelijkheid 
en juridische plichten en daarnaast gehandeld waar zij dat niet had moeten doen. Reeds daarmee 
is sprake van een onzorgvuldig, c.q. onvoldoende gemotiveerd besluit voor wat betreft de 
vaststelling van een thèta voor GTS – en is de thèta onhoudbaar. 
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3.3 EFFICIËNTIE EN STRUCTURELE VERGELIJKBAARHEID 
 
3.3.1 Inleiding 
 
3.3.1.1 ACM baseert naar eigen zeggen de vaststelling van de statische efficiëntie van GTS op artikel 13 

Verordening.21 Het eerste lid van dat artikel bepaalt onder meer dat de tarieven van de 
netbeheerder een afspiegeling dienen te zijn van de werkelijke kosten van de netbeheerder, voor 
zover deze kosten overeenkomen met die van een efficiënte, structureel vergelijkbare 
netbeheerder. 

 

3.3.1.2 Bij het vaststellen van de statische efficiëntie aan de hand van een kostenbenchmark (zo al aan de 
orde: noch de Verordening, noch de Gaswet schrijft dat voor) staan twee elementen centraal, 
namelijk (i) het begrip "efficiëntie" en (ii) structurele vergelijkbaarheid.22 De tarieven kunnen enkel 
(mede) worden bepaald door de uitkomsten van een kostenbenchmark indien de efficiëntie 
daadwerkelijk en op deugdelijke wijze is beoordeeld, op basis van een vergelijking met (alleen) 
structureel vergelijkbare netbeheerders. Ieder deugdelijk benchmark-onderzoek (in dit geval: naar 
TSO's) begint dan ook met de basale voorvragen wàt wordt onderzocht (in dit geval: wat is 
efficiëntie?) en met wie moet worden vergeleken (in dit geval: wat zijn de met GTS structureel 
vergelijkbare TSO's?). Als die basis – wat wordt vergeleken, en met wie – al niet goed is, dan kán 
het BM-onderzoek, hoe goed ook uitgevoerd, nooit betrouwbare resultaten opleveren die voldoen 
aan de Verordening. 

 

3.3.1.3 Zoals GTS hierna toelicht is aan deze basale vereisten reeds niet voldaan: er is geen eenduidig 
begrip van ‘efficiëntie’ en de structurele vergelijkbaarheid is niet onderzocht. Daarmee is de 
vaststelling van de statische efficiëntie op basis van het BM-onderzoek (ook daarom) in strijd met 
artikel 13 Verordening.  

 

3.3.1.4 Vooraf merkt GTS op dat beperkingen in de (beschikbaarheid van) data of methodiek geen 
rechtvaardiging kunnen vormen voor het niet in acht nemen van de randvoorwaarden van artikel 
13 Verordening. Dat lijkt in het BM-onderzoek wel te zijn gebeurd.  

 

3.3.2 Geen eenduidige definitie gesteld van het begrip efficiëntie – strijd met artikel 13 
Verordening 

 

3.3.2.1 GTS stelt ten eerste vast dat ACM het BM-onderzoek niet is gestart met een eenduidig begrip van 
(statische) efficiëntie. ACM stelt in het OMB dat zij zich een oordeel dient te vormen over "de" 
statische efficiëntie van GTS. Wat ACM daar precies onder verstaat blijft onduidelijk. Een precieze 
en vooral volledige definitie van het begrip (statische) efficiëntie ontbreekt – en ontbrak ook toen 
ACM de consultant opdracht gaf het BM-onderzoek uit te voeren (deze heeft carte blanche 
gekregen). ACM kán zich hier derhalve niet een conclusie vormen over "de" statische efficiëntie 
van GTS, terwijl dat noodzakelijk is om aan de eis van artikel 13 Verordening van een efficiënte 
structureel vergelijkbare netbeheerder te voldoen. Dat het hanteren van een eenduidig begrip van 
efficiëntie wel een hele belangrijke (voor)stap is laat ook het vigerende methodebesluit zien, waarin 
vier (gelijkwaardige) uitkomsten van "de" efficiëntie" werden gehanteerd, terwijl er nu nog slechts 
één uitkomst van diezelfde ene efficiëntie wordt gehanteerd.  

                                                            
21 Verordening (EG) Nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor 

de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2006 (de "Verordening"). 
22 Daarnaast geldt uiteraard de cruciale eis van het kunnen terugverdienen van efficiënte kosten, inclusief een redelijk 

rendement (conform artikelen 82 Gaswet en 13 Verordening). 
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Ontbreken definitie 

 

3.3.2.2 In het OMB is geen uitleg of definitie van het begrip efficiëntie opgenomen. In randnummer 268 
OMB stelt ACM slechts dat “de mate van efficiëntie van GTS het beste kan worden bepaald door 
de kostenefficiëntie (de verhouding van outputs tot kosten) van GTS te vergelijken met de 
kostenefficiëntie van buitenlandse TSO’s.”  

 

3.3.2.3 Blijkbaar gaat het wat ACM betreft bij het meten van (statische) efficiëntie om de verhouding van 
“outputs” ten opzichte van “kosten”. Een heldere definitie van elk van deze twee begrippen is dus 
onontbeerlijk voor een eenduidige meting. Opmerkelijk is dat ACM geen heldere definities van 
kosten of outputs geeft, anders dan dat het bij output zou gaan om de "geleverde prestatie". 

 

Doorwerking in het BM-onderzoek 

 

3.3.2.4 Dit werkt ook rechtstreeks door in het BM-onderzoek. Immers, voordat men iets wil onderzoeken – 
of laten onderzoeken – moet men eerst zelf scherp hebben wàt men onderzoekt. Meer concreet 
als ACM wil (laten) onderzoeken wat kostenefficiëntie is, dan moet duidelijk zijn wat daaronder 
wordt verstaan. Alleen "kosten" en "outputs" is daarvoor volstrekt onvoldoende. Dat alleen al laat 
zoveel ruimte voor invulling, dat de uitkomst er maar net vanaf hangt wat je hieronder verstaat (nog 
los van alle methodes, modellen, aannames en data, waarover later meer). Hoe goed ACM het 
BM-onderzoek ook doet, de waarde ervan hangt rechtstreeks samen met een goed begrip met wat 
men nu eigenlijk heeft onderzocht. 

 

3.3.2.5 Ter illustratie: stel men wil de kostenefficiëntie van een huis meten. Dan zal men wellicht denken 
aan EUR / oppervlak. Maar ook dan blijven er al basale vragen over: is dat (aan de 'kosten-kant') 
de vraagprijs, verkoopwaarde of WOZ-waarde – en is dat Vrij op Naam of Kosten Koper? En praten 
we dan bij de oppervlakte (de 'output-kant') over gebruiksoppervlakte, perceeloppervlakte, tellen 
bijgebouwen mee, etc.? Niet voor niets hanteert bijvoorbeeld Funda, die niet eens pretendeert 
daadwerkelijk de kostenefficiëntie te bepalen (laat staan voor regulatoire doeleinden), al een veel 
preciezere definitie van kosten/output dan ACM aanhoudt23. En dan geeft Funda direct de terechte 
disclaimer dat deze definitie weliswaar in staat stelt (voor informatieve doeleinden) makkelijker te 
vergelijken, maar dat bij deze inschatting nog moet worden bedacht dat andere factoren een grote 
invloed hebben24. Het moge duidelijk zijn dat zowel de kosten-kant (EUR) als de output (wat krijg 
je ervoor terug) nog véél complexer en minder eenduidig zijn bij een TSO dan bij een huis. 

 
3.3.2.6 Hiermee creëert ACM ook een ander probleem, namelijk dat de invulling van wat "efficiëntie" is 

volledig aan de consultant wordt overgelaten. ACM geeft het stuur (ook) daar aan de consultant, 
terwijl juist het bepalen van dit soort fundamentele uitgangspunten (wat wil ACM (laten) 
onderzoeken) thuishoort bij ACM. De rol van ACM is dan ook veel te afstandelijk geweest in dit 
opzicht, sterker nog: ACM gaf carte blanche door op dit punt zelf niets in te vullen (zie ook paragraaf 
3.2).  

 

Vergelijking met vigerende methodebesluit 

 

                                                            
23  Funda: "De gemiddelde vraagprijs per m2 is de vraagprijs van de woning gedeeld door de gebruiksoppervlakte wonen." 
24 Funda: "Hiermee kun je als zoeker gemakkelijker de vraagprijs van woningen met verschillende oppervlaktes vergelijken. 

Dit geeft je een inschatting maar bedenk wel dat er altijd nog andere elementen zijn die van grote invloed zijn op de vraagprijs, 
zoals bijvoorbeeld de grootte van het perceel of het afwerkingsniveau van de woning." (onderstreping toegevoegd). 
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3.3.2.7 De relevantie en het belang van het vooraf en eenduidig vaststellen wat de "efficiëntie" is die men 
wil (laten) onderzoeken in de benchmark kunnen ook eenvoudig worden aangetoond door middel 
van een vergelijking met het vigerende methodebesluit. In dat vigerende methodebesluit werd 
vrijwel dezelfde abstracte definitie van efficiëntie – namelijk verhouding van “outputs” ten opzichte 
van “kosten” – gehanteerd als in randnummer 268 OMB25.  

 

3.3.2.8 Op basis van datzelfde begrip van efficiëntie werden echter vier uitkomsten gebruikt – en even 
relevant bevonden. Sterker nog, ACM vond het (toen) belangrijk meerdere "efficiëntiebegrippen" 
mee te nemen (met een enorme range in uitkomsten (73-88%)): "ACM neemt het gemiddelde van 
de uitkomst van de drie metingen uit deze studie (zijnde 78,9%). ACM is van mening dat alle 
efficiëntiebegrippen relevant zijn, omdat ze iets zeggen over de mate van efficiëntie vanuit 
verschillende invalshoeken."26 En: "Beide studies bevatten relevante informatie over de mate van 
kostenefficiëntie ten behoeve van de regulering. ACM ziet geen redenen om één van de studies 
zwaarder te wegen dan de andere studie."27 Nu gaat ACM echter slechts uit van één uitkomst. GTS 
ziet niet in waarom nu ineens slecht één efficiëntiebegrip relevant zou zijn en waarom nu juist voor 
dit ene efficiëntiebegrip is gekozen. ACM licht dat ook niet toe. 

 

3.3.2.9 Deze benadering waarbij ACM – anders dan in het verleden, toen van vier uitkomsten werd 
uitgegaan – één specifieke uitkomst als "de" efficiëntie van GTS presenteert, toont reeds aan dat 
de uitkomsten erg afhankelijk zijn van wat de definitie van "efficiëntie" (c.q. kosten / output) is die 
wordt gehanteerd. Dit dwingt tot extra voorzichtigheid bij het beoordelen en toepassen van de 
resultaten uit het BM-onderzoek. 

 
3.3.2.10 Met de steeds wisselende definities van wat ACM als efficiëntie beschouwt weet GTS ook niet waar 

zij aan toe is, of wat van haar wordt verwacht. ACM legt GTS dan wel een efficiëntiedoelstelling op, 
maar de waarde daarvan (afgezien van een afslag op de tarieven) is betrekkelijk als ACM – achteraf 
– steeds een andere invulling van efficiëntie gebruikt om GTS op te beoordelen.   

 

3.3.3 Structurele vergelijkbaarheid niet in acht genomen – strijd met artikel 13 Verordening 
 
3.3.3.1 Het tweede centrale element – en zelfs randvoorwaarde – van artikel 13 Verordening betreft de 

structurele vergelijkbaarheid. Die randvoorwaarde verlangt dat er bij de aanvang van het BM-
onderzoek eerst wordt gekeken welke TSO's met GTS structureel vergelijkbaar zijn en hadden 
alleen die in de vergelijkingsgroep mogen worden opgenomen. 

 

3.3.3.2 Deze cruciale stap van samenstelling van een juiste vergelijkingsgroep is overgeslagen: de 
structurele vergelijkbaarheid is niet onderzocht door ACM. Ten onrechte is simpelweg aangenomen 
dat alle Europese TSO's structureel vergelijkbaar zijn. Dat startpunt is reeds onjuist. Datzelfde geldt 
voor de – te simpele – onderliggende redenering dat iedere TSO, omdat deze Europees is en onder 
EU-regulering valt en omdat alleen transport- en aansluittaken zijn meegenomen, structureel 
vergelijkbaar is met GTS. Kijkend naar de TSO's in de vergelijkingsgroep is helder dat sprake is 
van essentiële verschillen, die niet kunnen worden weggecorrigeerd. Dit alles komt bij uitstek naar 
voren in de analyse van de (drie) verschillende types functionaliteit die de TSO's in de 
vergelijkingsgroep bieden. 

 

                                                            
25 Randnummer 187: "de mate van efficiëntie van GTS [kan] het beste worden bepaald door de productiviteit (de verhouding 

van outputs tot kosten) van GTS te vergelijken met de productiviteit van buitenlandse TSO’s." 
26 Randnummer 206 (onderstreping toegevoegd), dit gaat over de drie Duitse scores.  
27 Randnummer 224, dit gaat over de CEER-benchmark.  
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3.3.3.3 GTS licht hierna – en in Bijlage 2 – toe dat (i) ACM ten onrechte de structurele vergelijkbaarheid 
niet heeft onderzocht, (ii) de redenen om te weigeren dat te onderzoeken (en simpelweg de 
structurele vergelijkbaarheid te veronderstellen) niet opgaan, (iii) er is sprake is van essentiële 
verschillen die zich niet meer laten wegcorrigeren en (iv) de verschillen in functionaliteit dusdanig 
zijn dat de vergelijkingsgroep niet deugt. GTS concludeert dan ook dat alsnog de structurele 
vergelijkbaarheid van de TSO's moet worden onderzocht en hoe dan ook enkel (vanuit 
functionaliteit) combi-TSO's als GTS in de vergelijkingsgroep kunnen worden opgenomen. 

 

Structurele vergelijkbaarheid ten onrechte niet onderzocht 

 

3.3.3.4 De kostenbenchmark is gebaseerd op de vergelijking van kosten en output van GTS met de kosten 
en output van andere TSO's. Een dergelijke vergelijking is alleen zinvol als GTS wordt vergeleken 
met TSO's die in de kern (structureel) met haar vergelijkbaar zijn. Anders vergelijkt men appels met 
peren, of eigenlijk verschillende typen appels – maar ook de ene appel is de andere niet (een 
Jonagold is geen Granny Smith waar het gaat om bijvoorbeeld hoe zuur, of hoe duur, ze zijn).  

 

3.3.3.5 Die eis van structurele vergelijkbaarheid is overigens niet uniek voor een kostenbenchmark van 
TSO's. Iedere benchmark staat of valt met het in de kern vergelijkbaar zijn van de objecten in de 
vergelijking. Elke vergelijking begint met een goede vergelijkingsgroep. Daaraan wordt bijvoorbeeld 
ook bij de bepaling van de bèta voor de WACC (wel) veel aandacht besteed.  

 

3.3.3.6 Op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 Awb) moet dan ook de structurele 
vergelijkbaarheid worden onderzocht. Dat is niet alleen een uitvloeisel van het 
zorgvuldigheidsbeginsel, maar ook een vereiste van artikel 13 Verordening: een vergelijking met 
een netbeheerder die niet structureel vergelijkbaar is met GTS is in strijd met de Verordening. 

 

3.3.3.7 De bewijslast ligt hier bij ACM. Zij neemt hier een (zeer) ingrijpend besluit met een grote impact 
voor GTS. Zij baseert zich hierbij rechtstreeks op het BM-onderzoek van een consultant: dan dient 
zij erop toe te zien dat sprake is van structurele vergelijkbaarheid. 

 

3.3.3.8 Mede in dat kader dient de samenstelling – en geschiktheid – van de vergelijkingsgroep te kunnen 
worden gecontroleerd. Hiervoor is vereist dat inzicht bestaat in de TSO's in de vergelijkingsgroep 
en hun activiteiten. Wederom is het aan ACM of haar consultant(s) om dat inzicht te geven. 

 

3.3.3.9 Het belang van de randvoorwaarde van structurele vergelijkbaarheid is nóg groter in het licht van 
de keuze van (de consultants van) ACM voor gebruik van een DEA-model. Een vergelijking van 
niet structureel vergelijkbare netbeheerders in een benchmarkonderzoek op basis van een DEA-
methode meet immers niet alleen beweerde verschillen in 'efficiëntie', maar ook verschillen in 
omstandigheden en structuur van het bedrijf. Dit wordt ook erkend door de consultant:28 

 

"The fact that we only identify three significant cost drivers in this study also implies that there might be non-

identified cost drivers for gas TSO’s. In turn, this means that part of what we identify as inefficiency 

may also reflect these non-identified factors.” 

 

3.3.3.10 Concreet geldt dat de structurele vergelijkbaarheid van de vergelijkingsgroep (ten onrechte) niet is 
onderzocht, maar simpelweg is aangenomen. Voor de goede orde: bij het samenstellen van een 

                                                            
28  Paragraaf 5.06 Sumicsid-rapport (E2Gas). 



OPENBARE VERSIE 

24 

vergelijkingsgroep is het op zichzelf logisch om allerhande TSO's op de longlist te zetten. 
Vervolgens is het dan zaak om te kijken welke van deze TSO's voldoen aan het vereiste van 
structurele vergelijkbaarheid (in dit geval de vergelijkbaarheid met GTS). Iedere afweging omtrent 
de samenstelling van de vergelijkingsgroep en het structureel vergelijkbaar zijn ontbreekt echter. 
Dit is ook een groot contrast met hoe in het kader van het OMB de WACC (asset bèta) wordt 
vastgesteld, waar de vergelijkingsgroep wèl uitgebreid wordt geanalyseerd op basis van vooraf 
gestelde criteria. 

 

3.3.3.11 Het ontbreken van een onderzoek naar de vergelijkingsgroep klemt te meer nu GTS reeds 
voorafgaand en gedurende het BM-onderzoek ACM heeft verzocht de structurele vergelijkbaarheid 
van GTS met de TSO's te tonen.29 ACM heeft dit niet gedaan, ondanks dat het haar 
verantwoordelijkheid en plicht is om de structurele vergelijkbaarheid (ook in de samenstelling van 
de vergelijkingsgroep) te onderzoeken. 

 

3.3.3.12 Dat ACM terecht is gekomen op een vergelijkingsgroep met niet vergelijkbare TSO's laat zich ook 
verklaren (maar niet rechtvaardigen) doordat ACM al van meet af aan een verkeerde instelling had. 
ACM werkte, als projectleider voor CEER, aan een Europabrede TSO-benchmark (om met de 
woorden van ACM te spreken: “een hoogover Europese benchmark”), samen met andere Europese 
NRA's. Vanuit die instelling begon ACM, c.q. CEER, al met de blik dat men al die Europese TSO's 
in de vergelijkingsgroep wilde opnemen (mits de betreffende NRA wilde deelnemen). Maar het 
juiste vertrekpunt als ACM de statische efficiëntie van GTS wil onderzoeken is: welke TSO's zijn 
de juiste in de vergelijkingsgroep als GTS onderzocht moet worden. Dat is ook hoe normaal 
gesproken een benchmark naar een specifieke partij wordt gedaan: wie passen er bij het 
onderzoeksvoorwerp? Hier is het precies omgekeerd: men wist al wat de vergelijkingsgroep zou 
worden, los van of dat de meest passende TSO's voor GTS zouden zijn. Zou men de juiste 
beginvraag hebben gesteld: met wie kan ik GTS het beste vergelijken, dan komt men niet op een 
vergelijking met een partij als DONG of Jordgas (transit-TSO’s) of Fluxys TENP. 

 

Argumenten ACM om Europese TSO's vergelijkbaar te veronderstellen ondeugdelijk 

 

3.3.3.13 Uit de overwegingen van het OMB en uit het BM-onderzoek blijkt dat door ACM en de consultant 
niet of nauwelijks onderzoek is verricht naar de structurele vergelijkbaarheid van de in de BM-
onderzoeken betrokken TSO's.30 In het BM-onderzoek is zelfs niet beschreven of, en zo ja, op 
welke punten de structurele vergelijkbaarheid zou zijn getoetst of hoe en waarom de 
vergelijkingsgroep op deze wijze is samengesteld. Het BM-onderzoek bevat slechts een lijst met 
namen van de bedrijven in de vergelijkingsgroep. Daar heeft GTS het mee moeten doen. 

 

3.3.3.14 ACM stelt in het OMB simpelweg dat Europese TSO's voor gas naar hun aard en dus kennelijk per 
definitie structureel vergelijkbaar zouden zijn voor wat betreft aansluit- en transporttaken 
(randnummer 292, onderstreping toegevoegd):  

 

"Ten eerste worden in TCB18 alleen Europese TSO’s voor gas met elkaar vergeleken. Alle TSO’s in TCB18 

zijn op Europees niveau gereguleerd en houden zich in hoofdzaak bezig met het transport van gas 

via hoge druk gasleidingen. Daarbij is de reikwijdte van TCB18 beperkt tot de taken en activiteiten 

                                                            
29  GTS heeft daar niet alleen om gevraagd, maar ook actief input geleverd om de heterogeniteit van de vergelijkingsgroep aan 

te tonen, waaronder een rapport van DNV GL, per e-mail toegezonden op 21 april 2017. 
30  Zoals hierna wordt toegelicht is het onderzoeken van de factoren waarvoor moet worden gecorrigeerd niet hetzelfde als het 

onderzoeken van structurele vergelijkbaarheid en komt dit pas aan de orde nadat is vastgesteld dat in de kern sprake is van 
structurele vergelijkbaarheid. 
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die alle TSO’s in de vergelijkingsgroep uitvoeren. Voor gas TSO’s betreft dat de transporttaak en 

aansluittaak. Taken en activiteiten die niet alle TSO’s in de vergelijkingsgroep uitvoeren, vallen 

buiten de scope van de benchmark. Op deze wijze is verzekerd dat alleen taken en activiteiten 

onderling worden vergeleken die alle TSO’s in de vergelijkingsgroep ook daadwerkelijk uitvoeren." 

 

3.3.3.15 De TSO’s zouden volgens ACM dus structureel vergelijkbaar zijn vanwege drie punten: (i) in 
hoofdzaak bezig met transport van gas (via hogedrukgasleidingen), (ii) op Europees niveau 
gereguleerd en (iii) vergeleken voor wat betreft aansluit- en transporttaken. Die redenering is op 
elk van deze punten – en in samenhang bezien – evident onhoudbaar. Zoals hierna per punt verder 
zal worden toegelicht, bestaan er wezenlijke verschillen tussen de Europese TSO's, (ook) voor wat 
betreft hun aansluit- en transporttaken31.  

 

Verordening gaat niet uit van structureel vergelijkbaar zijn Europese TSO's 

 
3.3.3.16 Voordat GTS deze drie punten toelicht wijst zij erop dat de redenering van ACM als geheel reeds 

strandt op artikel 13 Verordening. De Verordening ziet immers specifiek op aansluit- en 
transporttaken, van (alle) Europese TSO's. Anders gezegd: elke gas TSO is per definitie Europees 
gereguleerd, doet transport via hogedrukleidingen en heeft een aansluit- en transporttaak. Oftewel 
precies die (enige) drie punten die ACM aanhaalt – en kennelijk voldoende acht – in het kader van 
de vergelijkbaarheid. Als die punten al voldoende zouden zijn om vergelijkbaarheid te garanderen 
had de (Europese) wetgever daarmee kunnen volstaan. Daarbovenop stelt artikel 13 Verordening 
echter nadrukkelijk de eis van een structureel vergelijkbare netbeheerder. Alleen al deze concrete 
eis onderstreept dat de Verordening er juist niet vanuit gaat dat Europese TSO's (die allen onder 
de Verordening vallen voor hun aansluit- en transporttaken) reeds daarom structureel vergelijkbaar 
zijn; naast de drie gemene delers is er meer nodig om te kunnen spreken van structurele 
vergelijkbaarheid.  

 

3.3.3.17 ACM heeft eerder ook zelf erkend dat TSO's niet zonder meer vergelijkbaar zijn (verweerschrift van 
20 april 2012): "Bovendien geldt dat gasnetbeheerders in andere landen niet zonder meer 
vergelijkbaar zijn met GTS.” Zo is het precies. 

 

3.3.3.18 Nota bene de groep van Europese toezichthouders (CEER) bevestigde – in het kader van een 
vergelijking tussen toezichthouders – de noodzaak van een indringende toets op de 
vergelijkbaarheid in haar Principles for performance assessments: "A performance evaluation 
exercise aimed at producing a comparison between different countries or sectors can only produce 
valid results if real comparability is established. Any comparative regulatory performance 
assessment should build on an in-depth comparability study between the regulators under 
review.".32 

 

3.3.3.19 De centrale aanname: ‘een Europese TSO is een Europese TSO (voor aansluit- en 
transporttaken)’, is eenvoudigweg niet in lijn met de Verordening. 

 

Reden (i) ACM - In hoofdzaak bezig met het transport van gas via hogedrukleidingen 

                                                            
31  Op het corrigeren voor verschillen gaat GTS in paragraaf 3.8 in. 
32 CEER Memo on Principles for regulatory performance assessments, 19 January 2015, te raadplegen via 

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Cross-Sectoral/Tab1/C14-
RPAT-06-03_RPA%20Memo_19-Jan-2015.pdf (onderstreping toegevoegd). 
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3.3.3.20 ACM hanteert als eerste punt dat alle onderzochte TSO's zich in hoofdzaak bezig houden met het 
transport van gas (via hoge druk gasleidingen). Een dergelijk standpunt komt op hetzelfde neer als 
de stelling dat appels en peren structureel vergelijkbaar zijn omdat zij beide fruit zijn, en dat elke 
appel structureel vergelijkbaar is met een willekeurige andere appel. Of dat Arriva en een 
tramvervoerder structureel vergelijkbaar zijn omdat zij zich hoofdzakelijk bezighouden met het 
transport van personen over spoor. Bovendien wordt nergens toegelicht wat ACM precies bedoelt 
met ‘hoofdzakelijk‘ en wat volgens ACM ‘hogedrukleidingen’ zijn33.. Een analyse van alle TSO‘s uit 
de vergelijkingsgroep ontbreekt op dit punt. Ook hier lijkt sprake te zijn van een aanname, in plaats 
van een onderbouwde keuze.  

 

Reden (ii) ACM - Op Europees niveau gereguleerd 

3.3.3.21 Het tweede punt van ACM's redenering, namelijk dat alle TSO's op Europees niveau worden 
gereguleerd, is niet onderscheidend. Immers, de Gasverordening, Gasrichtlijn en Europese 
netcodes (daar zijn er nog maar een zeer beperkt aantal van) stellen slechts algemene kaders, met 
vooralsnog heel veel vrijheid voor de nationale wetgevers en regulerende instanties. De regulering 
per lidstaat verschilt dan ook nog steeds sterk; er is allesbehalve sprake van een geharmoniseerd 
stelsel (nog los van andere verschillen dan de regulering, zie hierna). Denk aan de voor Nederland 
specifieke piektaak, de kleineveldentaak en aan de verschillende condities waaronder TSO’s het 
transport van gas moeten kunnen garanderen.   

 

Reden (iii) ACM - Aansluit- en transporttaken 

3.3.3.22 Daarop aanhakend: dat al deze TSO's (conform de Verordening) aansluit- en transporttaken 
hebben – en alleen daarop wordt vergeleken – zegt niet dat de aard en omvang van die taken 
dezelfde is. Zoals hiervoor aangegeven: de regulering van TSO's verschilt per lidstaat sterk en dat 
geldt ook voor de aard en omvang van hun taken. Oftewel: ook binnen de aansluit- en 
transporttaken is sprake van relevante (en grote) verschillen waardoor niet alle TSO's structureel 
vergelijkbaar zijn. 

 

Evidente verschillen tussen Europese TSO's – bevestigd door DNV-GL (niet voor te corrigeren) 

 

3.3.3.23 Naast dat ACM de structurele vergelijkbaarheid niet heeft onderzocht en de redenen die ACM geeft 
onvoldoende zijn om (simpelweg) structurele vergelijkbaarheid aan te nemen, geldt dat er 
eenvoudig hele basale verschillen kunnen worden aangewezen tussen Europese TSO's, die een 
grote impact hebben op de vergelijking (en al helemaal in een DEA-methode). Deze worden 
bevestigd in onderzoek van DNV-GL (dat ook aan ACM is verstrekt). Deze verschillen zijn dusdanig 
dat ze niet kunnen worden weggecorrigeerd. 

 

Essentiële verschillen tussen Europese TSO's 

 

3.3.3.24 GTS wijst in het kader van essentiële verschillen bijvoorbeeld op: 
• functionaliteit: transit-, distributie-TSO, of combi (zie hierna); 
• de periode en het tijdsgewricht waarin het gastransportnet is aangelegd (daar zitten 

decennia verschil tussen – en dit heeft een enorme impact op de vermeende efficiëntie); 
• kwaliteit van het net; 
• politieke en regulatoire omgeving (bijvoorbeeld Noordwest-Europa of voormalig 

Oostblok, intensiteit van regulering (zowel omgevingsrecht als energieregulering), en 

                                                            
33 Deze stelling dat ze allen via "hoge druk" gasleidingen transporteren is voor betwisting vatbaar, omdat er tussen het 

drukniveau van de verschillende TSO's grote verschillen zijn.  
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• fysieke omgeving. 
 

Onderzoek DNV-GL bevestigt dat TSO's niet structureel vergelijkbaar zijn 

 

3.3.3.25 Ter ondersteuning van het voorgaande wijst GTS op het rapport dat DNV-GL heeft opgesteld over 
structurele verschillen tussen de TSO's uit het BM-onderzoek34. Daarin wordt heel concreet en 
objectief onderbouwd dat en waarom de TSO's niet structureel vergelijkbaar zijn.  

 

3.3.3.26 Hieruit volgt niet alleen dàt er essentiële verschillen bestaan tussen TSO's – en categorieën TSO's, 
zoals transit-, distributie- en 'integrale' TSO's en grote/kleine TSO's – maar ook dat die doorwerken 
in hoe die TSO's scoren op input/outputratio's gerelateerd aan pijpleidinglengte, connectiepunten, 
compressievermogen, etc. Aangezien dat juist raakt aan de outputparameters die zijn gebruikt in 
het BM-onderzoek is evident dat die verschillen doorwerken in de resultaten van het BM-
onderzoek. Daarmee meet men (in belangrijke mate) geen verschillen in efficiëntie, maar 
verschillen tussen typen TSO's, althans hun functionaliteit (en omvang).  

 

Verschillen in de kern kunnen niet worden 'weggecorrigeerd' 

 

3.3.3.27 Door het ontbreken van een analyse bij aanvang van de structureel vergelijkbare TSO's is het BM-
onderzoek reeds bij voorbaat gebrekkig. Dat laat zich daarna niet meer rechtzetten, bijvoorbeeld 
door vervolgens correcties op de bevindingen toe te passen. Een goede vergelijking verlangt dat 
men in de basis al voldoende vergelijkbaar is, anders is het corrigeren een onmogelijke exercitie. 
Om een voorbeeld te geven: wie een auto met een fiets wil vergelijken, zou kunnen trachten te 
corrigeren voor de banden, de zitplaatsen, ramen, etc. etc., maar op deze wijze kan nooit een 
structureel vergelijkbaar voertuig worden 'geconstrueerd'.  

 

3.3.3.28 Meer specifiek voor de hierboven door GTS benoemde essentiële verschillen tussen Europese gas 
TSO's geldt dat die zich niet laten ondervangen door correcties in het BM-onderzoek. En daarnaast 
zijn het ook juist punten (zoals die over de politieke/regulatoire omgeving) waarvan de consultant 
en ACM ook hebben toegegeven dat die er zijn, maar stellen er niet voor kunnen corrigeren (zie 
paragraaf 3.8 hierna). 

 

3.3.3.29 Het verdisconteren van verschillen is – anders dan de consultant en ACM lijken te suggereren – 
ook niet mogelijk via de keuze voor de outputparameters. Immers, door een vergelijking met niet 
structureel vergelijkbare partijen worden ook activiteiten / functionaliteit in de vergelijking betrokken 
die eigenlijk out-of-scope zijn. Hierdoor wordt de totaalscore vervuild. De werkelijke output van 
TSO's die structureel van karakter verschillen, zal anders zijn. Bovendien bepaalt wie de 
vergelijkingsgroep is, mede welke outputparameters er worden gebruikt. Corrigeren via de 
outputparameters kan dus al niet omdat mogelijk andere outputparameters passende waren. 

 

3.3.3.30 ACM houdt het echter bij de eenvoudige gedachte 'Europese TSO = structureel vergelijkbaar' en 
meent dat corrigeren voor verschillen voldoende is. Welke TSO's in de vergelijking worden 
betrokken is daarnaast afhankelijk van de toevallige omstandigheid welke toezichthouders 
meewerkten aan het onderzoek. Oftewel: de vergelijkingsgroep is gevormd door TSO's waarvan 
data beschikbaar waren en niet door een afweging of dit nu de meest geschikte TSO's om mee te 
vergelijken waren. Bijvoorbeeld de Italiaanse of Franse TSO's zullen qua functionaliteit (en grootte) 

                                                            
34  DNV-GL: Een studie naar structurele verschillen tussen geselecteerde Europese gas-TSO’s.  
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beter vergelijkbaar zijn met GTS dan Fluxys TENP, maar deze TSO’s zijn niet meegenomen in de 
vergelijkingsgroep, terwijl daarvoor geen inhoudelijke verklaring bestaat. 

 

3.3.3.31 De aanpak van ACM is fundamenteel onjuist: structurele vergelijkbaarheid mag (ook bij Europese 
gas TSO's) niet simpelweg worden verondersteld en een gebrek aan structurele vergelijkbaarheid 
kan niet worden 'weggecorrigeerd'. Het minimumvereiste voor het bestaan van structurele 
vergelijkbaarheid is gelegen in het feit dat TSO's in de kern structureel vergelijkbaar moeten zijn 
met GTS.  

 

Essentieel: functionaliteit van het net 

 

3.3.3.32 Als sluitstuk – en ter illustratie – van het punt van de structurele vergelijkbaarheid wijst GTS op het 
vraagstuk van de functionaliteit van het net. GTS licht deze, omwille van de leesbaarheid, nader 
toe in Bijlage 2. Zoals (ook) daaruit volgt kan GTS alleen met (ook overigens structureel 
vergelijkbare) combi-TSO's worden vergeleken. 

 

3.3.4 Tussenconclusie 
 

3.3.4.1 ACM heeft reeds bij de opzet van het BM-onderzoek de eisen (conform artikel 13 Verordening) van 
(i) een eenduidig efficiëntiebegrip en (ii) structurele vergelijkbaarheid niet in acht genomen. Reeds 
dat maakt een (laat staan: één op één) toepassing van de score uit het BM-onderzoek in de 
regulering van GTS onhoudbaar is.  

 

3.3.4.2 Meer concreet zou het BM-onderzoek alleen houdbaar zijn met (anders dan nu) (i) een eenduidig 
(en voldoende dekkend) begrip van efficiëntie en (ii) alleen TSO's in de vergelijkingsgroep die een 
vergelijkbare combinatie van functionaliteit aanbieden als GTS (combi-TSO's) en waarvan ook 
overigens de structurele vergelijkbaarheid is onderzocht en vastgesteld. 
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3.4 FUNDAMENTELE FOUT CONSULTANT TAST CONCLUSIES BM-ONDERZOEK AAN 
 
3.4.1 Inleiding 

 

3.4.1.1 Hiervoor is uiteengezet dat reeds op basis van de rol van ACM en het ontbreken van (een 
eenduidige definitie van) efficiëntie en structurele vergelijkbaarheid het BM-onderzoek onhoudbaar 
is. In deze paragraaf toont GTS aan de hand van de statistieken die de consultant zelf juist acht, 
aan dat de conclusies uit het BM-onderzoek onhoudbaar zijn. Oftewel, dat zelfs wanneer men via 
de 'oogharen' naar het BM-onderzoek kijkt (en wel op basis van wat de consultant zelf aandraagt) 
de uitkomst voor GTS niet klopt. De juiste conclusies die de consultant had moeten trekken zijn dat 
(i) hij met deze statistieken geen DEA-model had mogen toepassen (en door dat toch te doen een 
misspecificatie van het model is ontstaan) en (ii) GTS 100% efficiënt zou zijn. 

 

3.4.1.2 Ter achtergrond. De consultant heeft tijdens het benchmarkproces veel tijd en aandacht besteed 
aan de statistische ‘fit’ van de outputputparameters met de kosten. Deze statistische fit geeft aan, 
althans, zou moeten aangeven, in hoeverre de kosten van de TSO’s worden verklaard door de 
gekozen outputparameters. Workshop 4 en 5 draaiden grotendeels om de uitkomsten van deze 
statistische analyses. Daarnaast is in het TSO specifieke rapport ook een hoofdstuk ‘regression 
analysis’ opgenomen met daarin uitkomsten van een regressieanalyse van de in het finale DEA-
model gebruikte outputparameters en de kosten. 

 
3.4.1.3 GTS had kort na publicatie van het finale generieke en individuele rapport reeds het vermoeden 

dat de uitkomsten van de statistische analyses niet pasten bij de DEA-uitkomsten en heeft dit punt 
aangekaart tijdens de Q&A workshop in Wenen. De antwoorden van de consultant op de vragen 
van GTS tijdens die workshop hebben de zorgen van GTS echter niet weggenomen, maar eerder 
versterkt. Nadat dit kritiekpunt ook door Oxera werd geïdentificeerd (in haar review van de TCB18 
benchmark, augustus 2020), werd GTS definitief bevestigd in haar vermoeden dat er sprake is van 
een fundamentele fout door de consultant. De basis voor deze stelling volgt uit het individuele 
rapport (TCB18) van GTS. 

 

3.4.1.4 Kort samengevat is GTS aldus gebleken dat (i) er sprake is van negatieve coëfficiënten35 (die niet 
in DEA mogen worden gebruikt) en (ii) dat de TSO's, welhaast perfecte verhouding tussen output 
en kosten hebben (bijna perfecte score in termen van input/output, oftewel wat ACM als efficiëntie 
beschouwt), waarbij GTS het zelfs nog beter doet. Daar had de consultant kunnen – en zelfs 
moeten – stoppen. In plaats daarvan is de consultant toch doorgegaan (met een DEA). Het is 
bepaald aannemelijk dat GTS hierdoor onterecht als inefficiënt is bestempeld.  

 

3.4.2 Misspecificatie DEA-model 
 

3.4.2.1 Ten aanzien van het eerste punt, de misspecificatie van het model, geldt het volgende: de 
consultant heeft, nadat hij negatieve coëfficiënten had gevonden, een stap gezet die hij volgens de 
spelregels van DEA (en de consultant’s eigen eerdere stellingen, zie hierna) niet had mogen zetten, 
namelijk het toepassen van de outputparameters (met deze negatieve coëfficiënten) in een DEA-
analyse. Dit is de aannemelijke verklaring voor wat de consultant weergeeft als inefficiëntie van 
GTS en andere TSO's: een verkeerde toepassing van (outputparameters met negatieve 

                                                            
35  Dat wil zeggen dat er sprake is van negatieve uitruil tussen deze outputparameters met de andere outputparameters. Anders 

gezegd: met méér van die output kan ook méér andere output worden verzorgd (de gebruikelijke positieve uitruil is dat door 
meer van de ene output te verzorgen (te produceren), er minder (budget) overblijft om andere output te verzorgen). 
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coëfficiënten in) de DEA-methodiek. Of in andere woorden: een 'misspecificatie' van het DEA-
model. 

 
Basis: statistieken consultant om 'fit' van outputparameters / kosten te toetsen 
3.4.2.2 De consultant gebruikt de (aangepaste) R2 als maatstaf voor de statistische fit36. R2 kan een waarde 

van 0 tot 1 aannemen. Een R2 van 0 betekent dat er geen (lineair) verband is tussen de hoogte van 
outputparameters en de hoogte van de kosten (helemaal geen fit). Een R2 van 1 is het 
tegenovergestelde en betekent dat er een perfect (lineair) verband is tussen outputparameters en 
kosten: de hoogte van de kosten is volledig te verklaren met de hoogte van de outputparameters.  

 

3.4.2.3 De consultant heeft – onder andere tijdens de workshops – veelvuldig gewezen op de (zeer) hoge 
R2 die uit de regressieanalyses naar voren komt. De R2 van de kostenfunctie van de vier 
geselecteerde outputparameters en de kosten is zelfs nagenoeg 1 (0,997)37. Dus volgens deze R2 

gedragen alle TSO’s van de vergelijkingsgroep in TCB18 zich (nagenoeg) volgens dezelfde 
kostenfunctie. Anders gezegd: de TSO’s maken (vrijwel) evenveel kosten voor evenveel output. 
Figuur A1 (links) illustreert hoe dit eruit ziet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.4 Met andere woorden: op basis van de regressieanalyse van de consultant zelf kan 
worden geconcludeerd dat alle TSO’s (vrijwel) even efficiënt zijn. Alle TSO’s kennen immers 
nagenoeg dezelfde output/kosten verhouding (zoals figuur A2 hierboven (rechts) laat zien). Dat zou 
dan ook de uitkomst moeten zijn indien ingevoerd in een DEA-model. 

 
  

                                                            
36  In de statistiek is de correlatiecoëfficiënt (R)is een maat voor het gezamenlijk variëren van twee variabelen. Het kwardraat  

van de correlatiecoëfficiënt (R2) wordt de determinatiecoëfficiënt genoemd. Deze geeft aan welk gedeelte van de variatie in 
de ene variabele door de andere wordt 'verklaard'. 

37  TSO-specifieke rapport, hst 3, tabel 3.1. 

  
Figuur A1       Figuur A2 
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Toepassing in DEA-model 
3.4.2.5 Maar als de consultant vervolgens daadwerkelijk een DEA-analyse uitvoert – met exact deze vier 

outputparameters – liggen de scores van de TSO’s juist zeer ver uit elkaar. Zie figuur B hieronder 
(en het verschil met figuur A2). 

Bron: Sumicsid (2019) Project TCB18 Individual Benchmarking Report GTS 

Figuur B Spreiding van scores van TSO’s 

 
Mismatch statistiek en uitkomsten verklaarbaar: negatieve coëfficiënten 
3.4.2.6 Hoe kan het dat een DEA-analyse met één inputparameter en vier outputparameters een totaal 

verschillend beeld geeft van de efficiëntie van de TSO’s, ten opzichte een regressieanalyse met 
dezelfde inputparameter en dezelfde vier outputparameters? 

 

3.4.2.7 Het verschil wordt veroorzaakt doordat twee van de vier outputparameters ongeschikt zijn om, in 
combinatie met de andere twee, te gebruiken in een DEA. De resultaten van de regressieanalyse 
van de consultant leveren hiervoor het bewijs.    

 
3.4.2.8 De uitkomsten van de regressieanalyse laten namelijk niet alleen een hoge R2 zien, maar ook dat 

twee van de vier regressiecoëfficiënten negatief zijn. Het gaat om de regressiecoëfficiënten van de 
outputparameters compressievermogen en leidinglengte. Een negatieve regressiecoëfficiënt 
betekent dat naarmate TSO’s meer van de betreffende output produceert, hij – gegeven de 
productie van de andere outputs – minder kosten maakt. Dus een toename van MW-
compressievermogen en/of meer kilometers leiding leidt volgens de regressieanalyse tot een 
lagere kostenbasis voor een TSO en daarmee financiële ruimte om meer van de twee andere 
outputs, Normgrid en connectiepunten te genereren. Anders gezegd: een negatieve coëfficiënt 
betekent dus een negatieve uitruil38 tussen de betreffende output en de andere outputs: minder 

                                                            
38  C.q. afruil, het 'verwijderen'/achterwege laten van bepaalde output. 
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produceren van de ene output betekent ook minder kunnen produceren van andere outputs (en 
andersom).  

 
3.4.2.9 Dat wil niet zeggen dat de gevonden regressiecoëfficiënten fout zijn. In een regressieanalyse 

vormen negatieve coëfficiënten voor outputparameters ook niet per se een probleem, want soms 
zijn ze prima te verklaren. Bijvoorbeeld als de betreffende output ook nog via een andere 
outputparameter in het model is opgenomen, zoals hier inderdaad het geval is. 
Compressievermogen en leidinglengte komen beide ook terug in de ‘samengestelde’ 
outputparameter Normgrid. De negatieve coëfficiënten wordt als ware ‘gecompenseerd’ of ‘in 
evenwicht gehouden’ door de positieve coëfficiënten. So far, so good.  

 

Negatieve coëfficiënten werken niet in DEA 
 

3.4.2.10 Maar bij toepassing van een DEA-methodiek gaat het mis. Want DEA hanteert de strikte aanname 
dat er altijd een positieve uitruil bestaat tussen elk van de outputs in het model39 en dit is, gelet op 
de uitkomsten van de regressieanalyse juist niet het geval. Deze aanname staat in de literatuur 
bekend als ‘monotonicity’ of ‘free disposability of inputs en outputs’40 (bijvoorbeeld Niknazar and 
Bourgault (2018)) en bepaalt de kenmerkende, vorm van de efficiënte ‘frontier’ in DEA.  

 
3.4.2.11 Zie figuur C hieronder (links) voor een illustratie van de efficiënte frontier (of efficiënte 

productiefunctie) in DEA in een situatie met twee outputparameters. De efficiënte frontier loopt in 
dat figuur van linksboven naar rechtsonder: een TSO kan voor een bepaalde hoeveelheid input 
meer output 1 produceren, als hij minder output 2 produceert. Anders gezegd: een TSO die extra 
van de ene output produceert, maakt daarvoor extra kosten (niet minder) en kan voor hetzelfde 
budget dus minder van de andere output produceren (niet meer). 

 

3.4.2.12 DEA gaat dus per definitie uit van een positieve uitruil tussen outputs. Maar wat gebeurt er, zoals 
in het onderhavige model het geval is, als in een DEA-model toch outputparameters worden 
gebruikt met een negatieve uitruil met de andere outputparameters? Het gevolg daarvan laat zich 
simpel omschrijven. DEA werkt dan niet meer. DEA is dan namelijk niet (langer) in staat om de 
efficiëntie van de TSO’s te meten. Het DEA-model geeft nog wel scores, maar dat zijn niet langer 
efficiëntiescores. Het zijn in plaats daarvan scores die aangeven hoe de TSO’s presteren ten 
opzichte van een foutieve en niet-bestaande frontier. Het model is gemisspecificeerd: de TSO’s 
worden dan simpelweg langs de verkeerde lat (frontier) gelegd.  

  

                                                            
39  Dit wordt ook nader toegelicht in paragraaf 3.5.3.19, waarin de beperkingen van DEA nader worden toegelicht. 
40  Op slide 16 van het slidepack uit workshop 1 (de kick-off in Brussel): ‘Methodological Approach’, 16 januari 2018 staan 3 

‘typical assumptions’ voor DEA. Een daarvan is: “Free disposability” 
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 Figuur C  Figuur D 

 
Figuur D hierboven (rechts) illustreert deze misspecificatie van het model voor een situatie met 
twee outputparameters. Uit de regressieanalyse is gebleken dat extra outputparameter 1 tot extra 
kosten leidt. Uit dezelfde regressieanalyse bleek ook dat extra outputparameter 2 juist tot minder 
kosten leidt. Dit betekent dat de efficiënte frontier eruitziet als de gestippelde lijn, dus van linksonder 
naar rechtsboven. Immers, extra output 2 zorgt ervoor dat een TSO meer input overhoudt die hij 
kan gebruiken om meer output 1 te produceren.  
 
Maar in DEA gaat dit mis. Want DEA neemt zoals gezegd aan dat extra output, gegeven de andere 
outputs, per definitie tot extra kosten leidt en dat de efficiënte frontier er (dus) uitziet als de 
ononderbroken lijn die van linksboven naar rechtsonder loopt (zoals in figuur C). DEA gaat dus niet 
uit van de werkelijke productiefunctie (input versus output, stippellijn in figuur D), maar vergelijkt 
TSO’s met een frontier op basis van een onjuiste en niet bestaande productiefunctie 
(ononderbroken lijn in figuur C). 

 
Doorwerking naar BM-onderzoek 
 
3.4.2.13 Deze verkeerde manier van vergelijken in DEA heeft grote gevolgen voor de vergelijking van 

TSO’s in het BM-onderzoek. Want zoals aangegeven geeft DEA ook bij een verkeerde 
vergelijking nog wel uitkomsten (scores), maar zeggen deze uitkomsten niets over de 
(in)efficiëntie van de TSO’s. Figuur E laat dit zien. TSO A ligt veel verder af van de 
ononderbroken frontier en krijgt dus een veel lagere score dan TSO B, die dichterbij ligt. Maar 
deze scores zeggen niets over de werkelijke efficiëntie van TSO A, noch over die van TSO B. 
Want als DEA de TSO’s zou (kunnen) vergelijken met de werkelijke, juiste frontier 
(productiefunctie, stippellijn), dan zou TSO A een veel hogere score halen en TSO B een veel 
lagere. Want TSO A ligt immers veel dichter bij de werkelijke frontier.  
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  Figuur E 

 

3.4.2.14 Dat de vergelijking in het BM-onderzoek mank gaat – en de uitkomsten daarmee onjuist zijn – als 
er outputparameters gebruikt worden die bij hogere output tot minder kosten leiden (negatieve 
coëfficiënten), kan ook worden geïllustreerd met een eenvoudige empirische analyse:  

Stap 1 

GTS heeft voor een veertigtal fictieve TSO’s willekeurige waarden voor elke van de vier 
outputparameters gegenereerd. Deze hoogte van deze willekeurige waarden wordt aan de 
bovenkant begrensd door de (werkelijke) waarden van GTS (zijnde een relatief grote TSO) 
en aan de onderkant door de (openbaar gemaakte) waarden van Energinet.dk (zijnde een 
relatief kleine TSO).      

Stap 2 

GTS vult de waarden van de vier outputparameters voor elk van de veertig fictieve TSO’s 
uit stap 1, in de door de consultant geschatte kostenfunctie in41. Hiermee rekent GTS uit 
hoeveel kosten (input) de TSO’s mogen maken om precies aan de kostenfunctie te voldoen. 
Zoals eerder aangegeven laat de kostenfunctie zien dat de outputparameters leidinglengte 
en compressievermogen negatief bijdragen aan de kosten (deze outputparameters hebben 
een negatieve regressiecoëfficiënt). 

Stap 3  

Elk van de veertig TSO’s heeft nu voor elk van de vier outputparameters een waarde en 
voor zijn inputparameter (zijn kosten). Omdat de input in stap 2 is berekend op basis van de 
kostenfunctie, is er een perfect verband (statistische fit) tussen de waarde van de 
outputparameters en de kosten. Anders gezegd: de R2 is precies 1. Alle TSO’s maken dus 
exact evenveel kosten voor evenveel output, zie figuur F1 en F2 voor een illustratie.  

  

                                                            
41 TSO specifieke rapport, hst 3, tabel 3.1.  
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De conclusie op basis van deze regressieanalyse is dus: alle TSO’s zijn precies even 
efficiënt.  

Stap 4  

GTS gebruikt dezelfde waarden vervolgens in een DEA-methodiek. Voor elk van de veertig 
– volledig efficiënt bevonden – TSO’s worden dezelfde waarden van de vier 
outputparameters en van de inputparameter in een DEA-model ingevoerd.  

Figuur G toont de uitkomsten van het DEA-model. Plotseling scoort het merendeel van de 
TSO’s minder dan 100% en zijn deze niet langer efficiënt. Ook is de spreiding in scores zeer 
groot. Sommige TSO’s halen zelfs een score van minder dan 50%. 

  

 

Figuur F1      Figuur F2 

 
Figuur G 
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DEA trekt dus op basis van dezelfde gegevens een precies tegenovergestelde conclusie 
over de daadwerkelijke efficiëntie van de TSO’s, dan de regressieanalyse deed.  

Figuur H laat het verschil in de conclusie van DEA tussen beide analyses nog eens zien. De 
TSO die door de twee meest linker bolletjes wordt gerepresenteerd, is volgende de 
regressieanalyse 100% efficiënt, maar volgens de DEA-analyse maar net iets meer dan 
40%. Het verschil tussen de grijze en zwarte bolletjes is de omvang van het verschil tussen 
de efficiëntie van de TSO’s volgens DEA en volgens de regressieanalyse. Een omvangrijk 
verschil dus, terwijl beide analyses gebruikmaken van dezelfde waardes van dezelfde 
veertig TSO’s voor dezelfde inputparameter en dezelfde vier outputparameters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5  

 

Stap 5 

Om aan te tonen dat DEA (alleen) ook in staat is om tot dezelfde – juiste – conclusie te 
komen als de regressieanalyse over de efficiëntie van de TSO, herhaalt GTS de analyse in 
stap 1 tot en met stap 4, maar met één belangrijk verschil. Ditmaal worden de kosten van 
de TSO’s in stap 2 berekend met een aangepaste kostenfunctie. De negatieve waardes van 
regressiecoëfficiënten van de outputparameters compressievermogen en leidinglengte 
worden vervangen door hun positieve waarden.42 Door deze aanpassing bevat de 
kostenfunctie dus niet langer een negatief verband tussen deze twee outputparameters en 
de kosten, maar een positief verband.  

Voor elk van de veertig TSO’s zijn de waardes van de vier outputparameters dus ongewijzigd 
gebleven, maar de waarde van de inputparameter (de hoogte van de kosten) is opnieuw 
berekend met de aangepaste kostenfunctie. Vanzelfsprekend blijft de uitkomst van de 
regressieanalyse op basis van deze waardes precies hetzelfde als hierboven in stap 3. Er is 
nog steeds een perfect verband tussen de waarde van de outputparameters en de hoogte 

                                                            
42 Anders gezegd: de negatieve waarde van de regressiecoëfficiënt wordt gedeeld door minus 1. 

 
Figuur H 
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van de kosten (R2 is precies 1). De conclusie op basis van de regressieanalyse is dus ook 
nog steeds dat alle TSO’s precies even efficiënt zijn. 

Nu er een positief verband bestaat tussen alle outputparameters (ook compressievermogen 
en leidinglengte) en de kosten, is ook DEA in staat om tot dezelfde – juiste – conclusie te 
komen als de regressieanalyse. Ditmaal halen alle TSO’s ook in het DEA-model een score 
van 100%. Zie figuur I, zowel in de regressieanalyse als in DEA scoren alle TSO’s nu 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.15 Het DEA-model in het BM-onderzoek laat zich het beste vergelijken met het DEA-model in stap 4 
hierboven, zoals geïllustreerd in figuur G. Het DEA-model in het BM-onderzoek bevat ten onrechte 
– want: in strijd met de uitgangspunten van DEA – twee outputparameters die een negatieve uitruil 
kennen met de andere outputparameters in het model.  

 

3.4.2.16 Het gebruiken van dergelijke outputparameters met een negatieve uitruil is een fundamentele 
misspecificatie van het DEA-model, omdat hiermee volledig ingegaan wordt tegen een 
fundamentele aanname van DEA, namelijk die van een positieve uitruil tussen de output 
parameters. In een DEA-model leidt meer van de ene output, per definitie, tot minder (en niet meer) 
van een andere output.  

 
3.4.2.17 Het gevolg van deze fundamentele misspecificatie in het BM-onderzoek is – zoals hierboven 

toegelicht – dat het DEA-model niet werkt. Het model is dan simpelweg niet in staat om de efficiëntie 
van de TSO’s te meten. 

 
Consultant heeft erkend dat negatieve coëfficiënten onjuist en onbruikbaar zijn – volgt uit literatuur 
 
3.4.2.18 Opvallend is dat de consultant zelf ook meermalen heeft onderkend en opgeschreven dat de te 

selecteren outputparameters voor een DEA-model een positief verband moeten hebben met de 
kosten (positieve uitruil tussen outputparameters). In de eerdere Europese benchmark van 
elektriciteits-TSO’s (E3GRID2012) werd een outputparameter (‘Peak load’) door de consultant zelfs 
afgewezen om de expliciete reden dat deze een negatieve coëfficiënt (relatie) met de kosten had: 
"However, we already mentioned in R1 that the coëfficiënt for peak load had the “wrong” (negative) 
sign in the regression analysis, indicating that costs will decrease when peak load increases." 

 
3.4.2.19 In het rapport van de vorige Europese gas TSO benchmarkonderzoek E2Gas staat dat:  

 
Figuur I 
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“(…) when the larger models are investigated in details, we see that they often suffer from sign 
problems, i.e. additional cost drivers may have negative signs.” 
 

3.4.2.20 Maar ook aan de start van het BM-onderzoek, benadrukte de consultant het belang van 

coëfficiënten met het ‘juiste’ teken (oftewel niet negatief)9. "It is, of course, also important to 

discipline the search of a good model with classical statistical tests. We typically seek models that 

have significant parameters of the right signs43 and that do not leave a large unexplained variation.’ 

En: "Statistical – The parameters in the model should be of correct sign and be significant"44 

 

3.4.2.21 Toch is dit precies de kapitale fout die de consultant hier zelf maakt. Het is – volgens de DEA-
literatuur (bijv. Banker, Charnes and Cooper (1984), Dyson et al. (2001) en Cooper, Seiford and 
Tone (2007)) en in het verleden dezelfde consultant – eenvoudigweg niet toegestaan te werken 
met negatieve uitruil tussen outputparameters. 

 
Gelijkenis tussen BM-resultaten en verloop bij misspecificatie 
3.4.2.22 En wie met die bril nog eens kijkt naar de resultaten uit het BM-onderzoek – Figuur B hierboven – 

en wat er gebeurt bij misspecificatie (negatieve uitruil) in een DEA-methodiek – Figuur G hierboven 
– dan doet zich een grote gelijkenis voor. 

 

3.4.2.23 Dit roept ook de vraag op of de vermeende inefficiëntie van GTS zich niet zou kunnen (laten) 
verklaren door een afstand ten opzichte van een frontier die samenhangt met het (ten onrechte) 
gebruiken van negatieve coëfficiënten in een DEA-model. GTS kan dit niet verifiëren – of laten 
verifiëren – omdat ACM en de consultant weigeren om het daarvoor vereiste inzicht of toegang te 
verschaffen, maar het is alleszins aannemelijk en verdient minstgenomen nader onderzoek. En in 
elk geval toont het aan dat het verrichte BM-onderzoek een ontoelaatbaar – en voor DEA-
methodiek dodelijk – element bevat, namelijk een fundamentele misspecifiatie van het DEA-model. 
Daarmee zijn de resultaten onjuist en onbruikbaar.  

 
3.4.3 Statistiek consultant wijst op 100% efficiëntie 
 
3.4.3.1 In de tweede plaats – naast de misspecificatie van het DEA-model – leidt de statistiek van de 

consultant tot een andere conclusie, namelijk dat daaruit 100% efficiëntie van GTS zou volgen. 
 

3.4.3.2 De zeer hoge R2 waarop de consultant steeds zo hamert laat namelijk zien dat (outliers 
daargelaten) de TSO's welhaast perfect de input/outputcurve volgen. Anders gezegd: de kosten 
van deze TSO's zouden volgens de consultant zeer goed kunnen worden voorspeld aan de hand 
van de output (en andersom). Een R2 van bijna 1. 

 

3.4.3.3 Wat de consultant hiermee eigenlijk zegt is dat deze TSO's (vrijwel) 100% efficiënt zijn. Immers, 
het strak volgen van de input-/outputcurve impliceert een vrijwel perfecte kosten/outputverhouding. 
En dat is precies de definitie van efficiëntie die ACM aanhoudt. GTS doet het zelfs nog iets beter 

                                                            
43 Op zowel slide 24 als 25 van het slidepack uit Workshop 4 (in Brussel): Model Specification GAS’, 27 november 2018 staat: 

“NormGrid has right sign (positive)” Deze opmerkingen worden gegeven als duiding bij statistische regressies van de 
outputparameter Normgrid op de kosten. Dezelfde opmerking staat ook in het slidepack uit workshop 5 op slides: 42, 43, 44, 
45. Verder staat op slide 48 van hetzelfde slidepack: “Correct signs and properties, but Landuse not likely final parameter”. 
Deze opmerking wordt gegeven als duiding bij een statistische regressie van een model met daarin (ook) de outputparameter 
landuse. Het teken van landuse is positief. 

44 Slide 26 van het slidepack uit workshop 1 (de kick-off in Brussel): ‘Methodological Approach’, 16 januari 2018. 
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dan op grond van het gevonden verband mocht worden verwacht (TOTEX GTS ligt lager). De 
consultant had daar dan kunnen stoppen: GTS is 100% efficiënt. 

 

3.4.3.4 Of de statistiek van de consultant (met de vermeende vrijwel perfecte R2) klopt, kan GTS niet 
beoordelen. Daarvoor is ook onvoldoende informatie beschikbaar. Maar als deze klopt dan kan niet 
anders dan de conclusie worden getrokken dat voor GTS sprake is van 100% efficiëntie.  

 

3.4.3.5 Dus ofwel de statistiek klopt niet, ofwel GTS is 100% efficiënt, maar aan de hand van deze statistiek 
een DEA-model hanteren waaruit volgt dat GTS (vergaand) minder dan 100% efficiënt is, kan niet 
kloppen. Daarmee vervalt al de basis voor het hele BM-onderzoek. 

 
3.4.4 Tussenconclusie 
 
3.4.4.1 In het BM-onderzoek is een fundamentele fout begaan door de consultant, namelijk het – in strijd 

met de DEA-literatuur en zijn eigen opmerkingen – invoeren van negatieve coëfficiënten in een 
DEA-model. Daarmee is het BM-onderzoek onhoudbaar. 

 

3.4.4.2 Wat minstgenomen had moeten gebeuren is onderzoeken of – zoals GTS aannemelijk acht – de 
uitkomsten van het BM-onderzoek het resultaat zijn van misspecificatie van het model, in plaats 
van inefficiëntie van GTS. 
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3.5 (ON)ZORGVULDIGHEID ONDERZOEK 
 
3.5.1 Inleiding 
 
3.5.1.1 GTS is van mening dat – ook los van de hiervoor beschreven fundamentele fout van de consultant 

– het BM-onderzoek (TCB18) gebrekkig is. Het is in feite niet beter –  en zelfs slechter – dan het 
voorgaande benchmarkonderzoek dat door CEER is uitgevoerd (E2Gas).  

 

3.5.1.2 In deze paragraaf licht GTS (in vervolg op de voorgaande paragrafen) toe waarom ook de wijze 
waarop het BM-onderzoek is uitgevoerd, gebrekkig is en als gevolg daarvan ook de uitkomsten 
gebrekkig zijn. 

 

3.5.1.3 Die gebreken vallen uiteen in enerzijds (a) een onzorgvuldig proces ten aanzien van het BM- 
onderzoek (paragraaf 3.5.2) en (b) de inhoudelijke gebreken volgend uit het eindrapport (paragraaf 
3.5.3). Deze gebreken maken dat het BM-onderzoek, dan wel de resultaten hiervan, (in huidige 
vorm) niet in de methode van regulering kunnen worden toegepast. Aan het slot van deze paragraaf 
laat GTS zien dat de praktijk van het BM-onderzoek niet aansluit op de principes uit de door ACM 
in het OMB aangehaalde onderzoeken: het BM-onderzoek is niet uitgevoerd zoals had gemoeten. 
Op concrete gebreken ten aanzien van individuele outputparameters, TOTEX-bepaling en TSO- 
en landspecifieke factor gaat GTS hierna in (respectievelijk) paragrafen 3.6, 3.7 en 3.8 in. 

 

3.5.2 Opzet en verloop van het BM-onderzoek (proces) 
 
3.5.2.1 Ten aanzien van het proces merkt GTS in de kern op dat keuzes in de bepaling voor onder andere 

methode, modellen en parameters onzorgvuldig tot stand zijn gekomen en niet deugdelijk zijn 
gemotiveerd. In paragraaf 3.4 is hiervoor het ultieme bewijs geleverd: de consultant had het 
benchmarkproces immers nooit mogen vervolgen met een DEA-analyse na bestudering van de 
resultaten uit de regressieanalyse.  

 
3.5.2.2 Maar ook de andere keuzes ten aanzien van het (DEA) model en de methode zijn niet zorgvuldig 

tot stand gekomen. Dit wreekt zich te meer nu de methode (DEA) en invullingen daarvan in het 
BM-onderzoek erg gevoelig zijn voor zowel fouten (in data en berekeningen) als voor aannames in 
het model. Anders gezegd: een ogenschijnlijk kleine onvolkomenheid kan een grote impact hebben 
op de uitkomsten (en daarmee op de thèta van GTS)45.  

 

3.5.2.3 GTS licht dit toe aan de hand van hoe het BM-onderzoek, in de tijd, is gelopen. Deze toelichting is, 
omwille van de leesbaarheid, opgenomen in Bijlage 3. Voor een beschrijving van het BM-
onderzoek in algemene zin en de rol van ACM daarin verwijst GTS naar paragrafen 3.1 en 3.2. Uit 
de toelichting van GTS volgt een heel ander beeld dan het zorgvuldige of inhoudelijke proces dat 
ACM suggereert. Het hele proces was meer voor de vorm, dan dat het inhoudelijk veel heeft 
opgeleverd.  

 

                                                            
45 Een voorbeeld van de grote impact die een bepaalde keuze kan hebben is hebben is het volgende. De consultant heeft 

gedurende het onderzoek een afweging gemaakt tussen zogenoemde constante schaalvoordelen, toenemende 
schaalvoordelen en variabele schaalvoordelen. Hij heeft – ongemotiveerd – gekozen voor het gebruik van toenemende 
schaalvoordelen. Voor GTS betekent dat een efficiëntiescore van 73,2% op dit punt, waar het een 100% score zou zijn indien 
was gekozen voor variabele schaalvoordelen. Zie paragraaf 3.9 voor een uitgebreide beschrijving.    
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3.5.2.4 Dit past bij het algemene beeld van de statische efficiëntie in het OMB, namelijk op de theorie. Op 
papier zou het proces heel erg zorgvuldig zijn geweest, met veel ruimte voor inbreng van – en 
debat met – GTS en TSO's. Wie daadwerkelijk heeft deelgenomen aan dat proces ziet dat dit 
slechts schijn was. Maar GTS is niet uit op een wel-of-niet discussie over het proces als zodanig. 
Het gaat uiteindelijk om de inhoud. Daarvan staat bijzonder weinig op papier. We zien dat ACM in 
het OMB (net als de consultant) vooral veel schrijft over het (vermeende) proces en bijzonder weinig 
over de inhoud. ACM kon ook weinig over de inhoud schrijven, omdat zij zich onvoldoende in het 
BM-onderzoek heeft verdiept en de data/modellen niet had. En hoe goed men ook (naar zeggen) 
het proces heeft vormgegeven, uiteindelijk is de test: is de inhoud goed? 

 

3.5.3 Inhoudelijke gebreken eindrapport BM-onderzoek en resultaten  
 
3.5.3.1 Die inhoud is evident gebrekkig. In deze paragraaf licht GTS toe dat ook inhoudelijk het BM-

onderzoek aantoonbaar dermate gebrekkig is dat de voorgenomen toepassing daarvan 
onhoudbaar is. Die inhoudelijke gebreken tonen ook aan dat de principiële bezwaren uit de 
voorgaande paragrafen niet slechts theoretisch zijn, maar zich daadwerkelijk hebben 
gematerialiseerd, met grote gevolgen. 

 

Inleiding 

 

3.5.3.2 Het eindrapport van het BM-onderzoek werd op 17 juli 2019 opgeleverd. Het rapport bejubelt de 
eigen keuzes voor correcties, de eigen keuze voor het gebruikte model en de (vermeende) kwaliteit 
van de data, maar een deugdelijke onderbouwing voor de gemaakte keuzes en gehanteerde 
werkwijzen ontbreekt.  

 

3.5.3.3 Het rapport licht bijvoorbeeld niet toe op basis waarvan een keuze is gemaakt voor de gebruikte 
DEA-methode, de data, het model en de correcties. Voortdurend is gesteld door de consultant en 
ACM dat de keuzes zijn gemaakt op basis van analyses en testen, maar deze analyses en testen 
zijn ondoorgrondelijk en niet te verifiëren. Het vertrouwen in het eigen rapport gaat echter zo ver 
dat de consultant en de stuurgroep van het project (PSG, waar ACM voorzitter van was) niet kunnen 
bedenken hoe het onderzoek beter uitgevoerd had kunnen worden (pagina 47 eindrapport, 
onderstreping toegevoegd): 

 

“One way of looking at the results is to ask oneself if it is reasonable to believe that individual scores can 
come out as low as 80%, 70%, 60%, or even lower. The answer to that question is in our view YES 
for two important reasons. First of all, the TCB18 project itself has been performed with great care, 
i.e. extensively validating data, often making cautious assumptions when modelling, and verifying 
the results to the extent that the PSG cannot think of any reason why these could not be trusted. 
Often these steps were inspired by comments from TSO’s, leading to the formulation and testing 
of additional hypothesis to rule out errors as much as possible.”  

 

3.5.3.4 Het geeft te denken dat ondanks het gebrek aan inhoudelijke discussies met TSO’s, het negeren 
van aangedragen verbeteringen om de kwaliteit van de data en het onderzoek te verhogen, 
ontbrekende consistentie in definities en aangeleverde data en de controle daarop (zie vorige 
paragrafen), de niet onderbouwde keuzes voor het model, data en correcties het rommelige, niet-
transparante proces en het gebrek aan zinvolle interactie, er nog steeds wordt volgehouden dat de 
uitkomst van het onderzoek betrouwbaar of zelfs onfeilbaar is.  
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3.5.3.5 Deze opstelling baart eerder zorgen ten aanzien van de kwaliteit van het onderzoek, dan dat het 
vertrouwen inboezemt. Elk onderzoek kent beperkingen (en in dit geval zelfs een fundamentele 
fout vanwege het gebruik van parameters met negatieve coëfficiënten in DEA, zoals in paragraaf 
3.4 hiervoor beschreven) en het had op de weg gelegen van ACM als opdrachtgever en de 
consultant als opdrachtnemer om enige terughoudendheid te betrachten ten aanzien van de 
(on)betrouwbaarheid van het onderzoek. Dit geldt te meer vanwege de gekozen DEA-methodiek 
die buitengewoon vatbaar is voor fouten en onzekerheden (en al helemaal de gebreken die hier 
aantoonbaar aanwezig waren) en waarvan de betrouwbaarheid (per definitie) niet is vast te stellen 
(waarover later meer). In plaats daarvan heeft (ook) ACM zich onvoldoende kritisch opgesteld en 
berust zij in het zelf niet kunnen controleren van het BM-onderzoek, omdat ze de data 
eenvoudigweg niet heeft (zie paragraaf 3.2). 

 

3.5.3.6 Daarop aanhakend zet GTS hierna uiteen dat – ook op basis van het beperkte inzicht dat zij in het 
BM-onderzoek heeft – het eindrapport en de resultaten die hieruit naar voren komen, duidelijke 
gebreken bevatten. Let wel: zou GTS méér inzicht hebben gehad in het BM-onderzoek, dan had 
zij wellicht nog meer gebreken kunnen constateren (tot nu toe geldt: hoe meer GTS ervan ziet, hoe 
meer concrete twijfels heeft GTS bij het BM-onderzoek). 

 

3.5.3.7 Voor de duidelijkheid merkt GTS reeds hier op dat haar stelling niet is dat een kostenbenchmark 
met buitenlandse TSO's ten principale niet is toegestaan. Evenmin stelt GTS dat een 
kostenbenchmark niet op basis van een DEA-methodiek zou mogen worden uitgevoerd. Waar het 
om gaat is dat het BM-onderzoek – of dat nu met DEA is of iets anders – deugdelijk en zorgvuldig 
wordt uitgevoerd, dit goed wordt gedocumenteerd, gecontroleerd en rekening wordt gehouden met 
de beperkingen die inherent zijn aan het onderzoek. Daartoe is ACM verplicht als toezichthouder 
(artikelen 3:2 (en 3:9) en 3:49 Awb). Daar gaat het om. 

 
3.5.3.8 GTS licht de geconstateerde inhoudelijke gebreken in het BM-onderzoek stap voor stap toe. 

 

Methode 

 

Eenzijdige benadering richting DEA-model 

 

3.5.3.9 De consultant heeft uit alle beschikbare methoden en invullingen daarvan een frontier-based 
methode gebruikt, waarbij de vergelijking uitgaat van een grens (frontier) die wordt gevormd door 
de vermeend meest efficiënte TSO's ('best of class'). Het is niet vanzelfsprekend om bij een 
benchmark bij voorbaat voor een frontier-based methode te kiezen; bij de regulering van regionale 
netbeheerders wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een gemiddelde (maatstafregulering, gebaseerd 
op het gemiddelde van de vergelijkingsgroep – per definitie is dit een voorzichter benadering).  

 

3.5.3.10 Dit fundamentele verschil in de regulering is te meer opmerkelijk gelet op wat ACM zelf aangeeft in 
het OMB (randnummer 80: "De ACM vult haar bevoegdheid in door, waar mogelijk, aan te sluiten 
bij het wettelijk kader voor TenneT en de regionale netbeheerders." (herhaald in randnummer 106). 
Dat ACM in het kader van de regionale netbeheerders aangeeft (zie het voor hen thans geldende 
methodebesluit, randnummer 92) dat het systeem van maatstafconcurrentie het beste aansluit bij 
de regulering die de wetgever voor ogen heeft, is geen rechtvaardiging voor dit essentiële verschil 
met de regionale netbeheerders. Er staat namelijk niets aan in de weg om ook voor GTS (en 
TenneT) uit te gaan van een gemiddelde maatstaf, in plaats van frontier-based. 
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3.5.3.11 Eén van de mogelijke frontier based methodes is de DEA. En als eenmaal wordt gekozen de DEA-
methodiek te gebruiken, zijn er binnen die DEA-methodiek weer meerdere specifieke invullingen 
mogelijk46. Ook een keuze voor een van deze invullingen is niet vanzelfsprekend.  

 

3.5.3.12 Met andere woorden: voor het vaststellen van de statische efficiëntie is gebruik gemaakt van 
slechts één van de vele mogelijke methoden en slechts één van de mogelijke specifieke invullingen 
daarvan, terwijl er dus vele andere methoden en modellen met gelijke kwaliteit mogelijk zijn. Het is 
goed denkbaar dat een andere methode voor GTS tot een andere uitkomst zou hebben geleid. 
Alleen al op basis van deze eenzijdige benadering is grote voorzichtigheid geboden bij de 
interpretatie van de uitkomst van het BM-onderzoek.  

 
Onvoldoende rekening gehouden met beperkingen DEA 

 

3.5.3.13 Maar als eenmaal (anders dan hier: gemotiveerd en zorgvuldig afgewogen) tot een bepaalde 
methode en model wordt gekozen, dan dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de 
beperkingen van die methode, c.q. dat model. Dat is niet gebeurd. 

 

3.5.3.14 In het BM-onderzoek is dus een DEA-methode toegepast. DEA definieert een (beperkt) aantal 
input- en outputparameters op basis waarvan vervolgens een frontier wordt geconstrueerd met de 
vermeende meest efficiënte TSO’s. ACM stelt in randnummer 298 van het OMB (onderstreping 
toegevoegd): “Er is gekozen voor DEA vanwege de relatief beperkte omvang van de 
vergelijkingsgroep. Binnen de frontier based methoden bestaan namelijk ook andere technieken, 
maar die zijn gebaseerd op stochastiek en hebben een relatief grote vergelijkingsgroep nodig om 
tot betrouwbare resultaten te komen, terwijl DEA tot bruikbare resultaten komt op basis van een 
kleinere vergelijkingsgroep.”  

 

3.5.3.15 ACM lijkt hier de afweging te hebben gemaakt tussen betrouwbare resultaten en bruikbare 
resultaten. Onder "bruikbaar" verstaat ACM kennelijk niet betrouwbaar (anders had zij die term ook 
wel kunnen herhalen), maar meer het praktische dat het een uitkomst oplevert. ACM heeft derhalve 
gekozen voor praktisch gemak (want uit elke DEA-analyse volgt altijd wel een getal) in plaats van 
de zo cruciale – en vereiste – betrouwbaarheid.  

 

3.5.3.16 De omvang van de voorliggende vergelijkingsgroep leidt er volgens ACM toe dat stochastische 
methoden niet konden worden gebruikt en daarom voor DEA is gekozen. Het voordeel van DEA 
zou zijn dat een simpele analyse kan worden gedaan en er weinig data voor benodigd zijn. Maar 
daarin schuilt ook precies het probleem: net als elke benchmark-methode is een DEA-model een 
simplificatie en het gebruik van DEA betekent dus niet dat de resultaten zonder meer bruikbaar zijn 
voor de vaststelling van de statische efficiëntie van GTS (zoals ACM ten onrechte stelt). Wie het 
OMB – of het rapport van het BM-onderzoek – leest zou denken dat DEA een welhaast 'magisch' 
model is, dat met heel weinig TSO's en met weinig data betrouwbare en complete uitkomsten 
oplevert. Dat is niet het geval: ook bij een DEA-methode is de betrouwbaarheid en compleetheid 
afhankelijk van de beschikbaarheid (en vergelijkbaarheid!) van TSO's en data. Garbage in, is 
garbage out – en hoe kleiner (of minder vergelijkbaar) de vergelijkingsgroep en dataset en hoe 
minder outputparameters, hoe minder betrouwbaar is de uitkomst. Wat ACM bedoelt is wederom 
dat een DEA-methode 'bruikbaar' is (voor haar) in die zin dat er sneller een uitkomst uitrolt, maar 
dat maakt die uitkomst niet beter – laat staan betrouwbaar. 

                                                            
46  Zie ook hoofdstuk 3.3 over het ontbreken van een eenduidig efficiëntiebegrip (en het ditmaal uitgaan van één efficiëntiebegrip 

in plaats van de vier uit het vigerende methodebesluit). 
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3.5.3.17 Naast dus dat DEA geen voordeel heeft ten opzichte van stochastische methoden (beiden gaan uit 
van vergaande simplificatie) is er een belangrijk en inherent nadeel aan DEA: de betrouwbaarheid 
van de uitkomst is bij een DEA-methode, anders dan bij stochastische methoden, simpelweg niet 
vast te stellen.  

 
3.5.3.18 De DEA-methodiek kent – in aanvulling op het niet kunnen vaststellen van de betrouwbaarheid –  

nog andere belangrijke beperkingen. Die zal GTS hieronder toelichten aan de hand van een 
voorbeeld.  

 

Casus: Een onderzoeker besluit de efficiëntie van rechterlijke colleges te bepalen. Bij het vergelijken zou 

vermoedelijk kunnen worden gekeken naar aantallen uitspraken (output 1) en lengte van 

uitspraken47 (output 2) per uitgegeven EURO (input). De onderzoeker heeft slechts de beschikking 

over data van drie rechterlijke colleges en kiest daarom voor een DEA-methode. Uit de resultaten 

blijkt dat rechtbank A en rechtbank B 100% efficiënt (zouden) zijn, maar Hoge Raad C slechts 60% 

efficiënt zou zijn.  

 

3.5.3.19 Vanwege (in elk geval) de volgende beperkingen van DEA48 zijn deze uitkomsten niet zonder meer 
bruikbaar om het budget van het Hoge Raad (C) met 40% te korten: 

 

i) DEA laat een beperkt aantal outputparameters toe: DEA is een relatief simpele methode 
waarin output wordt gemeten door middel van slechts enkele parameters. De vraag is daarom 
of de werkelijke output volledig gedekt wordt in het gebruikte model. Het model in de casus 
houdt bijvoorbeeld geen rekening met de kwaliteit van de uitspraken en wat ervoor nodig is 
om daartoe te komen (bijvoorbeeld met voorafgaande, vaak uitgebreide, conclusies van een 
advocaat-generaal). Dit is echter ook output die rechterlijke colleges leveren. Mogelijk is dit de 
reden waarom het Hoge Raad C als ‘inefficiënt’ wordt bestempeld. Een wijziging (of 
toevoeging) van slechts een van de outputparameters kan tot grote verschillen leiden.  

ii) DEA is deterministisch: dit houdt in dat DEA geen onderscheid kan maken tussen 
‘inefficiëntie’ en ‘ruis’. Ruis betreft niet verklaarde variatie in de data; alle zaken die verschillen 
verklaren buiten de gedefinieerde parameters in het model. Dit is een groot verschil met de 
eerdergenoemde stochastische methoden (zoals Stochastic Frontier Analysis, SFA), waar dit 
verschil wel kan worden geïdentificeerd. Het is goed denkbaar dat de geschatte 
benchmarkscore van Hoge Raad C niet het resultaat is van ‘inefficiëntie’, maar enkel van ‘ruis’. 
Om een voorbeeld te geven: voordat men in de Hoge Raad wordt benoemd, moet men eerst 
(vaak decennialang) uitgebreid zijn of haar sporen hebben verdiend in de rechterlijke macht 
(en vaak wetenschap). De leeftijden – en salarisschalen – zijn daarmee logischerwijs hoger 
dan bij rechtbanken waar men direct na de opleiding kan beginnen. Dit onvermijdbare verschil 
in ervaring/salaris is 'ruis' waarmee DEA geen rekening kan houden: DEA ziet de (heel 
verklaarbare en te rechtvaardigen) salarisverschillen simpelweg als inefficiëntie. Het 
deterministische karakter van DEA maakt ook dat de betrouwbaarheid van de uitkomst van 
het model, niet (statistisch) kan worden vastgesteld. Het is dus onduidelijk, hoe goed of slecht 
het resultaat is. Dat stelt op voorhand grenzen aan de bruikbaarheid en toepasbaarheid van 
dit resultaat. 

                                                            
47 Hier kan men al twisten: is een korte uitspraak nu per se sneller te schrijven of niet (langer kan duiden op meer geschilpunten, 

maar tegelijkertijd: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister). Zo'n voorbeeld geeft al aan dat wat een eenduidige 
outputparameter lijkt nog niet zo eenvoudig te bepalen is. 

48 Zie ook hoofdstuk 4 van het rapport van Oxera. 
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iii) Voorwaarde in DEA is dat alle observaties structureel vergelijkbaar zijn: DEA gaat ervan 
uit dat de observaties allemaal goed vergelijkbaar zijn, en corrigeert niet voor eventuele 
verschillen. Als het model niet volledig juist is samengesteld, zal een verschil kunnen leiden 
tot ‘inefficiëntie’. Bijvoorbeeld behandelt de Hoge Raad naar zijn aard complexere zaken 
(hoogste rechter, verplichte kamers met drie of vijf raadsheren, in plaats van één of drie 
rechters en met conclusie A-G – per definitie alleen zaken die bijdragen aan de 
rechtsontwikkeling49). Deze verschillen zullen dan ten onrechte leiden tot de conclusie dat 
Hoge Raad C inefficiënt is. DEA zal dit verschil niet identificeren (vanwege het deterministische 
karakter, zie ii.) 

iv) DEA is gevoelig voor fouten in de dataverzameling: net als voor verschillen, geldt ook voor 
fouten in de data dat DEA hiervoor niet corrigeert, bijvoorbeeld omdat de data niet uniform zijn 
aangeleverd. Ook dit kan ten onrechte leiden tot een lagere score. In het voorbeeld zou Hoge 
Raad C zijn personeelskosten bijvoorbeeld inclusief vakantiegeld hebben kunnen 
aangeleverd, terwijl rechtbanken A en B de personeelskosten exclusief vakantiegeld hadden 
aangeleverd. Deze datafout, of verschil van interpretatie, leidt ten onrechte tot een lagere 
score voor Hoge Raad C.   

v) DEA gaat uit van vrije substitutie van output: DEA neemt aan dat men vrijelijk outputs tegen 
elkaar kan uitruilen. Mocht een onderzochte partij goed scoren (efficiënt zijn) op output A, maar 
minder goed scoren op output B, dan is de aanname van DEA dat deze partij al haar productie 
van output B kan stoppen, en kan inruilen tegen extra output A, waardoor haar 
benchmarkscore stijgt. Deze aanname gaat echter niet altijd op. Rechtbanken zijn bijvoorbeeld 
niet (altijd) in staat om hun ‘productie’ van het aantal uitspraken te verhogen in plaats van 
euro’s te besteden aan de lengte van uitspraken, omdat ze geen keuze hebben in de aard van 
de zaken (bijvoorbeeld het rechtsgebied of complexiteit) die zij dienen te behandelen. Een 
rechtbank wordt dan (wanneer de score zonder meer zou worden gebruikt/toegepast) ten 
onrechte afgerekend op de aanname dat uitruil tussen output A en B mogelijk is, terwijl dit in 
de praktijk niet kan. 

vi) DEA gaat uit van vrije disposability van input wat inhoudt dat een bedrijf altijd onnodige 
input en output kan verwijderen (geen negatieve coëfficiënten in DEA). Analoog aan het 
vorige punt, neemt DEA in de kern aan dat een observatie ten minste evenveel output kan 
produceren als zijn input toeneemt (en vice versa). Dat maakt dat een DEA-model niet 
bruikbaar wanneer er sprake is van negatieve coëfficiënten (DEA kan daarmee niet omgaan, 
zie paragraaf 3.4). 

 
3.5.3.20 Terugkomend op het Hoge Raad/rechtbanken-voorbeeld: de DEA-analyse zou alleen een simpele 

lijn trekken aan de hand van (i) aantallen uitspraken en (ii) lengte van uitspraken. Op beide 
outputparameters zal de Hoge Raad (C) veel slechter scoren dan rechtbank (A) of rechtbank (B). 
Maar is de Hoge Raad daarmee inefficiënt? Is bijvoorbeeld het punt C´ in de praktijk wel bereikbaar 
voor de Hoge Raad? Met andere woorden, is de mix van aantal en lengte van uitspraken die wordt 
verondersteld in punt C’ realistisch? 

                                                            
49  Anders horen ze niet bij de Hoge Raad thuis, artikel 80a en 81 RO. 
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Figuur 1 Illustratie DEA-analyse 

 
3.5.3.21 Deze algemene nadelen die aan de DEA-methodiek kleven zorgen ervoor dat een onderzoek dat 

wordt gedaan op basis van DEA inherent aanzienlijke beperkingen kent. In het BM-onderzoek 
wordt erg summier ingegaan op deze nadelen en wat dit betekent voor de gepresenteerde 
efficiëntiescores. Ook ACM gaat in het OMB niet in op deze (algemene) nadelen van DEA in de 
toepassing van de score.   

 

3.5.3.22 Die bespreking van de beperkingen (of nadelen) van een onderzoek horen wel in een deugdelijk 
onderzoek thuis. Elk wetenschappelijk onderzoek – zelfs dat waarmee een Nobelprijs wordt 
gewonnen – zal ingaan op lacunes en beperkingen. Dat de consultant naar eigen zeggen zelf geen 
beperkingen of nadelen kan zien aan zijn onderzoek geeft als zodanig reeds te denken aan de 
houdbaarheid daarvan en de mate van zelfreflectie. 

 

3.5.3.23 GTS stelt vast dat alleen al vanwege de beperkingen die gekoppeld zijn aan de DEA-methode (die 
de consultant niet in acht neemt) de uitkomsten van het BM-onderzoek niet zonder meer bruikbaar 
zijn voor de methode van regulering. Ook Oxera concludeert dat aan een aantal fundamentele 
uitgangspunten van DEA niet is voldaan50. Grote voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie en 
de toepassing van deze resultaten.  

 

Model 

 

Algemeen 

 

3.5.3.24 Als eenmaal is gekozen voor een DEA-methodiek dan moet een keuze worden gemaakt voor een 
model. Om te komen tot een model dienen outputparameters te worden gekozen. Er dienen 
outputparameters (of cost drivers) geselecteerd te worden die gezamenlijk een hoge mate van 
verklaring bieden voor de kosten en deze vormen dan het model.  

 

3.5.3.25 Juist bij het gebruik van de DEA-methodiek, met de inherente nadelen zoals beschreven in 
paragraaf 3.5.3.19, dienen hoge eisen te worden gesteld aan de kwaliteit en volledigheid van het 
gekozen model. Dit kan aan de hand van het volgende voorbeeld worden toegelicht. Stel, TSO A 

                                                            
50 Oxera (2020) A critical assessment of TCB18 gas. 
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en TSO B leveren beide outputs X en Y en maken daar evenveel kosten voor. TSO B levert 
daarnaast ook nog output Z, en maakt daar extra kosten voor. In een model waar output X en Y 
wel tot uiting komen, maar output Z niet tot uiting komt, zal TSO B (ceteris paribus) inefficiënt 
worden bevonden door het model ten opzichte van TSO A. Immers, volgens het model maakt TSO 
B meer kosten voor dezelfde output. Echter: dit is geen inefficiëntie maar een verschil tussen TSO 
A en TSO B dat niet tot uiting komt in het model.   

 

3.5.3.26 Dit voorbeeld geeft het belang van een kwalitatief goed model weer, zeker in een DEA-context, 
waarbij elk verschil tussen de TSO’s (dat niet in de output naar voren komt) als inefficiëntie wordt 
bestempeld. De keuze voor passende modellen vraagt daarom om een hoge mate van 
zorgvuldigheid, zowel vanuit (i) proces als (ii) inhoud. Dat er in het BM-onderzoek geen sprake is 
geweest van een zorgvuldig proces om tot een model te komen is in paragraaf 3.5.2 (en Bijlage 3) 
al toegelicht. Daarnaast concludeert GTS dat de kwaliteit van het model onvoldoende is voor de 
bepaling van de statische efficiëntie van GTS. GTS licht dit hieronder toe.  

 

Modelkeuze  

 
3.5.3.27 Zoals hiervoor uitgebreid is toegelicht, is er vanuit alle mogelijke methoden slechts één methode 

gekozen door ACM, de DEA-methode. GTS heeft toegelicht dat alleen dit feit voldoende aanleiding 
geeft om voorzichtig te zijn bij het interpreteren en toepassen van de benchmark uitkomsten. 

 

3.5.3.28 Extra voorzichtigheid is echter geboden, omdat er binnen deze DEA-methode gebruik is gemaakt 
van slechts één model (c.q. 'efficiëntiebegrip, zie paragraaf 3.3). Het is voor GTS onbegrijpelijk dat 
ACM (anders dan bij het vigerende methodebesluit) nu slechts één model heeft laten doorrekenen, 
en de uitkomsten daarvan zonder enige voorzichtigheid toepast in de methode van regulering. Ze 
was eerder immers zelf van mening dat de efficiëntie van GTS alleen vanuit verschillende 
invalshoeken kan (en moest) worden gemeten, en er niet sprake is van een ‘beste model’. Het feit 
dat deze invalshoeken deze keer niet zijn genomen, betekent niet dat ze er niet (meer) zouden zijn 
of hun relevantie zouden hebben verloren. Ook vanwege het feit dat ACM slechts één DEA-model 
heeft laten doorrekenen, is grote voorzichtigheid geboden bij de interpretatie en toepassing van de 
uitkomst uit het BM-onderzoek51.  

 

Aanname schaalvoordelen  

 

3.5.3.29 Binnen het DEA-model zijn er vervolgens verschillende aannames te maken voor de aard van 
veronderstelde schaalvoordelen. In het algemeen is er onderscheid te maken tussen constante, 
toenemende, afnemende of variabele schaalvoordelen: 

 

• Constante schaalvoordelen (constant returns to scale, CRS) houdt in dat een grote of 
kleine TSO niet profiteert van het groot of klein zijn, schaalvoordelen zijn voor elke TSO 
gelijk;  

• Toenemende schaalvoordelen (non decreasing returns to scale (NDRS) houdt in dat hoe 
groter de TSO, hoe groter de schaalvoordelen zijn (ook wel increasing returns to scale 
genoemd, IRS);  

• Afnemende schaalvoordelen (non increasing returns to scale, NIRS) houdt in dat een 
grotere TSO nadelen ondervindt van zijn grootte;  

                                                            
51  Vanzelfsprekend geldt ook dan dat elk van deze modellen op zichzelf deugdelijk moeten zijn. Het doorrekenen van meerdere 

modellen levert geen betrouwbare uitkomst als één of meer modellen dat niet zijn. 
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• Variabele schaalvoordelen (variabel returns to scale, VRS) houdt rekening met nadelen 
van kleine schaal en nadelen van een grotere schaal. Bij variabele schaalvoordelen 
bestaat er een optimaal punt van operatie, most productive scale. Boven dit omslagpunt 
nemen de nadelen van het groter worden toe, onder dit punt zijn er nadelen van het 
kleiner zijn.  

 

Figuur 2. Schaalvoordelen.  

 
Bron: Sumicsid (2019) Project TCB18 Individual Benchmarking Report GTS. 

 

3.5.3.30 De consultant maakt een a priori keuze voor toenemende schaalvoordelen zonder hiervoor een 
deugdelijke onderbouwing te leveren. Deze aanname gaat ervanuit dat grotere TSO’s wel met 
kleinere TSO’s worden vergeleken, maar niet andersom. Deze aanname is reeds inhoudelijk 
twijfelachtig. Door onder andere de wettelijke monopoliepositie van GTS (slechts één TSO in 
Nederland, terwijl sommige andere landen er meerdere hebben), de wettelijke aansluitplicht en 
het kleine veldenbeleid geldt nu juist voor GTS en in mindere mate voor de overige TSO’s (die 
niet vergelijkbare wettelijke verplichtingen als die voor GTS kennen) dat sprake zal zijn van 
variabele schaalvoordelen.  

 
3.5.3.31 De consultant geeft weliswaar aan dat haar aanname onderbouwd is middels een aantal 

statistische toetsen waaronder de Banker F-test en de som van coëfficiënten in een log-lineaire 
regressieanalyse. De consultant presenteert echter niet de resultaten van deze statistische 
toetsen, waardoor reeds hierom hieraan geen enkele waarde toekomt. 

 
3.5.3.32 ACM stelt in randnummer 370 OMB wel dat toenemende schaalvoordelen een gangbare 

aanname zou zijn en er een negatieve correlatie is tussen efficiënties van TSO's in het BM-
onderzoek en de omvang van een TSO. Deze punten worden niet toegelicht. Maar dat maakt 
nog niet dat ze waar zijn. Bovendien zou ACM dat ook niet hebben kunnen vaststellen, al was 
het maar omdat zij de data daarvoor niet heeft. 

 
3.5.3.33 Er zijn ook concrete aanwijzingen dat de aanname van toenemende schaalvoordelen niet klopt. 

In de schaduw benchmark voor elektriciteit heeft Oxera de berekeningen van de consultant 
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proberen te repliceren maar vond geen ondersteuning voor de bewering van niet afnemende 
schaalvoordelen. Integendeel, Oxera vond bewijs wat juist in een tegenovergestelde richting 
wees dan de assumptie die de consultant uiteindelijk heeft gebruikt in haar analyses.52 Hoewel 
de data voor gas niet beschikbaar waren voor replicatie, zijn er een aantal redenen om de 
assumptie van niet toenemende schaalvoordelen af te wijzen. Net als geldt voor de overige 
kritiek van Oxera die GTS heeft ingebracht bij ACM is hiermee niets gebeurd.  

 
3.5.3.34 De consultant gaat ervan uit dat een TSO zijn eigen schaalgrootte kan kiezen en bijvoorbeeld 

ook kleiner worden als dat “de most productive scale” zou zijn:  
“A TSO can be small due to the size of the country or by the service area it has to serve and there may be an 

element of fixed costs involved in the operation of any TSO. On the other hand, if a TSO is suffering 

from extra cost of being large, it is likely that a reorganization of the TSO to imitate a combination 

of smaller TSO’s could improve cost efficiency.” 

 

3.5.3.35 Niet elke TSO’s kan echter zijn schaalgrootte bepalen omdat veel TSO’s wettelijk aan nationale 
grenzen verbonden zijn. Daarbij is – zoals geldt voor GTS – het wettelijk verplicht dat één 
netbeheerder deze taak (landelijk) op zich neemt en dat bedrijf is binnen die wettelijk kaders 
gebonden aan eisen (voorbeelden daarvan zijn wederom de aansluitplicht en de verplichtingen 
die GTS heeft onder het kleine velden-beleid). In Duitsland is dit niet het geval. Daar is de 
dienstverlening die GTS uitvoert, verspreid over 16 (!) TSO’s. 

 
3.5.3.36 In tegenstelling tot wat de consultant in het finale rapport van het BM-onderzoek beweert en 

ACM in randnummer 371 OMB zich niet lijkt te beseffen, is het GTS ook wettelijk niet toegestaan 
om te splitsen in meerdere bedrijven53 om hiermee een optimaler schaalgrootte te bereiken die 
meer vergelijkbaar is met de andere TSO’s in de vergelijkingsgroep / haar peers. GTS kan dus 
simpelweg niet doen wat de consultant hierboven van GTS verwacht. Dus los van de vraag of 
in algemene zin de aanname (zoals ACM stelt) gangbaar is, deze gaat in elk geval niet op voor 
GTS. Sowieso had de consultant deugdelijk moeten onderzoeken wat er zou gebeuren indien 
van een andere aanname zou worden gedaan. Dat (negatieve) effect kan zeer groot zijn, 
waarover in hoofdstuk 7 meer. 

 
3.5.3.37 ACM merkt in randnummer 370 van het OMB op dat als de zorg van GTS gegrond zou zijn, dat 

er dan een negatieve correlatie zou moeten bestaan tussen de efficiënte TSO’s in het BM-
onderzoek en de omvang van de TSO’s en dat er van die negatieve correlatie geen sprake is. 
Ten eerste wordt uit het BM-onderzoek niet duidelijk hoe dit effect tussen grootte en efficiëntie 
onderzocht is en zijn de resultaten van de analyse niet gedeeld (nogmaals: ACM kan dit zelf 
niet vaststellen). Er kunnen vele oorzaken zijn waarom een negatieve correlatie niet uit een 
dergelijke analyse volgt.  Bijvoorbeeld kan dit zijn omdat de data verdeeld is in twee groepen 
qua grootte. Dan werken correlaties niet zonder meer goed. 

 
3.5.3.38 De tweede reden is dat GTS veruit één van de grootste TSO’s in de vergelijkingsgroep is, zo 

niet de grootste TSO.  Op basis van de Normgrid maatstaf heeft de consultant een figuur 
geschetst en hieruit blijkt dat GTS op basis van die maatstaf de op één na grootste TSO is. 
Bovendien blijkt hieruit dat de vergelijkingsgroep overduidelijk uit twee groepen bestaat. Een 
kleine groep met vier zeer grote TSO’s en een groep van 25 relatieve kleine TSO’s. Het verschil 
in omvang tussen de kleinste TSO (waarvan niet uitgesloten is dat die een peer is die de frontier 

                                                            
52  Oxera (2020) A critical assessment of TCB-18 electricity, p. 63-65.  
53  Er is één landelijk netbeheerder voor gas, aldus de Gaswet. 
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voor GTS vormt) en GTS is een factor 125! Zoals in paragraaf 3.5.3.29 uitgelegd bestaat er 
onder de aanname van variabele schaalvoordelen een omslagpunt. Waar dit omslagpunt 
precies zou kunnen liggen is op zijn minst het onderzoeken waard, omdat het heel goed kan 
zijn dat de aanname omtrent schaalvoordelen (inclusief een eventueel omslagpunt), sterk 
doorwerkt in de uitkomsten.  

 
Figuur 3 Relatieve grootte van TSO’s op basis van Normgrid. GTS afgebeeld met rode staaf. 

       
Bron: Sumicsid (2019) Project TCB18 Individual Benchmarking Report GTS. 

 
Selectie van outputparameters - algemeen 

 
3.5.3.39 Gedurende het benchmark traject heeft de consultant vier outputparameters gedefinieerd in het 

finale model. Vanaf het begin van de aanbesteding van het traject stond (ten onrechte) de output-
parameter Normgrid feitelijk al vast (zie ook paragraaf 3.2) en gaandeweg het traject zijn hier 
pijpleidinglengte, compressievermogen en connectiepunten aan toegevoegd. 

 

3.5.3.40 Het is onduidelijk op basis van welke criteria deze outputparameters zijn gekozen of welke 
alternatieven zijn afgevallen en waarom. In het eindrapport worden weliswaar drie selectiestappen 
genoemd: longlist, statistische analyse en ‘plausibiliteit checks’, maar wat er in deze stappen 
precies gebeurd is, welke zijn afgevallen, welke criteria zijn gehanteerd en welke keuzes en 
aannames zijn gemaakt, wordt verder niet uitgelegd. Ook tijdens de workshops is aan de selectie 
van outputparameters niet tot nauwelijks aandacht besteed. Dit is een duidelijk voorbeeld waarom 
de aanpak en analyse van de consultant duidelijk tekort schiet (zoals ook uitgelegd in paragraaf 
3.5.2 en Bijlage 3).  

 
3.5.3.41 Wat voor de selectie van outputparameters tenminste verwacht mag worden is een aantal stappen 

in de ontwikkeling van modellen waaronder: i) een grote verzameling aan kandidaatparameters op 
basis van een duidelijke techno-economische rationale, ii) een gedegen statistische analyse voor 
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de selectie van die parameters, iii) een selectie van finale modellen die de output van een TSO 
volledig dekken en iv) een sensitiviteits- en robuustheidsanalyse op de finale modellen om 
aannemelijk te maken dat de modellen betrouwbare uitkomsten bieden.  Die stappen zijn niet, 
onvoldoende en/of onvoldoende kenbaar gezet.54 

 
3.5.3.42 Dit is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Immers, dezelfde consultant heeft in maart 2018 (dus 

relatief aan het begin van het BM-onderzoek) een rapport gepubliceerd over het 
benchmarkonderzoek dat zij in opdracht van BNetzA (de Duitse toezichthouder) heeft uitgevoerd55. 
In dat rapport wordt uitgebreid stilgestaan bij de mogelijke kandidaatparameters, en vervolgens 
stapsgewijs beschreven waarom bepaalde parameters wel of niet onderdeel uitmaken van het 
finale model. Het is onbegrijpelijk waarom de consultant deze stappen in het Duitse onderzoek wel 
uitgebreid beschrijft en beargumenteert, maar in het BM-onderzoek deze stappen onvoldoende of 
zelfs niet kenbaar maakt.  

 
Selectie van outputparameters – en aantal outputparameters: Lasso regressie  

 

3.5.3.43 Zoals hiervoor aangegeven zijn uiteindelijk (slechts) vier outputparameters gebruikt in het BM-
onderzoek. Ten aanzien van de kandidaat parameters heeft de consultant in de workshops 4 en 5 
een aantal onbegrijpelijke slides gepresenteerd (zie slides 61-67). In die workshops heeft de 
consultant de output parameters gecategoriseerd in drie categorieën: Transport work, Capacity 
provision en Service provision. Het aantal outputparameters die hiervoor als kandidaat waren 
gesteld is echter zeer beperkt. In haar vorige BM-onderzoek ten behoeve van het vigerende 
methodebesluit had Frontier wel tenminste een duidelijke en gemotiveerde afweging gemaakt voor 
de te kiezen output parameters en modellen.56 De consultant laat geen kenbare afweging  zien.  

 

3.5.3.44 Naast welke outputparameters worden gehanteerd, is relevant hoeveel outputparameters worden 
gehanteerd. Hoe meer outputparameters, hoe preciezer kan worden verklaard wat de output is die 
tegenover de input (kosten) staat; anders gezegd: hoe meer dimensies worden afgedekt. Om terug 
te komen op het voorbeeld van de rechterlijke colleges: als naast ‘aantal uitspraken’ en ‘lengte van 
uitspraken’ ook ‘kwaliteit’ wordt toegevoegd, dan leidt dit tot een betere verklaring van de 'output' 
van de rechterlijke colleges.   

 

3.5.3.45 Ten aanzien van die beperking tot vier outputparameters het volgende. De Lasso regressie die die 
consultant gebruikt voor het bepalen van het – volgens hem –'optimale' aantal parameters in het 
DEA-model is niet concludent. In het algemeen kan een Lasso regressie niet gebruikt worden voor 
het sec bepalen van het optimale aantal parameters in een DEA-model op basis van een grote set 
aan parameters. Een Lasso regressie is bedoeld om binnen een specifieke set aan relevante 
parameters de meest belangrijke parameters aan te tonen. 57 De consultant heeft deze stap van 
selecteren van de meest belangrijke parameters echter overgeslagen en in plaats daarvan de 

                                                            
54 Zie ook Oxera (2020) A cricitical assessment of TCB18 gas, p. 32-38. Sumicsid heeft geen coherent model ontwikkelproces 

doorlopen waardoor geen sprake is van een passend en robuust finaal benchmark model. 
55     Sumicsid 2018, Kostentreiberanalyse und Effizienzvergleich der Gasfernleitungsnetzbetreiber. 
56 Frontier, Consentic (2016), Gas TSO efficiency analysis for the Dutch transmission system operator, p70-83, p93-97. Een 

groot deel van het rapport bestaat uit de beoordeling van bruikbare output parameters en geschikte DEA modellen. De 
consultants overwegen negen kandidaat output parameters en 84 tal mogelijke modellen die worden gereduceerd op basis 
van operationele logica.   

57 Oxera (2020) A critical assessment of TCB18 gas, p. 36-38. Uit de studie van Oxera blijkt dat het niet evident is dat de 
consultant in het BM-onderzoek tot deze 4 parameters had moeten komen. Daarnaast past de consultant de methode 
inconsistent toe omdat nadat in workshop 5 tot een finaal model gekomen is in het finale rapport alsnog een ander model is 
gepresenteerd, injectie volume is hier vervangen voor compressievermogen. De consultant had eerst de meest belangrijke 
parameters moeten aantonen en had daarna een Lasso regressie kunnen uitvoeren om deze optimale set nog te reduceren 
indien nodig.   
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Lassoregressie gebruikt waarvoor deze niet is bedoeld, namelijk een afweging van het aantal 
outputparameters. GTS verwijst naar de opmerkingen van Oxera daarover.58  

 

3.5.3.46 De consultant bewandelt ook de verkeerde volgorde. Eerst moet worden bepaald hoeveel 
parameters worden gebruikt (daarvoor zijn vuistregels in DEA, zie hierna – niet de Lassoregressie) 
en vervolgens wèl met Lassoregressie de keuze daarbinnen te maken. Deze route heeft de 
consultant ten onrechte niet gevolgd. 

 

3.5.3.47 Met zijn analyse stelt de consultant op basis van zogenaamde Lasso regressie dat 2-4 output 
parameters een optimaal aantal in het model zou zijn. Dit is opmerkelijk, omdat een vuistregel in 
DEA (die in eerdere benchmarkstudies wel is gebruikt en waar de consultant ook zelf naar refereert 
in het elektriciteits-benchmarkonderzoek) stelt dat het aantal input- en outputvariabelen maximaal 
een derde van het aantal observaties mag zijn.59 In die optiek had de consultant dus nog in elk 
geval ruimte om vier additionele outputparameters toe te voegen bij het gebruik van deze 
vergelijkingsgroep. Er zijn 29 TSO’s in de vergelijkingsgroep, er zijn in totaal 5 variabelen in het 
model opgenomen, 1 input parameter en 4 output parameters. Echter, 1/3 van 29 is gelijk aan 9,7 
waarbij er dus ruimte is voor 4 additionele output parameters.  Gegeven de huidige omvang van de 
vergelijkingsgroep, zijn er dus onnodig outputparameters weggelaten, terwijl die wel de output van 
de TSO's – gezien de heterogeniteit van de vergelijkingsgroep – beter hadden verklaard. Het 
gebruik van de juiste hoeveelheid output parameters zou de kans hebben verkleind dat TSO’s ten 
onterechte inefficiënt worden verklaard. 

 

3.5.3.48 De consultant heeft voorts geen verificatie gedaan waarom de outputparameters zoals gekozen de 
juiste zijn en niet beter voor een andere set aan outputparameters gekozen had moeten of kunnen 
worden. Bovendien maakt de consultant niet aannemelijk dat er geen belangrijke variabelen missen 
in het model. Oftewel, niet alleen beperkt de consultant op voorhand de outputparameters op 
onjuiste gronden tot slechts 4, hij toetst niet (laat staan kenbaar) welke binnen dat vermeend 
optimale aantal van 4 de meest geschikte zouden zijn. Dit maakt de outputparameter-selectie zowel 
qua aantal als inhoud volstrekt willekeurig. 

 

Outputparameters zijn niet dekkend 

 

3.5.3.49 En uiteindelijk is de hamvraag: geven deze 4 outputparameters een betrouwbaar en volledig beeld 
van de betrokken TSO's? Met betrekking tot het finale model is dus de kernvraag of de set aan 
outputparameters in dit model de output van een TSO dekt. Oftewel, geven deze parameters voor 
100% aan welke diensten een TSO levert aan haar klanten? Het antwoord is eenvoudigweg: nee. 
Dit in de eerste plaats al omdat de werkelijkheid van een TSO (al haar outputs) zich niet in een 
simpel model met slechts vier parameters laten vatten.  

 

3.5.3.50 Maar reeds met een paar voorbeelden is duidelijk dat de gekozen vier outputparameters in dit ene 
DEA-model niet dekkend zijn. Zo is onvoldoende rekening gehouden met kernaspecten in de 
dienstverlening van een TSO zoals:  

                                                            
58 Sheets workshop 4 en 5. 
59 - Golany and Roll (1989) derive a rule of thumb that the number of observations should be at least twice the number of inputs 

and outputs combined.  In the case of a gas benchmark of four output parameters and one input parameter, Golany and 
Roll’s rule would suggest only 10 observations would be required; 

 - Bowlin (1998) suggests that there is a need to have three times as many observations as there are input and output 
variables.  In a  gas TSO benchmark, that would require fifteen observations for four outputs and one input; and  

 - Dyson et al. (2001) suggest twice the product of the number of input and output variables.  So Dyson’s rule would suggest 
only eight observations were necessary for the totex benchmark  with four output variables and 16 would be necessary for 
the split capex-opex benchmark. 
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• kwaliteit;  
• complexiteit; 
• veiligheid van het netwerk; 
• relatie met stakeholders en omgeving; 
• het aanbieden van een liquide markt en daaraan gekoppelde diensten, en  
• milieu-impact en cyber security. 

 

3.5.3.51 De consultant heeft deze zaken – ten onrechte en zonder motivering – niet geïdentificeerd als een 
output van een TSO en eveneens bevatten de outputparameters deze aspecten van de 
dienstverlening niet. Zeker ten aanzien van kwaliteit is het voor GTS onbegrijpelijk waarom ACM 
hier niet specifiek voor heeft gecorrigeerd. Immers, op grond van de Elektriciteitswet 1998 (artikel 
41 lid 6, onderstreping toegevoegd) heeft ACM zelfs de wettelijke opdracht om rekening te houden 
met de kwaliteit: "Bij de vaststelling van het efficiëntieniveau ten behoeve van de vaststelling van 
de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering van de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet laat de Autoriteit Consument en Markt de kosten die betrekking hebben op 
landspecifieke kenmerken, waaronder de kwaliteit van het net, buiten beschouwing". Het rekening 
houden met de kwaliteit van het net is voor ACM dus geen onbekend terrein. Toch heeft zij 
nagelaten een dergelijke correctie door te voeren en niet gemotiveerd waarom deze correctie is 
uitgebleven60. 

 

3.5.3.52 Samenvattend, er kónden en moesten outputparameters worden toegevoegd, GTS heeft daartoe 
ook voorstellen gedaan, maar dit is door ACM en de consultant ten onrechte geweigerd. Het 
resultaat is een beperkte set aan, willekeurig gekozen, outputparameters die geen recht doen aan 
de volledige output van GTS en de andere TSO's. 

 

Ondeugdelijke selectie van outputparameters niet ondervangen door Second stage regressie 

  

3.5.3.53 Na het selecteren van het finale model op onjuiste gronden – en met een te beperkt aantal 
outputparameters – voert de consultant een zogeheten 'second-stage regressieanalyse' uit om 
(naar zijn zeggen) te onderzoeken of er mogelijk variabelen missen in het model. Ook die analyse 
is echter ondeugdelijk uitgevoerd en deze ondervangt dan ook geenszins de gebrekkige selectie 
van outputparameters. 

 

3.5.3.54 In deze second-stage regressieanalyse wordt een regressieanalyse uitgevoerd van de DEA- 
efficiëntiescores op een outputparameter die niet in het model opgenomen is. Wanneer de 
parameter een significant effect heeft op de efficiëntie score, dan zou dit volgens de consultant 
betekenen dat deze parameter (alsnog) in het model opgenomen moet worden. In de analyse van 
de consultant heeft geen van de onderzochte parameters een significant effect op de 
efficiëntiescore waarmee de consultant concludeert dat het DEA-model niet aangepast zou hoeven 
te worden. 

 

3.5.3.55 De aanpak van de consultant is onhoudbaar om twee redenen: (i) de second-stage regressie kent 
in deze hoedanigheid geen onderbouwing vanuit de DEA-literatuur en (ii) wanneer deze analyse 

                                                            
60 Voor de volledigheid: uit het feit dat voor TenneT wettelijk is geëxpliciteerd dat kwaliteit moet worden meegenomen kan 

uiteraard niet worden afgeleid dat bij GTS kwaliteit niet moet worden meegenomen. 
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uitgevoerd wordt op parameters die wel in het finale model zijn opgenomen, is de conclusie niet 
eenduidig dat deze parameters het beste model vormen.61   

 

3.5.3.56 Ten aanzien van het eerste punt: het gebruik van second-stage analyses wordt in DEA-literatuur 
niet voor het doel van valideren van output parameters gebruikt.62 Second-stage analyses worden, 
en dan slechts nog soms, gebruikt om DEA-scores aan te passen voor de effecten van 
omgevingsvariabelen.63 De first stage is in dat geval de DEA-analyse en de second stage is de 
regressieanalyse om resultaten vanuit de first stage te corrigeren voor statistische significante 
effecten van relevante omgevingsfactoren. Een belangrijk nadeel van second stage analyses is dat 
de resultaten een bias bevatten op het moment dat variabelen in de first stage in hoge mate 
correleren met de resultaten in de second stage. Dat is hier aan de orde. In het geval van de 
analyses van de consultant zijn 24 van de 29 onderzochte variabelen een variatie op de (Normgrid 
en pijpleidinglengte) parameters die ook in de first stage zijn opgenomen.64  

 

3.5.3.57 De second stage analyses zijn om een tweede reden onhoudbaar namelijk omdat de analyses 
helemaal niet in staat blijken te zijn waarvoor ze zijn bedoeld: namelijk om aan te geven of een 
‘ontbrekende’ outputvariabele alsnog zou moeten worden toegevoegd aan het model. Oxera heeft 
de ineffectiviteit van de second stage analyses overtuigend aangetoond in het 
schaduwbenchmarkonderzoek voor elektriciteit. Oxera laat dit zien door uit het finale DEA-model 
(voor de elektriciteits-TSO’s) steeds één outputparameter te verwijderen. Telkens ontbreekt dus 
één van de drie outputparameters uit het finale model (oftewel de outputparameters die er volgens 
dezelfde consultant wel in zouden moeten). Vervolgens past Oxera een second stage analyse toe 
om te testen of deze inderdaad aangeeft dat de verwijderde outputparameter ontbreekt. Wat blijkt? 
Bij slechts één van de drie outputparameters, is de second stage analyse in staat om aan te geven 
dat deze ontbreekt. Dus bij twee van de drie outputparameters gaf de second stage analyse – 
onterecht – niet aan dat er een outputparameter miste. De oefening van Oxera toont aan dat de 
second stage analyse zoals toegepast door de consultant in het BM-onderzoek niet in staat is om 
onderscheid te maken tussen relevante en niet-relevante outputparameters. Op basis van de 
second stage analyse is dus niet te bepalen of er outputparameters ontbreken in het finale model.    

 

DEA-model: heterogeniteit van de sample en bevoordeling van ‘specialistische' TSO’s 

 

3.5.3.58 Hiervoor is onderbouwd dat de selectie van model en outputparameters gebrekkig is geweest 
(zowel qua proces als inhoudelijk). In paragraaf 3.3 had GTS al uiteengezet dat geen sprake was 
van structurele vergelijkbaarheid en een eenduidig begrip van efficiëntie, waarbij de functionaliteit 
van een TSO cruciaal is (transit-, distributie- of combi-TSO).  

 

3.5.3.59 In deze paragraaf laat GTS deze elementen samenkomen, waardoor ook het effect hiervan 
zichtbaar wordt. Meer concreet geldt dat het finale model geen volledige representatie van de 
output die een gas TSO levert. Bovendien is er sprake is van een negatieve bias is voor combi-
TSO's zoals GTS ten opzichte van de (niet structureel vergelijkbare) gespecialiseerde TSO's, zoals 
ofwel transit- ofwel distributie-TSO's.   

                                                            
61 Oxera (2020) A critical assessment of TCB18 gas, p56-58. 
62  De BNetzA in Duitsland heeft het eens toegepast en ook daar heeft de industrie uitgebreide kritiek op gegeven (Oxera, 

hoofdstuk 5, p. 56) 
63  Coelli et al. (2005) An introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Springer, p194, 195. Voor een voorbeeld uit de 

praktijk zie Norwegian Water Resources and Energy Directorate, ‘Guidelines for revenu cap calculation in R’, section 4.2.
  

64 Sumicsid (2019) Project TCB18 Individual Benchmarking Report GTS – 209, p34 tabel 5.1. De consultant heeft voor 29 
alternatieve variabelen een second stage analyses gedaan. Hiervan zijn 20 variabelen een variatie op Normgrid en 4 
variabelen een variatie op pijpleidinglengte.  



OPENBARE VERSIE 

55 

 

3.5.3.60 De gebruikte DEA-methode zorgt ervoor dat de TSO’s die een 100% score behalen op één van de 
outputparameters juist goed scoren. In andere woorden, indien een TSO op drie van de vier output 
parameters slecht scoort maar op één parameter 100% scoort, dan krijgt de betreffende TSO een 
100% score toegekend.  

 

3.5.3.61 Transit-TSO’s kunnen zoals toegelicht in paragraaf 3.3 gekarakteriseerd worden als TSO’s die een 
leiding opereren met weinig vertakkingen en connectiepunten maar met een groot buisvolume en 
compressievermogen.  

 

3.5.3.62 Distributie-TSO’s opereren typisch een netwerk met relatief weinig (of geen) compressievermogen, 
veel leidingen met een kleine diameter die vertakt zijn in een relatief groot netwerk met veel 
connectiepunten. 

   
Figuur 4 Distributie TSO’s versus Transit TSO’s en TSO’s daartussenin.  

 

3.5.3.63 Om het effect van beide type TSO’s in een benchmark te illustreren kunnen we als voorbeeld het 
GTS-netwerk nemen wat voor deze doeleinden kan worden onderscheiden in een RTL-netwerk en 
een HTL-netwerk (ACM heeft de input- en output-gegevens van de TSO's in de vergelijkingsgroep 
niet transparant gemaakt, daarom is deze benadering nodig).  Het RTL-netwerk met relatief veel 
leidingen met een kleine diameter kan gekarakteriseerd worden als vergelijkbaar aan dat van een 
distributie-TSO en het HTL-netwerk met relatief veel grote leidingen en veel compressie vermogen 
kan gekarakteriseerd worden als dat van een transit-TSO.  
 

Tabel 2 vat de input en output corresponderend met het benchmarkmodel van het HTL- en RTL-

netwerk samen. In dit voorbeeld is gerekend met de Normgrid maatstaf voor TOTEX, aannemende 

dat in dit geval het netwerk consistent met de Normgrid maatstaf is aangelegd.  
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Tabel 2 Vergelijking GTS op ratio's HTL(transit) en RTL(distributie) 

 

3.5.3.64 Wanneer vervolgens een berekening gedaan wordt met deze data dan kan eenvoudig een 

vergelijking worden gemaakt tussen de ratio’s van een transit-TSO versus een distributie-TSO 

versus een gemixte TSO die zowel transit als distributie in haar portfolio heeft.  

 

3.5.3.65 De tabel maakt duidelijk dat voor leidinglengte een distributie-TSO duidelijk minder kosten per 
eenheid maakt dan een transit-TSO en dat een TSO die beide activiteiten doet hier tussenin valt. 
Een distributie-TSO maakt gemiddeld genomen gebruik van veel dunnere leidingen dan een transit-
TSO. Dunne leidingen zijn goedkoper dan dikke leidingen per kilometer (onder andere minder 
materiaalkosten). Dit volgt ook uit de kostencurve voor pijpleidingen die voor de outputparameter 
Normgrid wordt gebruikt. 

 

3.5.3.66 Op gebied van de outputparameter connectiepunten heeft een transit-TSO hogere eenheidskosten 
dan een distributie-TSO. Een gemixte TSO zit hier wederom tussenin. Het verschil tussen een 
transit-TSO en een distributie-TSO is te verklaren doordat een transit-TSO weinig connectiepunten 
bezit en een distributie-TSO vanzelfsprekend juist veel. 

 

3.5.3.67 Op de outputparameter compressievermogen gaat in het geval van GTS alle compressievermogen 
naar het HTL-deel van het netwerk. Een RTL-netwerk gebruikt geen compressievermogen en zal 
dus slecht scoren op deze parameter.  

 

3.5.3.68 De conclusie van deze analyse is dat een transit-TSO vooral goed scoort op compressievermogen 
en dat een distributie-TSO vooral goed scoort op leidinglengte en connectiepunten. Een TSO die 
een gecombineerde set aan activiteiten heeft zal op geen van deze outputparameters goed scoren 
omdat het voorbij gestreefd zal worden door in transit of distributie gespecialiseerde TSO’s ('stuck 
in the middle').  

 

3.5.3.69 Het model (met bijbehorende outputparameters) van het BM-onderzoek heeft dus een sterke bias 
voor distributie-TSO’s (twee outputparameters trekken dit type TSO’s voor) en gedeeltelijk voor 
transit-TSO’s, oftewel voor de gespecialiseerde TSO's – ten opzichte van combi-TSO's als GTS. 
Andersom gezegd: het BM-onderzoek kent een bias ten nadele van combi-TSO's zoals GTS. 

Eigenschap [eenheid] 

GTS 
(ge
mix
t) 

HTL 
(tra
nsit

) 

RTL 
(distri
butie) 

Normgrid TOTEX 8.915.202 6.834.424 2.080.778 
Totale leidinglengte netwerk [km] 11458 4755 6703 
Aantal connectiepunten 1243 243 1000 
Compressievermogen [MW] 798 798 0 
      
Ratio's     
Normgrid TOTEX / leidinglengte 778,08 1437,31 310,42 
Normgrid TOTEX / connectiepunten 7172,33 28125,20 2080,78 
Normgrid TOTEX / 

compressievermogen 11171,93 8564,44 NA 
      
1. Leidingen zijn verdeel op basis van diameter, waarbij alle leidingen met een diameter groter dan 711 mm toegekend 

zijn aan het HTL netwerk en alle leidingen met een diameter kleiner dan 711 mm toegekend zijn aan het RTL 
netwerk. 
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3.5.3.70 Daarbij komt dat, zoals in paragraaf 3.5.3.19 toegelicht, DEA ervan uit gaat dat outputs vrij 
uitwisselbaar zijn. De veronderstelling is dus, dat een TSO in staat is om leidinglengte en 
connectiepunten “uit te ruilen” tegen compressievermogen, dat wil zeggen: zich van een transit-
TSO om te vormen naar een distributie-TSO. Het behoeft geen nadere toelichting dat dit in de 
praktijk, alleen al als gevolg van wet- en regelgeving en de historie, onmogelijk is. Ook op dit punt 
is het model niet in lijn met een belangrijk uitgangspunt van DEA. 

 
3.5.3.71 ACM lijkt in randnummer 334 (sub 1) OMB eenvoudig over de hier beschreven problematiek 

rond heterogeniteit heen te stappen: DEA zou er automatisch voor zorgen dat een TSO’s met 
“gelijken” wordt vergeleken. De suggestie zou alleen opgaan wanneer distributie-TSO's met 
distributie-TSO’s worden vergeleken en transit-TSO's met transit-TSO's. GTS (combinatie van 
distributie en transit) zou in die redenering dus niet met een van de transit- of distributie-TSO’s 
worden vergeleken, maar alleen met gecombineerde TSO’s. Zoals toegelicht in paragraaf 3.3 
is dat echter niet gebeurd: GTS is wel degelijk vergeleken met gespecialiseerde TSO's – en de 
frontier zal mede door zulke TSO's zijn bepaald. En zoals in randnummer 333 OMB aangegeven 
wilde ACM juist niet clusteren in zulke TSO's. 

  

3.5.3.72 Deze redenering snijdt overigens geen hout. Stel dat het gebruikte DEA-model perfect in staat 
zou zijn om de groep TSO’s als het ware te clusteren in drie groepen (transit, distributie, combi), 
dan ontstaat daarmee juist het probleem (bias) in plaats van dat het daarmee zou worden 
opgelost. Neem in het versimpelde plaatje in figuur 5 aan dat het punt B een cluster van transit-
TSO's voorstelt, het punt C een cluster van distributie-TSO's en D een cluster van combi-TSO's. 
De frontier-lijn tussen B en C wordt dan bepaald door transit- en distributie- TSO's. DEA neemt 
aan dat daar tussen een TSO D´ kan liggen, immers door vrije uitruil van input en output kan 
een dergelijke TSO gecreëerd worden. In werkelijkheid is echter geen van de combi-TSO's in 
staat om een dergelijke TSO te worden en het punt D´ te bereiken. Zij worden onterecht 
afgerekend op een onbereikbare aangenomen combinatie van een transit TSO (B) en distributie 
TSO (C) in het punt D´. 

 

 
Figuur 5 

 
3.5.3.73 Om dit anders neer te zetten: er wordt in feite geen DEA uitgevoerd, maar een unit cost- analyse 

voor transit, een unit cost-analyse voor distributie en gezamenlijk leiden zij ertoe dat een combi-
TSO als GTS daarmee als inefficiënt wordt beschouwd, terwijl eigenlijk sprake is van een 
negatieve bias richting combi-TSO's.  
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3.5.3.74 ACM zal dus ten minste aan moeten tonen dat geen van de peers van GTS een 
gespecialiseerde TSO (dat wil zeggen: ofwel distributie- ofwel transit-TSO) is, om een grondslag 
te hebben door de stelling dat DEA de hier aangesproken heterogeniteit vanzelf oplost. Als dit 
het geval is, dan roept vervolgens nieuwe vragen op over het gekozen model. Wat doen die 
andere TSO’s dan in de vergelijkingsgroep en had het model er niet anders uitgezien of anders 
uit moeten zien als direct uit was gegaan van met GTS structureel vergelijkbare combi-TSO’s?  
GTS verwijst naar de opmerkingen die zij hierover in paragraaf 3.3 heeft gemaakt.  

 
3.5.4 Tussenconclusie 
 
3.5.4.1 Zowel procesmatig als inhoudelijk is het BM-onderzoek aantoonbaar gebrekkig uitgevoerd. Ook 

daarom kan het in huidige vorm niet worden gebruikt om een thèta op te baseren. 
 

3.5.4.2 Minstgenomen hadden de hierboven aangehaalde gebreken moeten worden onderzocht en 
rechtgezet (evenals die in de paragrafen hierna), en ook daarna dient rekening te worden gehouden 
met de (ook dan nog) bestaande beperkingen van het BM-onderzoek. 



OPENBARE VERSIE 

59 

3.6 INDIVIDUELE OUTPUTPARAMETERS ZIJN GEBREKKIG 
 

3.6.1 Inleiding 

 
3.6.1.1 In paragraaf 3.5 is toegelicht dat de outputparameter-selectie (zowel qua aantal als de keuzes 

daarbinnen) gebrekkig is geweest en er sprake is van een negatieve bias ten nadele van combi-
TSO's. In aanvulling hierop zet GTS hierna haar bezwaren tegen individueel gekozen 
parameters uiteen. 

 
3.6.1.2 In dat kader gaat GTS hierna uiteen op de outputparameters (i) Normgrid en (ii) 

connectiepunten. 
 

3.6.2 Normgrid 
 

3.6.2.1 De opmerkingen van GTS over de output-parameter Normgrid – die zoals hiervoor aangegeven 
al tijdens de aanbesteding van de benchmark als voorkeursparameter was bestempeld – 
betreffen bepaald niet slechts een kanttekening. De Normgrid-outputparameter is ten principale 
ondeugdelijk en kan daarom in zijn geheel niet worden gebruikt. Daarbij merkt GTS vooraf reeds 
op dat zij op zichzelf de gedachte achter de Normgrid-outputparameter goed kan volgen en dat 
deze in theorie zou kunnen werken. Het is de invulling, c.q. de uitvoering daarvan, die zeer 
gebrekkig zijn en het gebruik in de praktijk onuitvoerbaar maken. 

 

3.6.2.2 De outputparameter Normgrid is (zoals uitgevoerd door de consultant) in zijn geheel niet 
bruikbaar voor de benchmark omdat de outputparameter in de gehanteerde vorm een aantal 
fundamentele zwakheden bevat om twee voorname redenen, namelijk:  

 
i. een zeer onduidelijke onderbouwing van de kostenfuncties voor assetcategorieën, 

en  

ii. een niet gemotiveerde schaling van de uitkomst. 

 
Ad i: zeer onduidelijke onderbouwing van de kostenfuncties voor assetcategorieën 

 
3.6.2.3 Normgrid is een maatstaf voor de ‘grootte’ of ‘omvang’ van het netwerk. Daarbij wordt een aantal 

categorieën assets van een TSO genormaliseerd tegen een standaard kostenfunctie en bij 
elkaar opgeteld. De assetcategorieën die in Normgrid zijn opgenomen zijn: pijpleidingen, 
compressoren, meet- en regelstations, connectiepunten en controlecentra. Daarnaast bevat 
Normgrid nog een (onduidelijke) OPEX-component voor beheer en onderhoud van assets. De 
grootte van het netwerk wordt als het ware geschat door een ‘nieuwbouwwaarde’ van het 
netwerk te berekenen. Vervolgens wordt deze nieuwbouwwaarde afgezet tegen de TOTEX 
(input) van een TSO voor het bepalen van de efficiëntie.  

 

3.6.2.4 De kostencurves voor alle vijf de asset categorieën zijn een sterke versimpeling van de 
werkelijkheid om de eenvoudige reden dat voor alle TSO’s dezelfde kostenfunctie geldt ondanks 
dat assets voor verschillende TSO’s er anders uitzien. Ten aanzien van leidingen bijvoorbeeld 
heeft een TSO in een dichtbevolkt land of met een complex netwerk veel meer afsluiterschema’s 
dan een TSO met een enkele transitleiding in een dunbevolkt land. Dit verschil komt niet tot 
uiting in de standaard kostenfunctie die voor alle TSO’s hetzelfde is. 
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3.6.2.5 Het blijkt dat in het algemeen veel van de kostenfuncties gebaseerd zijn op data van een Franse 
TSO en is niet duidelijk hoe deze data precies tot stand is gekomen en waarom de Franse casus 
representatief zou zijn voor alle Europese TSO’s.65 Het is onbegrijpelijk dat er geen 
gedetailleerde informatie is verstrekt (en dus geen transparantie is gegeven) over de herkomst 
en onderbouwing van deze kostencurves. Immers, hier werd bij de aanbesteding expliciet om 
gevraagd door ACM. De willekeur van de gekozen kostenfunctie volgt er reeds uit dat deze 
sterk (30-40%) afwijken ten opzichte van de curves die ten behoeve van de eerdere CEER-
benchmark zijn gebruikt.  

 
3.6.2.6 De reactie van de consultant op de vraag van een TSO hierover is zo mogelijk nog 

onduidelijker66: "A TSO comments that a similar table was reported in E2gas. However, the 
costs were about 30-40% higher. Which of the two tables is correct? The consultant responds 
that most probably, both tables are correct. Among other things it depends on the components 
that were included for each asset type. The consultant will check this."  Hoe kunnen met zo'n 
enorm verschil in kosten beide kostencurves "waar" zijn? En als de consultant ze werkelijk beide 
even valide vindt dan geeft dat eigenlijk alleen maar aan dat deze willekeurig zijn. Overigens is 
– tegen de toezegging in – de consultant hierop niet teruggekomen, wat tekenend is voor hoe 
het hele benchmark-proces is verlopen.  

 

3.6.2.7 Voor pijpleidingen blijkt uit de Appendix van het finale rapport met daarin de kostenfuncties voor 
Normgrid dat hiervoor geen eenduidige kostenfunctie bestaat.67 Figuur 6 hieronder laat een 
grafiek zien (zie onder) met daarin kostenrealisaties voor verschillende diameters aan 
pijpleiding op basis van een studie van ACER. Per diameter is duidelijk uit de figuur af te lezen 
dat de kosten voor een leiding wijd uiteenlopen. De consultant heeft geen poging ondernomen 
deze verschillen te duiden en op basis van de oorzaak van deze kostenverschillen de 
kostenfunctie verder te normaliseren. In plaats daarvan heeft de consultant op basis van eigen 
inzicht een kostenfunctie gekozen die nog onder de kostencurves van ACER liggen. De groene 
en paarse curves komen uit de ACER studie. De blauw curve is de curve die de consultant heeft 
geconstrueerd.  

 

3.6.2.8 Deze nogal 'losse' en niet onderbouwde omgang van kostencurves voor pijpleidingen is te meer 
zorgelijk omdat pijpleidingen het overgrote deel van de assets van een TSO vormen en om die 
reden ook voornamelijk de omvang van de Normgrid output bepalen. Voor de gemiddelde TSO 
bestaat 85% van Normgrid uit pijpleidingen en voor GTS is dat zelfs 92%. De kostencurve voor 
pijpleiding in het Normgrid bevat zoals hierboven toegelicht een zeer grote 
onnauwkeurigheidsbandbreedte. Dit maakt dat de omvang van de Normgrid outputparameter 
zeer onnauwkeurig is vastgesteld. 

 

3.6.2.9 Voor GTS pakt dit zeer negatief uit. GTS is een voorbeeld van een TSO met veel grote diameter 
leidingen. In Figuur 6 blijkt bijvoorbeeld dat voor het bepalen van de kostenfunctie voor leidingen 
met een grote diameter van 48 inch de spreiding aanzienlijk is en dat de kostencurve door de 
één na laagste realisatie snijdt. Dat betekent dat veel observaties voor 48 inch leidingen boven 
deze kostencurve liggen en dat dus TSO’s die veel 48 inch leidingen opereren 
hoogstwaarschijnlijk deze kostencurve niet zullen halen (laat staan verslaan). Oftewel: vrijwel 

                                                            
65 Appendix F final report, Norm Grid Development Technical Report 2019-02-27 V1.3, p19. De data voor controlecentra en 

Meet- en Regelstations zijn gebaseerd op Franse data. Voor de kosten voor compressoren leunt de consultant sterk op data 
van een Spaanse TSO. 

66 Verslag van workshop in Brussel op 11 oktober 2018. 
67 Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators, Appendix F Norm Grid Development 

Technical Report 2019-02-27 V1.3, p13(42).  
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alle (TSO's met) 48 inch-leidingen worden zonder omhaal door de consultant als inefficiënt 
aangemerkt door een eenvoudig streep te trekken waar het merendeel bij lange na niet 
aankomt. En dit onderstreept nogmaals dat er geen sprake kan zijn van één kostenfunctie voor 
leidingen. 

 

 
Bron: Sumicsid (2019) Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators. Appendix. 
Figuur 6 Schatting Normgrid kostencurve voor pijpleidingen 

 

3.6.2.10 Een ander voorbeeld is de kostencurve voor control centers. Een control center is een asset 
waarvoor slechts één kostenraming is opgegeven en wel voor een middelgrote TSO met enkele 
compressoren en connectiepunten. Dit gaat geheel voorbij aan het feit dat de werkelijke kosten 
voor TSO’s met deze asset wijd uiteenlopen op als gevolg van de grootte en functionaliteit van 
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de TSO. De gebruikte EUR 2,5 miljoen is evident niet dekkend voor een complex control centre 
zoals die onder andere door GTS in beheer is. 

 
3.6.2.11 Voor de schatting voor OPEX is het geheel onduidelijk waar de consultant de informatie 

vandaan gehaald heeft. Tabel 3 geeft het overzicht van de OPEX zoals gepresenteerd in de 
Appendix van het finale rapport. De consultant geeft zelf ook al aan dat er geen unanieme 
schattingen zijn voor dit type kosten en dat daarom de genoemde percentages ook indicatief 
zijn. In werkelijkheid kunnen deze percentages voor een TSO veel hoger of lager zijn. 

 
Tabel 3 OPEX kostenschatting voor assets opgenomen in de Normgrid parameter 

 
Bron: Sumicsid (2019) Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators. Appendix. 

 
Ad ii: een niet gemotiveerde schaling van de uitkomst 

 
3.6.2.12 Deze versimpelingen en onnauwkeurigheden komen samen in het feit dat de op de uitkomst 

van de Normgrid output een schaalfactor wordt toegepast van 0,565. De uitkomst wordt dus 
met 43,5% (!) gereduceerd. Deze schaalfactor is bepaald door de Normgrid output van alle 
TSO’s in de vergelijkingsgroep bij elkaar op te tellen en te vergelijken met de som van de TOTEX 
van diezelfde TSO’s. Daaruit volgt dat gemiddeld de Normgrid uitkomst (maar liefst) 43,5% 
hoger lag dan de TOTEX. Op basis hiervan is de Normgrid gekalibreerd. Er is nagelaten uit te 
zoeken waardoor deze afwijking is ontstaan. Dus in plaats van nog eens kritisch naar de 
Normgrid kostencurves te kijken op zoek naar mogelijke oorzaken van deze afwijking, is dit 
verschil simpel weggeschaald. Of anders gezegd: zonder onderzoek onder het tapijt geveegd. 

 
3.6.2.13 Om dit nog een simpeler uit te leggen: de consultant heeft een fictief netwerk geconstrueerd, 

maar komt daarbij uit op een netwerk dat 43,5% te groot is. Dat zegt alles over de 
onnauwkeurigheid. Stel: men probeert de hoogte van een huis te construeren. Bij het optellen 
van de verdiepingen komt men 43,5% hoger uit dan de werkelijkheid. Is dan de inschatting van 
de verdiepinghoogtes wel geloofwaardig? Dit soort enorme overschattingen ten opzichte van 
wat uit het model zou moeten volgen kan men niet zomaar 'oplossen' door even gemakshalve 
43% eraf te halen (wegschalen), zonder zich over de betrouwbaarheid te bekommeren68. 

 
3.6.2.14 Reeds gelet op het voorgaande twee punten is een dergelijke outputparameter in zijn geheel 

niet bruikbaar voor een benchmark omdat de parameter niet uitlegbaar is vanuit een techno-
economisch opzicht, de gewichten die aan verschillende asset categorieën worden toegekend 
niet duidelijk zijn en deze bovendien niet zijn gevalideerd (noch operationeel, noch statistisch).  

 

                                                            
68  Zie ook Oxera (2020) A critical assessment of TCB18 gas. p38-40. De gewichten op de Normgrid parameter moeten juist 

gevalideerd worden om op een juiste manier rekening te kunnen houden met heterogene TSO’s die assets in verschillende 
configuraties of samenstelling opereren. Uit het BM-onderzoek blijkt niet dat de consultant deze analyse uitgevoerd heeft. 
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3.6.3 Connectiepunten 
 

3.6.3.1 Bij het berekenen van de outputparameters is het cruciaal dat alle output daadwerkelijk wordt 
meegenomen. Dat is bij de outputparameter connectiepunten evident niet gebeurd. Dat 
gegeven is belangrijk, omdat de functie van connectiepunten binnen in het model is om rekening 
te houden met de verschillende niveaus van serviceverlening. De punten die nu zijn weggelaten, 
zijn juist die punten zijn waarmee GTS extra service verleent (en ook moet verlenen) ten 
opzichte van andere TSO’s, maar die niet terugkomt in de output – en waarmee de bijbehorende 
kosten ten onrechte al 'inefficiëntie' zijn bestempeld. Dit heeft ook de benchmark-score van GTS 
beïnvloed. 

 
3.6.3.2 In het geval van GTS – en wel alléén GTS – is het aantal connectiepunten aangepast door het 

aantal connectiepunten met een doorstroom van minder dan 10 Nm3 per uur uit de data te 
schrappen (dit heeft ACM eenzijdig en handmatig gedaan, zie paragraaf 3.2). Dit betreft met 
name aansluitingen voor heaters en compressoren. Concreet betekent dit dat ACM circa 1.100 
connectiepunten heeft verwijderd op een totaal van ca. 2.360 connectiepunten bij (alleen) 
GTS.69 De reden die ACM aandroeg om deze correctie door te voeren is op basis van informatie 
van de consultant die had geconcludeerd dat GTS, in verschillende analyses die hij had 
uitgevoerd, als outlier naar voren zou komen. Volgens de consultant zouden de opgegeven 
connectiepunten van GTS te (zeer) afwijken ten opzichte van de connectiepunten van andere 
TSO’s.  

 
3.6.3.3 Dit had moeten blijken uit de sheet gepresenteerd in onderstaande Figuur 7 die ook op 

workshop 5 in Bonn is gepresenteerd. Op deze sheet zou GTS zonder de data aanpassingen 
met de gele punt zijn gepresenteerd en na de aanpassing met de groene punt. Uit deze figuur 
blijkt echter niet dat GTS een outlier is ten opzichte van andere TSO’s. De onderbouwing van 
ACM voor het verwijderen van connectiepunten van GTS schiet dan ook tekort temeer omdat 
de gestelde grens van 10 Nm3 per niet in de Data Reporting Guidelines is opgenomen.  

 
3.6.3.4 Bovendien is deze ingreep alleen bij GTS doorgevoerd en niet bij andere TSO’s. Door deze ad 

hoc correctie alleen bij GTS toe te passen en niet bij andere TSO’s eenzelfde correctie door te 
voeren is GTS duidelijk in het nadeel ten opzichte van andere TSO’s omdat de bijbehorende 
kosten van de verwijderde connectiepunten wel in de inputparameter TOTEX zijn gebleven. Dat 
bij de andere TSO's geen connectiepunten onder de – hangende het onderzoek ineens 
bedachte – grens van 10Nm3 (of waarom dat een passende grens zou zijn), is gesteld noch 
gebleken. 

 
3.6.3.5 Hoe dan ook is een schrapping van output enkel omdat andere TSO's die niet hebben niet 

gerechtvaardigd. Immers, het gaat erom de verhouding input/output van GTS te bepalen. Deze 
connectiepunten betreffende zonder meer output (extra service). Dat andere TSO's niet die 
output hebben maakt niet dat GTS die niet ook heeft, of hiervoor ook geen kosten maakt. Zelfs 
al zou GTS als enige deze vorm van output hebben, het blijft relevante output 
(connectiepunten). En àls deze dan moeten worden verwijderd, dan zou ook de bijbehorende 
input (kosten) moeten worden verwijderd. Dat doet ACM dan weer niet, waarmee de correctie 
ook onevenwichtig is. 

                                                            
69  E-mail van Michiel Odijk aan GTS op 11-3-2019. 

 



OPENBARE VERSIE 

64 

 
3.6.3.6 In een eerste reactie op deze ingreep heeft GTS al aangegeven het niet met deze correctie 

eens te zijn.70 GTS en ACM hebben gezamenlijk vastgesteld dat de door GTS opgegeven 
connectiepunten alle conform de Data Reporting Guidelines (die ook voor andere TSO's gold) 
zijn. Dus ook de connectiepunten om energie te leveren aan compressoren en heaters. Een 
correctie is dus al daarom niet aan de orde. Dat ACM nu tot de conclusie komt dat de gevraagde 
data blijkbaar niet bij de voorgenomen toepassing ervan zouden passen (wat zij daar ook 
precies mee bedoelt) doet daar niets aan af.  

 
3.6.3.7 Dat een deel van de andere TSO’s mogelijk – dit is onbekend en niet (aantoonbaar) onderzocht 

– aansluitingen voor heaters en compressoren niet of in mindere mate zouden hebben 
opgegeven hoewel dit op grond van de dataguide wel had gekund, kan verschillende oorzaken 
hebben. Het had dus voor de hand gelegen dat de consultant (of CEER) alle TSO’s erop had 
gewezen dat dergelijke aansluitingen conform de definitie wel dienen te worden opgegeven. 
ACM kiest er nu – om voor GTS onbegrijpelijke redenen – voor om de GTS-data op dit punt 
eenzijdig en handmatig aan te passen. Dit is niet correct. Te meer omdat deze connectiepunten 
er in het GTS-netwerk feitelijk wel gewoon zijn. GTS maakt kosten voor deze connectiepunten 
en deze dragen bij aan de complexiteit en het dienstverleningsniveau van het netwerk (waar 
deze outputparameter in het model een proxy voor is).    

 
3.6.3.8 Daarom stelt GTS vast dat de connectiepunten data van GTS geen aanleiding geven te 

concluderen dat GTS een outlier is op dit vlak en daarmee de aanpassing van het schrappen 

van circa 1.100 connectiepunten (onbetwiste output) een onterechte ingreep is.   

 
Figuur 7 Connectiepunten per pijpleidingkilometer en de locatie van GTS. 

 
Bron: CEER TCB18 Workshop 5 

 

3.6.4 Tussenconclusie 

                                                            
70 E-mail van GTS aan Michiel Odijk op 18 maart 2019. 
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3.6.4.1 Voor de outputparameter Normgrid geldt dat deze in zijn geheel niet bruikbaar is voor een 

benchmark – deze dient dan ook buiten beschouwing te blijven. 
 
3.6.4.2 Voor de outputparameter connectiepunten zijn ten onrechte circa 1.100 connectiepunten 

(output) niet meegenomen, die zouden alsnog aan de output moeten worden toegevoegd. 
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3.7 ONJUISTE BEPALING TOTALE KOSTEN (TOTEX) 
 

3.7.1 Inleiding 
 

3.7.1.1 In het BM-onderzoek vergelijkt de consultant input-output ratio’s van TSO’s (dat wil zeggen: er 
wordt een ‘frontier’ bepaald aan de hand van kosten in verhouding tot hoe TSO’s scoren op de vier 
gekozen outputparameters). De input die voor een TSO in het BM-onderzoek wordt meegenomen 
is dus gebaseerd op het totale kostenniveau van die TSO (TOTEX), onderverdeeld in operationele 
kosten (OPEX) en kapitaalkosten (CAPEX), voor zover in scope van het onderzoek en op basis 
van peiljaar 2017. 

 

3.7.1.2 Deze vergelijking van input/outputratio’s is alleen zinvol indien (ook) de input-kant, de kosten, goed 
is bepaald. Dit is niet het geval. Zowel aan de CAPEX- als de OPEX-kant is de bepaling van de 
input (kosten) gebrekkig geweest, waardoor de uiteindelijke vergelijking in het BM-onderzoek wordt 
verstoord.71   

 

3.7.2 CAPEX-bepaling 

 
3.7.2.1 De hoogte van de CAPEX is niet meteen voorhanden. De CAPEX zijn niet zomaar af te leiden 

uit een jaarrekening van een TSO. De hoogte van het CAPEX-niveau van elke TSO voor het 
BM-onderzoek is een door de consultant geconstrueerd getal. Een construct dat ook alleen en 
specifiek wordt gecreëerd in de context van het BM-onderzoek, zonder enige betekenis of 
waarde in enig ander verband. De CAPEX-getallen die worden gebruikt in het BM-onderzoek, 
staan bijvoorbeeld ook los van de daadwerkelijke CAPEX van een TSO die ten grondslag liggen 
aan de tarieven. De CAPEX van GTS die in het BM-onderzoek zijn meegenomen staan dan ook 
los van de CAPEX die in het OMB zijn bepaald. Ook voor de CAPEX van de andere TSO’s geldt 
dat deze niet eenduidig of bekend zijn (ACM heeft daarover al helemaal geen informatie), maar 
– alleen – voor het BM-onderzoek zijn geconstrueerd door de consultant. 

 
3.7.2.2 Dit construeren van CAPEX is allesbehalve een eenduidige of objectieve exercitie. En al 

helemaal om dit op een wijze te doen waarmee de geconstrueerde CAPEX voor elke TSO 
vergelijkbaar zijn. Met het CAPEX-construct in het BM-onderzoek probeert de consultant 
decennia aan investeringsbeslissingen door verschillende TSO’s in verschillende landen en 
onder verschillende omstandigheden, in slechts één – fictief – getal (voor het peiljaar 2017) te 
vangen.  

 
3.7.2.3 Kernvraag hierbij is, hoe kunnen op een zinvolle manier de CAPEX van een investering in een 

compressor in 1983 in bijvoorbeeld Slovenië worden vergeleken de CAPEX van een investering 
in 350 km pijpleiding door een polder in Nederland in 2012? Om tot dat ene getal per TSO te 
komen doet de consultant een hele set aan aannames, sommige expliciet; andere impliciet. Wat 
GTS betreft schieten deze aannames tekort, waardoor het CAPEX-niveaus en dus ook de 
TOTEX-kostenniveaus van de TSO’s in de benchmark niet goed vergelijkbaar zijn en zullen 
leiden tot – onterechte – verschillen in de benchmarkscores. Deze verschillen hebben echter 
niets met de efficiëntie van de TSO’s van doen.  

                                                            
71 Zie ook het Oxera (2020) A critical assessment of TCB18 gas, p. 23-25. Het is operationeel gezien onwaarschijnlijk dat één 

euro operationele kosten geruild kan worden met één euro CAPEX gegeven de methodiek hoe operationele en 
kapitaalkosten in het BM-onderzoek tot stand gekomen zijn. Het ontbreken van de vergelijkbaarheid van deze eenheden 
(OPEX en CAPEX) vraagt per definitie al om grote voorzichtigheid bij het interpreteren van de resultaten, omdat de 
OPEX/CAPEX afweging verschilt tussen TSO’s. 
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3.7.2.4 GTS licht dit toe aan de hand van (i) exogene omstandigheden die voor alle TSO's onterecht 

gelijk zijn verondersteld, (ii) aannames over valuta en indexering die te grofstoffelijk zijn, (iii) het 
ten onrechte ontbreken (anders dan de vorige keer) van een correctie voor verschillen in 
arbeidskosten en (iv) het doen van niet evidente aannames met een enorme impact. 

 
 Exogene (historische/omgevings-) omstandigheden voor alle TSO’s onterecht gelijk verondersteld 
 
3.7.2.5 Bij de stappen die de consultant zet om tot één CAPEX-getal voor een TSO in de benchmark 

te komen (voor alle investeringen die hij wanneer, waarom of waar ook heeft gedaan) gaat het 
direct mis. De consultant maakt een aanname die onjuist, of in elk geval te simplistisch is. De 
consultant neemt – zelfs impliciet – aan dat alle TSO’s in de benchmark gedurende decennia 
overal in Europa onder dezelfde (politieke, economische, maatschappelijke, etc.) 
omstandigheden hebben geïnvesteerd en geopereerd. Dat is evident niet het geval.  

 
3.7.2.6 TSO’s, GTS niet uitgezonderd, maken – net als andere bedrijven – investeringsbeslissingen 

met inachtneming van de op dat moment geldende omstandigheden of exogene factoren. Het 
gaat hierbij om macro-economische factoren als de kosten van kapitaal en arbeid, inflatie, en 
protectionisme, maar ook om niet-economische factoren als het politieke systeem, 
maatschappelijke stabiliteit, de mate van institutionalisering en wet- en regelgeving, etc. etc.   

 
3.7.2.7 De externe omstandigheden verschilden in de afgelopen halve eeuw sterk voor de TSO’s in het 

BM-onderzoek en verschillen nog steeds. TSO’s in voormalig Oost-Europa (achter het ijzeren 
gordijn) opereerden in een volledig ander economisch en politiek systeem dan de TSO’s in 
West-Europa. Verder verschilt de economische en monetaire stabiliteit in Zuidoost-Europa 
bijvoorbeeld van die in Noordwest-Europa. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele grote 
verschillen.  

 

3.7.2.8 Om een voorbeeld te geven: de IT-systemen van de Hoge Raad in haar nieuwe gebouw uit 
2020, zijn (om allerlei voor de hand liggende redenen) niet te vergelijken met die van een kleine 
rechtbank in een Grieks dorpje uit 1985. De investeren in IT laten zich dan ook onmogelijk met 
elkaar vergelijken. 

 
3.7.2.9 Dergelijke omstandigheden hebben evident invloed op het doen en de invulling van 

investeringsbeslissingen van TSO’s en de bijbehorende kosten en baten. Concreet beïnvloeden 
historische exogene factoren de hoogte van de (absolute) bedragen die TSO’s hebben moeten 
investeren om aan een bepaalde transportbehoefte van de markt te voldoen. En daarmee zijn 
historische exogene factoren onmiskenbaar van invloed op de CAPEX-niveaus van de TSO’s 
in de benchmark.  

 
3.7.2.10 In het BM-onderzoek meet de consultant dus in elk geval ook de verschillen in de 

omstandigheden waarin TSO’s hebben geopereerd en geïnvesteerd, terwijl alleen verschillen 
in efficiëntie zouden moeten worden gemeten. Voor dit soort (in de kern) bestaande verschillen 
kan ook niet worden gecorrigeerd. Dit vraagt om grote voorzichtigheid bij het uitvoeren en 
toepassen van (de uitkomsten van) de benchmark. 
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Aannames indexering en valuta te grofstoffelijk 
 

3.7.2.11 Op een punt waar de consultant wel stappen zet om de CAPEX (meer) vergelijkbaar te maken, 
het tijdsaspect, doet de consultant dat (te) grofstoffelijk.  

 
3.7.2.12 Zoals aangegeven is het ene geconstrueerde CAPEX-getal dat per TSO in de benchmark wordt 

gebruikt, bedoeld om alle investeringsbeslissingen van die TSO (wanneer ook) af te dekken. 
Daarom moeten alle investeringsuitgaven – soms van decennia geleden – naar 2017 worden 
‘gehaald’. Anders gezegd: alle CAPEX van investeringen worden ‘omgezet’ naar prijspeil 2017 
en wel in EUR. De consultant doet hiertoe een tweetal bewerkingen op de investeringsuitgaven 
die de TSO’s hebben opgegeven, namelijk voor prijspeil (indexering) en valuta. Beide 
bewerkingen hebben vanwege hun aard (‘jaar-op-jaar vermenigvuldigingen’) een niet te 
onderschatten invloed op de uiteindelijke hoogte van de CAPEX.  

 

3.7.2.13 Ten eerste worden de uitgaven jaarlijks geïndexeerd om rekening te houden met de 
prijsontwikkeling tussen het jaar van investeren en het peiljaar 2017. Hiervoor gebruikt de 
consultant een algemene, geharmoniseerde inflatie index (Hicpog). Ten tweede worden de 
investeringsuitgaven die in verschillende valuta zijn gedaan, naar euro’s omgerekend. Voor 
deze omrekening gebruikt de consultant de jaargemiddelde valutawisselkoersen.  

 

3.7.2.14 Met het doen van deze bewerkingen doet de consultant te grofstoffelijke aannames. Door 
gebruik te maken van een algemene inflatie-index voor het indexeren van de historische 
investeringsuitgaven, wordt (impliciet) aangenomen dat de kostenontwikkeling in de 
gastransport-sector gelijk is aan de algemene kostenontwikkeling. En ook dat deze 
kostenontwikkelingen gelijke tred hielden in alle landen, gedurende de afgelopen decennia. 
Deze aanname is te grofstoffelijk. De consultant lijkt dit zich ook te realiseren, in het finale 
rapport staat opgenomen:  

 
“Ideally, a sector-relevant index would capture both differences in the cost development 
of capital goods and services, but also the possible quality differences in standard 
investments.” (finale rapport p. 25) 

 

3.7.2.15 De consultant geeft echter aan niet over een dergelijke, geschikte index te beschikken. Voor de 
duidelijkheid, circa 80% van de CAPEX van GTS hangen samen met investeringen in 
pijpleidingen (staalkosten en constructiewerkzaamheden). De consultant neemt aan dat een 
algemene inflatie index (bananen, benzine, melk, etc.) een goede proxy zou zijn voor de 
kostenontwikkeling van het leggen van pijpleidingen in de afgelopen 50 jaar. Een meer 
sectorspecifieke index had hier voor de hand gelegen.   

 

3.7.2.16 Door de investeringsbedragen eerst te indexeren en met valutawisselkoersen naar euro’s om 
te rekenen neemt de consultant verder (impliciet) aan dat alle internationale prijsverschillen in 
de valutawisselkoersen tot uiting komen. Volgens de standaard economische theorie (over 
koopkrachtpariteit) is dit alleen het geval in een perfecte markt met volledige concurrentie en 
zonder (handels)obstakels zoals transport- en transactiekosten (en afwijkingen door arbitrage 
direct weer verdwijnen). In werkelijkheid kennen landen onderling echter geen 
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koopkrachtpariteit72 (zelfs binnen de eurozone zijn grote prijsverschillen tussen landen 
waarneembaar). Het gevolg is dat de CAPEX-getallen in de benchmark (ook) verschillen in 
koopkrachtpariteit bevatten. Deze verschillen liggen buiten de invloed van de TSO’s en hebben 
niets van doen met inefficiëntie, maar zorgen wel voor een onterecht verschil in de 
efficiëntiescores.    

 
Anders dan in vorige benchmark geen (poging tot) correctie gedaan voor arbeidskosten 

 
3.7.2.17 In de vorige Europese benchmark van gas TSO’s (E2Gas) werd tenminste nog wel een poging 

gedaan om de CAPEX voor TSO’s te corrigeren voor de verschillen in arbeidskosten tussen 
landen. Weliswaar was die poging niet volledig toereikend, maar in de huidige benchmark wordt 
er überhaupt geen arbeidskostencorrectie op CAPEX uitgevoerd.  

 
3.7.2.18 Ditmaal neemt de consultant derhalve kennelijk (impliciet) aan dat er één perfect werkende 

markt voor CAPEX-gerelateerde arbeid bestaat en bestond, waartoe alle TSO’s zich de 
afgelopen decennia konden wenden. Deze aanname is niet houdbaar, kijkend naar de 
langjarige, en niet of nauwelijks kleiner wordende, omvangrijke verschillen in arbeidskosten 
tussen de verschillende landen, en de beperkte arbeidsmobiliteit. Het is ook niet duidelijk 
waarom de consultant op dit punt een andere aanname maakt dan tijdens de vorige benchmark. 
Het gevolg is echter duidelijker: de CAPEX-getallen in de benchmark worden beïnvloed door de 
(historische) verschillen in arbeidskosten tussen de verschillende landen.  

 

3.7.2.19 En dan zijn arbeidskosten nog slechts een voorbeeld van exogene omstandigheden die een 
TSO niet kan beïnvloeden, maar wel invloed heeft op zijn CAPEX. Zelfs die basale aanpassing, 
die de consultant vorige keer nog wel deed, wordt nu achterwege gelaten. 

 
Niet evidente aannames met grote invloed 
 

3.7.2.20 Naast dat de meest fundamentele aanname – alle TSO’s opereerden in die hele periode onder 
dezelfde exogene omstandigheden – geldt dat ook andere aannames zijn gedaan met een grote 
invloed op het geconstrueerde CAPEX-niveau en daarmee ook op de scores. Deze aannames 
zijn niet per se fout, maar maken dat de uitkomsten wel erg afhankelijk zijn van gemaakte 
keuzes. 

 

3.7.2.21 Zo wordt voor het berekenen van de vermogenskostenvergoedingscomponent van de CAPEX 
een reële vermogenskostenvoet (WACC) van 3% verondersteld. De keuze voor alleen al de 
WACC is van grote invloed op de hoogte van de geconstrueerde CAPEX en daarmee op de 
hoogte van de benchmarkscores (waarover meer in paragraaf 3.9). 

 

3.7.2.22 Ook voor de keuze voor de manier van afschrijven (annuïtair, lineair, bijbehorende  
afschrijvingstermijnen, etc.) geldt dat ze direct van invloed zijn op de hoogte van de CAPEX en 
de benchmarkscores. 

 

                                                            
72  Deze theorie stelt dat de een product in het ene land even duur is als in het andere land. Met andere woorden: de 

koopkracht tussen landen is dan vergelijkbaar. Dit impliceert dat de nominale wisselkoers verschillen in prijspeil 
weerspiegelt. 
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3.7.2.23 GTS zou hier nog even door kunnen gaan, maar het punt zal duidelijk zijn: alleen al de 
aannames over WACC en afschrijvingsmethodiek – beide niet door GTS te beïnvloeden – 
veranderen wat er aan input in het BM-onderzoek wordt gebruikt en daarmee de uitkomsten 
ervan. 

 
3.7.3 OPEX-correctie 
 

3.7.3.1 Naast CAPEX bestaat de input van een TSO in de benchmark uit OPEX. De OPEX wordt – in 
tegenstelling tot de CAPEX – gebaseerd op de daadwerkelijke OPEX van de TSO’s in het jaar 
2017 (en voor de Duitse TSO’s de OPEX in het jaar 2015, uitgedrukt in prijspeil 2017). Zonder 
correcties is de OPEX van de TSO’s echter niet vergelijkbaar. Het OPEX-niveau van een TSO 
hangt immers mede af van factoren die buiten zijn invloed liggen en die bovendien verschillen 
tussen landen onderling. Bijvoorbeeld verschillen in de kosten voor sociale zekerheidsstelsels, 
pensioenstelsels, ziektekosten, etc.    

 

3.7.3.2 Op de OPEX wordt – in tegenstelling tot op de CAPEX – een arbeidskostencorrectie toegepast. 
Bij deze correctie zijn echter vraagtekens te plaatsen. De correctie die de consultant maakt om 
de OPEX beter vergelijkbaar te maken is onvoldoende onderbouwd – en is een 
ongerechtvaardigde afwijking ten opzichte van het verleden.  

 

3.7.3.3 Ten aanzien van het (gebrek aan) onderbouwing: voor de correctie wordt een Europese index 
voor civiele engineering gebruikt (PLICI reeks). In het rapport stelt de consultant dat deze index 
correleert met de werkelijke salarisverschillen tussen de TSO’s. Deze stelling wordt verder niet 
onderbouwd en is voor GTS niet te verifiëren. GTS constateert dat slechts een minderheid van 
haar arbeidskosten (deels) betrekking heeft op civiele engineering, de activiteiten van een TSO 
zijn immers veel breder. Het is alleen met het oog op die constatering dus reeds de vraag in 
hoeverre de gebruikte index representatief is voor de arbeidskosten van TSO’s. Hier komt bij 
dat de gebruikte index geen arbeidskostenindex is, maar een prijsindex. Met andere woorden: 
de index meet de prijzen van aanbestede civiele engineering projecten – waar arbeid slechts 
een onderdeel van uitmaakt – en niet specifiek de kosten van arbeid.73  

 
3.7.3.4 Ten aanzien van de afwijking van het verleden geldt dat de consultant in de vorige Europese 

benchmark van gas TSO’s E2Gas nog van mening was dat een heel andere index de enige 
geschikte was omdat: "no other reliable, validated index exists for the countries involved."74 Des 
te meer reden voor de consultant om dan in dit BM-onderzoek te onderbouwen waarom de nu 
gebruikte andere index (die volgens de consultant eerder niet zou bestaan, of in elk geval niet 
betrouwbaar of gevalideerd was) beter zou zijn.  

 

3.7.3.5 Deze twijfels over de OPEX-correcties zijn zeer belangrijk omdat dergelijke keuzes van de 
consultant van invloed zijn op het niveau van de OPEX van TSO’s in de benchmark en daarmee 
op de scores.  

 

                                                            
73 Zie ook Oxera (2020). A critical assessment of TCB19 gas, p. 26-30. Correcties zijn erg sensitief voor de gekozen index. De 

consultant heeft niet gemotiveerd waarom de PLICI index is gekozen. Met grote waarschijnlijkheid zijn de efficiency scores 
bevuild met de gekozen index voor correctie van operationele kosten. 
74  Sumicsid (2016), Benchmarking European Gas Transmission System Operators, p.23. 
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3.7.3.6 De consultant heeft voor arbeidskosten binnen OPEX gecorrigeerd door per land de PLICI-index 
te relateren aan het Europese gemiddelde waarbij het Europese gemiddelde op 100 is 
geïndexeerd. Nederland krijgt dan voor de reeks PLICI een waarde van 107. De consultant 
corrigeert vervolgens de nationale niveaus naar het Europese gemiddelde. Wanneer een land 
een hoger arbeidskostenniveau heeft dan het Europese gemiddelde worden de arbeidskosten 
naar beneden bijgesteld en wanneer een land een lager arbeidskostenniveau heeft dan het 
Europese gemiddelde worden de kosten naar boven bijgesteld. In het geval van Nederland 
worden de kosten met 6,5% naar beneden gecorrigeerd.  

 

3.7.3.7 Figuur 8 geeft een vergelijking van de reeksen PLICI versus de reeks die de consultant in het 
vorige benchmarkonderzoek gebruikt heeft (LCIS) en hoe GTS daarop scoort ten opzichte van 
het Europese gemiddelde waarbij het Europese gemiddelde op 100 is geïndexeerd. Indien de 
consultant zoals in het vorige BM-onderzoek de LCIS reeks had gebruikt, dan was de 
arbeidskostencorrectie voor GTS met -23,1% significant groter geweest dan in geval van de 
PLICI reeks. Dat zou een lagere OPEX voor GTS betekenen en daarmee een andere 
efficiëntiescore. 

 

 
 Figuur 8 Score GTS op PLICI reeks versus LCIS reeks. 

 
3.7.4 Tussenconclusie  
 
3.7.4.1 ACM stelt in randnummer 293 OMB het volgende “Ook worden kosten geconverteerd naar 

dezelfde valuta en worden kosten geïndexeerd voor regionale inflatie en voor regionale 
salarisniveaus. Hiervoor zijn indices gebruikt afkomstig van onafhankelijke en openbare 
bronnen. Verschillen in valuta en kosten rond regionale inflatie en salarisverschillen worden op 
deze manier geneutraliseerd, waardoor deze verschillen geen rol spelen binnen de onderlinge 
vergelijking van TSO’s” (onderstreping toegevoegd).  

 

3.7.4.2 Deze opmerking is gelet op het voorgaande evident onjuist, en maakt pijnlijk duidelijk dat 
ACM eigenlijk niet weet wat in het BM-onderzoek is gebeurd: 
 

• ACM beschikt niet over kostengegevens van andere TSO’s dan GTS (of de correctie 
daarvan), dus kan sowieso niets zeggen over het vergelijkbaar maken daarvan; 

• de basale aanname dat historische/geografische/politieke/regulatoire omgeving er 
niet toe doen is niet conform de werkelijkheid; 

• er is, anders dan hier gesuggereerd niet gecorrigeerd voor arbeidskosten bij de 
CAPEX, anders dan de vorige keer; 
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• de aannames die de consultant wel doet om meer vergelijkbaar te maken zijn 
aanvechtbaar en te grofstoffelijk, zowel bij CAPEX als OPEX. 

 

3.7.4.3 De uiteindelijke benchmark-scores zeggen dan ook meer over de 
(historische/fysieke/politiek/regulatoire) omgeving en de (arbitraire) aannames die de consultant 
doet – en daarmee over de kwaliteit van de input voor de benchmark – dan over de efficiëntie 
van de TSO’s. Als een benchmark-onderzoek wordt gedaan zou minstgenomen met al deze 
punten alsnog deugdelijk rekening moeten worden gehouden in de TOTEX-bepaling. Maar ook 
bij een (wel) correcte TOTEX-bepaling past grote voorzichtigheid bij de toepassing van de 
resultaten van het BM-onderzoek in de methode van regulering, gelet op de grote impact die 
gemaakte aannames hebben op de scores.  
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3.8 TSO- EN LANDSPECIFIEKE KENMERKEN 
 
3.8.1 Inleiding 
 
3.8.1.1 Zoals eerder toegelicht in paragraaf 3.3 is het cruciaal – en verplicht de Verordening – om de 

structurele vergelijkbaarheid van TSO’s te waarborgen in een benchmark (en al helemaal in een 
DEA-benchmark). Ook al is het in de praktijk niet haalbaar (gebleken) om de vergelijkbaarheid 
volledig te waarborgen, is het de verantwoordelijkheid van ACM om alles in het werk te stellen 
om de vergelijking zo zuiver mogelijk te maken. Dit zowel vanuit de algemene kaders, als kijkend 
naar de specifieke TSO- en landspecifieke kenmerken (zogeheten Z-factoren). 

 

3.8.2 Kader 

 
Ten onrechte beperking tot “vrijwel unieke” verschillen 
 

3.8.2.1 ACM stelt dat de consultant diverse correcties zou hebben doorgevoerd (ACM kan dat zelf niet 
controleren) om de vergelijkbaarheid te waarborgen, waaronder correcties voor TSO specifieke 
kenmerken. In randnummer 294 OMB licht zij toe wat (volgens haar) TSO specifieke kenmerken 
zijn en wat het doel is van de correctie voor deze kenmerken: “Dit zijn exogene, structurele en 
substantiële kenmerken van een TSO die vrijwel uniek zijn ten opzichte van de andere TSO’s 
in de vergelijkingsgroep. Door rekening te houden met TSO specifieke factoren wordt 
voorkomen dat de onderlinge vergelijkbaarheid van TSO’s wordt vertekend door de invloed van 
factoren waar een bepaalde TSO als enige en noodgedwongen mee te maken heeft. Zo kan de 
kostenbasis van de betreffende TSO worden verkleind met de noodzakelijk te maken extra 
kosten die aan de factor in kwestie kunnen worden toegerekend.” (onderstreping toegevoegd). 

 

3.8.2.2 Deze toelichting geeft reeds aan dat de consultant de correctie voor TSO specifieke kenmerken 
slechts zeer beperkt heeft uitgevoerd, waardoor er nog steeds grote verschillen blijven bestaan 
tussen TSO’s, met grote impact op de robuustheid van de score. Immers, ACM stelt dat de 
consultant pas tot een correctie overgaat, als er factoren zijn waar een bepaalde TSO als enige 
en noodgedwongen mee te maken heeft ("vrijwel uniek"). Hoewel dit inderdaad onderdeel van 
de correcties zou moeten zijn, is dit onvoldoende om tot een zuivere vergelijking te kunnen 
komen. ACM had hier meer moeten en kunnen doen. Het gaat er immers niet om of slechts 1 
TSO afwijkt van de rest van de groep. Het issues is net zo belangrijk als een bepaalde factor 
invloed heeft op een deel, bijvoorbeeld 5 van de 29 TSO’s. Als voor deze 5 TSO’s de 
kostenbasis wordt verhoogd als gevolg van deze factor, maar voor de andere 24 TSO’s niet, 
dan is er geen sprake van vergelijkbaarheid en kan dit grote impact hebben op de score van 
deze 5 TSO’s. Sterker, als er voor 15 van de 29 TSO’s sprake is van een kostenverhogende 
factor, maar voor 14 TSO's niet, zou hier uiteraard voor moeten worden gecorrigeerd. Immers, 
ceteris paribus zal de ene (grofweg) helft TSO’s een onterecht voordeel hebben ten opzichte 
van de andere helft TSO’s, en zullen de TSO’s die worden vergeleken met een TSO uit deze 
helft (het is hun peer) ten onrechte een te lage efficiëntiescore ontvangen. Enkel de aanpak van 
de methode leidt ertoe dat er belangrijke verschillen blijven bestaan tussen TSO’s, die ten 
onrechte zullen leiden tot een onderschatting van de efficiëntie van TSO’s. Alleen dat wat TSO’s 
gemeenschappelijk hebben, had met elkaar vergeleken mogen worden, niet meer. 

 
3.8.2.3 Om een simpel voorbeeld te geven: stel 14 van veertig rechters werken part-time. Dan is het 

logisch om daarmee rekening te houden bij de bepaling hoe ‘efficiënt’ deze zijn in termen van 
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output (aantal uitspraken/lengte etc.). Bij de hier benoemde benadering zou daar geen rekening 
mee worden gehouden omdat deze rechters niet uniek (of noodgedwongen) part-time werken? 
Het verschil blijft evident.  

 
3.8.2.4 Oftewel: het maakt voor de noodzaak om voor een verschil te corrigeren niet uit of dit bij één 

TSO, een klein of bij een groot deel van de groep speelt. Het nalaten hiervoor te corrigeren 
zorgt ervoor dat de vergelijkbaarheid wordt vertekend. De consultant had bij de beoordeling van 
TSO specifieke factoren een te beperkte benadering. 

 
3.8.2.5 Deze handelswijze van ACM staat overigens in schril contrast met haar stelling in randnummer 

292 van het OMB: “Taken en activiteiten die niet alle TSO’s in de vergelijkingsgroep uitvoeren, 

vallen buiten de scope van de benchmark. Op deze wijze is verzekerd dat alleen taken en 

activiteiten onderling worden vergeleken die alle TSO’s in de vergelijkingsgroep ook 

daadwerkelijk uitvoeren.” Hoewel ACM hier stelt dat alleen activiteiten onderling worden 

vergeleken die alle TSO’s in de vergelijkingsgroep daadwerkelijk uitvoeren, blijkt dit in de 

praktijk niet de handelswijze die ACM en haar consultant hebben gevolgd. Dit leidt tot grote 

zorgen ten aanzien van de (structurele vergelijkbaarheid van TSO’s) en de uitkomsten van het 

benchmarkonderzoek.  

 
Alle TSO’s zijn verschillend, maar sommige TSO’s zijn meer verschillend dan anderen – het gaat er niet 

alleen om of een factor speelt, maar ook hoe/in welke mate 
 

3.8.2.6 Naast het feit dat deze correcties daarmee conceptueel al onjuist zijn benaderd (namelijk 
beperkt tot “vrijwel unieke” verschillen), heeft ACM (en de consultant) niet onderkend dat het er 
niet alleen om gaat om óf een bepaalde factor speelt, maar ook hoe of in welke mate. 

 

3.8.2.7 Gedurende het traject bood de consultant de deelnemende TSO’s aan om TSO specifieke 
kenmerken aan te dragen. Dit is al de omgekeerde wereld: het is aan de consultant om te 
onderzoeken in hoeverre er sprake is van verschillen, niet GTS. Of eigenlijk aan ACM, maar die 
kon (en dat moet zij zichzelf aanrekenen) geen verschillen opmerken, omdat zij geen data heeft 
over andere TSO's dan GTS. Het neerleggen van de bewijslast bij GTS is ook om een 
vergelijkbare reden niet aanvaardbaar: het kan niet van GTS worden gevergd dat zij zou weten 
waarin zij van andere TSO's verschilt: zij heeft daar eenvoudigweg de kennis en de data niet 
voor. En omdat andere TSO's niet (het merendeel van de TSO's, uit Duitsland) of nauwelijks 
meededen aan het benchmark-traject stond GTS alleen voor deze onmogelijke opgave. 

 

3.8.2.8  GTS heeft evengoed een zestal factoren aangedragen in een kort tijdsbestek (enkele weken) 
die de consultant vervolgens grotendeels naast zich heeft neergelegd. Het meest in het oog 
springend daarbij was de volgende reactie van de consultant op de door GTS voorgestelde 
special condition over de verschillen in wettelijke verplichtingen tussen TSO’s:  

 

“The submitted claims show that all TSO’s face certain obligations, even though this differs countrywise. 
In fact, also TSO’s that did not claim anything in this area face many obligations. Therefore, 
correcting this only for TSO’s that claimed in this area would bias the benchmark result.”  

 
3.8.2.9 Met andere woorden, omdat niet door elke TSO special conditions zijn aangedragen op dit vlak, 

wordt simpelweg voor geen enkel verschil gecorrigeerd. Er wordt dus onderkend dat er 
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verschillen bestaan tussen TSO’s qua wettelijke verplichtingen – die ook impact kunnen hebben 
op de thèta – maar er wordt bewust voor gekozen om daar niet voor te corrigeren omdat dát 
zou zorgen voor verschillen. Deze redenatie is voor GTS onbegrijpelijk: zo goed mogelijk 
corrigeren voor een aantal verschillen is nog altijd beter dan in het geheel niet corrigeren.  

 

3.8.2.10 In feite heeft GTS méér gedaan dan wat van haar kon worden gevraagd – namelijk de consultant 
helpen met diens opgave (niet die van GTS) om te corrigeren voor verschillen om een goed 
model te vormen. Het is dan wel aan de consultant om hier wat mee te doen en met alle 
informatie die aangedragen wordt een juiste set aan correctiefactoren te selecteren. 

 

3.8.2.11 Het is logisch dat TSO’s voor zichzelf relevante variabelen aandragen: alleen daar hebben zij 
kennis over. Dat de consultant dan constateert dat er maar een paar TSO’s zijn die factoren 
aandragen en anderen niet, zou juist voor de consultant aanleiding moeten zijn om door te 
vragen en daarnaast het model, c.q. de correctiefactoren zo in te richten dat deze wel het hele 
palet aan relevante (exogene) variabelen dekken. Blijkbaar is dat laatste niet gebeurd, een 
essentieel gebrek in de studie. De consultant kan het achterwege laten van een noodzakelijke 
correctie voor GTS niet rechtvaardigen door te wijzen op passiviteit van andere TSO's. 
Nogmaals: dat andere TSO's (die geen belang hadden bij het onderzoek) verschillen niet 
hebben aangedragen wil niet zeggen dat ze er niet zijn.   

 

3.8.2.12 Bovendien verdraait de consultant het verzoek van GTS. GTS heeft nooit gevraagd om alleen 
te corrigeren voor alleen de TSO's die erom hebben gevraagd: GTS is juist van mening dat – 
nu ontegenzeggelijk sprake is van verschillen die impact kunnen hebben op de onderzoeken en 
de uitkomsten daarvan – voor alle TSO's moet worden gecorrigeerd (waar relevant). GTS mag 
ook niet de dupe worden van het feit dat andere TSO's (die niet per se belang hebben bij serieus 
opvoeren van TSO-specifieke kenmerken) niet ook zulke verschillen hebben aangedragen. 
Blijkbaar wist de consultant dat TSO’s die geen claim hadden ingediend ook te maken hadden 
met wettelijke verplichtingen die verschilden van andere TSO’s. Doordat de consultant dit niet 
verder heeft onderzocht en hiervoor niet heeft gecorrigeerd zijn bewust verschillen in 
standgehouden en heeft ACM de als gevolg daarvan vertekende vergelijkbaarheid 
geaccepteerd. 

 

3.8.2.13 Voor zover de consultant bedoelt dat er geen verschil is omdat alle TSO's bepaalde wettelijke 
verplichtingen hebben gaat dat mank omdat welke verplichtingen er zijn en hoever die strekken 
nu juist wezenlijk verschillen. Als dat de (primitieve) gedachte zou zijn dan kan net zo goed de 
hele vergelijking worden gestopt: alle TSO's hebben namelijk met elkaar gemeen dat ze op 
"certain" aspects van elkaar verschillen. Zo kan ieder verschil wel worden weggeschreven – en 
dat is feitelijk ook precies wat er is gebeurd – met serieus benchmarken heeft dat niets van 
doen. 

 
3.8.3 Specifieke verschillen (Z-factoren) 
 
3.8.3.1 Uiteindelijk is er voor geen enkel TSO-specifiek verschil dat GTS heeft aangedragen (juist) 

gecorrigeerd, ook niet in het proces dat ACM heeft doorlopen bij de interpretatie van de 
resultaten uit de Europese high-over benchmark. GTS zal dit hieronder toelichten voor de factor 
“leeftijd” en “balancering”.  

 
3.8.3.2 Voor de toelichting op de overige hieronder opgesomde en eveneens wezenlijke factoren, 

wordt, omwille van de leesbaarheid verwezen naar Bijlage 4: 
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• leeftijd;  

• balanceringskosten (CAPEX); 

• complexiteit (Bijlage 4);  

• conditionality of capacity (Bijlage 4);  

• omgevingsvariabelen (Bijlage 4). 

 
Leeftijd (vervangingsinvesteringen)75 
3.8.3.3 Een fundamenteel verschil van GTS ten opzichte van andere TSO’s is dat zij – verreweg – het 

oudste netwerk heeft. GTS heeft onderbouwd aangegeven dat en waarom daarvoor een 
correctie noodzakelijk is. Zoals deels ook in randnummers 352 en 353 OMB beschreven door 
ACM, kan de argumentatie van GTS ten aanzien van dit TSO-specifieke kenmerk als volgt 
worden samengevat: 

• TSO’s met een relatief oud netwerk (hoge leeftijd) worden geconfronteerd met 
hogere kosten ten opzichte van jonge TSO’s, onder andere vanwege de aanzienlijk 
hogere mate van vervangingsinvesteringen.  

• Zoals het BM-onderzoek is ingericht, leidt een vervangingsinvestering voor einde 
levensduur tot hogere kosten (dubbeltelling van input), terwijl er tegenover de extra 
investering geen extra output staat. Hierdoor zal de benchmarkscore negatief 
worden beïnvloed.  

• GTS is de oudste TSO in de sample. In ieder geval voor de asset categorie 
‘pijpleidingen’, leidt haar relatief hoge leeftijd in deze methode ten onrechte tot een 
(significant) lagere benchmarkscore. 

• De afwezigheid van een correctie voor vervangingsinvesteringen is bovendien niet 
in lijn met 1) het doel van de consultant en 2) de vigerende methode van regulering.  

 
3.8.3.4 ACM stelt in het OMB (randnummer 355-362) dat een correctie toch niet noodzakelijk zou zijn. 

GTS zal de argumentatie van ACM hieronder weerleggen. Voordat GTS dat doet, constateert 
zij dat in het OMB (en andere documentatie) een aantal kernelementen in de argumentatie van 
GTS bevestigt: A. GTS is relatief oud, B. een ouder netwerk heeft meer vervanginvesteringen 
en C. een vervangingsinvesteringen voorafgaand aan einde verwachte levensduur leidt tot 
nadeel (dubbeltelling) in de benchmark.  

 
A) GTS is oudste TSO van vergelijkingsgroep 

• Allereerst stelt ACM in randnummer 352 OMB dat GTS "een van de oudste" netwerken 
binnen de vergelijkingsgroep uit het BM-onderzoek heeft. Uit de documentatie van het 
BM-onderzoek blijkt dat niets minder waar is: het is helder dat GTS zelfs de oudste TSO 
in de sample is. Voor de pijpleidingen van GTS (circa 85% van de assets) geldt dat die 
gemiddeld 18 jaar ouder zijn. Dit wordt ook bevestigd door de consultant in een van haar 
memo’s. Uit dat memo blijkt tevens een gemiddelde asset-leeftijd van 27 jaar voor de 
sample ten opzichte van 47 jaar voor GTS.  

• Daarnaast is het uiteraard relevant om te onderzoeken in hoeverre GTS ouder is dan 
haar peers, de TSO’s die volgens ACM vergelijkbaar zouden moeten zijn met GTS. Uit 
het voornoemde memo van de consultant blijkt dat GTS ook bijna 15 jaar ouder is dan 

                                                            
75 Zoals in deze paragrafen onderbouwd aangegeven heeft de relatief hoge leeftijd van GTS bij verschillende activiteiten effect 

op de hoogte van de kosten (OPEX en CAPEX), waardoor een nadeel ontstaat ten opzichte van jongere TSO’s. Hier heeft 
GTS zich beperkt tot het issue VVI (CAPEX)), maar bijvoorbeeld ook de activiteit ‘decommissioning’ (het verwijderen van 
assets) is een goed voorbeeld waarbij leeftijd leidt tot hogere kosten. Het verwijderen van assets is immers typisch een 
activiteit die wordt uitgevoerd door oudere TSO’s, en juist niet door jongere TSO’s. Vanwege de (lage) materialiteit in dit 
methodebesluit heeft GTS echter besloten dit punt (decommissioning) geen onderdeel te maken van deze zienswijze. Dit 
zal zij wederom inbrengen bij het uitvoeren van een (eventueel) volgend benchmarkonderzoek. 
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haar directe peers. Ook ten opzichte van haar peers is er dus een groot verschil in leeftijd. 
Dit wordt door ACM ook niet betwist.  

 

B) Een ouder netwerk heeft relatief veel vervangingsinvesteringen ten opzichte van een jonger 

netwerk 

• Het feit dat een ouder netwerk te maken krijgt met relatief veel vervangingsinvesteringen 
ten opzichte van een relatief jong netwerk wordt door ACM in het OMB niet betwist. Maar 
ook in andere dossiers, bijvoorbeeld bij de beoordeling van de Investeringsplannen van 
netbeheerders, komt deze argumentatie van ACM terug. Ten aanzien van Zebra stelt 
ACM bijvoorbeeld: “Anderzijds komt dat door de jonge leeftijd van het net, waardoor er 
nauwelijks tot geen sprake is van vervangingsinvesteringen”. Dat GTS de oudste TSO is 
in de vergelijkingsgroep, en daarmee meer vervangingsinvesteringen heeft dan jongere 
TSO’s, staat daarmee niet ter discussie. 

 
C) Vervangingsinvesteringen voor einde levensduur leidt tot nadeel in de benchmark 

• Ook erkent ACM in het OMB (randnummer 356) dat vervangingsinvesteringen die voor 
het bereiken van de verwachte levensduur worden uitgevoerd, leiden tot een nadeel in 
de benchmark. Er is namelijk sprake van ‘dubbeltelling’: “vervanging voor het einde van 
de levensduur zorgt tijdelijk voor een nadelige situatie van dubbele kapitaalkosten zonder 
extra output.”  

 
3.8.3.5 Over deze drie argumenten (uitgangspunten) is er daarom geen discussie. De kernvraag die nu 

rijst is echter, leidt deze dubbeltelling ten onrechte tot een nadeel in de benchmark, of is er 
sprake van een terecht nadeel? ACM stelt in het OMB dat er sprake is van een terecht nadeel 
voor GTS, en geeft aan dat een correctie niet noodzakelijk is. ACM gebruikt in de kern de 
volgende argumentatie in het OMB: 

I. Randnummer 359 OMB: GTS is niet de enige TSO met vervangingsinvesteringen 
voorafgaand aan het einde van de verwachte levensduur (dit risico is daarmee 
volgens haar niet TSO-specifiek);  

II. Randnummer 356-357 OMB: Het risico op een voor- en nadeel voor 
vervangingsinvesteringen is symmetrisch; 

III. Randnummer 358 OMB: GTS heeft invloed op de timing van 
vervangingsinvesteringen, en teveel vervangingsinvesteringen voorafgaand aan het 
einde van de verwachte levensduur leidt daarmee terecht tot een nadeel; 

 

3.8.3.6 GTS kan zich niet vinden in deze argumentatie en conclusie van ACM, en licht dit hieronder toe. 
Er dient (net als thans geldt) voor vervangingsinvesteringen te worden gecorrigeerd. 

 
Ad I - Randnummer 359 OMB: GTS is niet de enige TSO met vervangingsinvesteringen voorafgaand aan 

het einde van de verwachte levensduur (dit risico zou daarmee niet TSO-specifiek zijn) 
 
3.8.3.7 Deze redenering strandt reeds op hetgeen hiervoor in algemene zin al is opgemerkt: dat een 

TSO niet “vrijwel uniek” is ten aanzien van een verschil of dat er meerdere zijn waarbij de factor 
op een manier speelt, betekent niet dat hiervoor niet hoeft te worden gecorrigeerd. 

 

3.8.3.8 Bovendien is, zoals eerder vastgesteld, GTS veruit de oudste TSO in de vergelijkingsgroep en 
dit betekent dat GTS relatief veel vervangingsinvesteringen heeft ten opzichte van haar peers. 
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3.8.3.9 ACM heeft verder niet onderzocht of GTS de enige TSO is met vervangingsinvesteringen 
voorafgaand aan het einde van de verwachte levensduur. Zij beschikt immers niet over de 
daarvoor benodigde gegevens. Uit de opgave van TSO’s ten aanzien van “significant 
rehabilitations” blijkt in ieder geval niet dat TSO’s, anders dan GTS, in grote omvang 
vervangingsinvesteringen hebben gedaan voorafgaand aan het einde van de levensduur.  

 

3.8.3.10 Om te begrijpen wat dit betekent voor de omvang vervangingsinvesteringen voorafgaand aan 
het einde van de verwachte levensduur is het goed om allereerst te begrijpen waarom er bij 
hogere leeftijd sprake is van meer vervangingsinvesteringen. GTS licht dit toe. Naarmate een 
asset ouder wordt, zullen de vervangingsinvesteringen toenemen. In de eerste jaren na 
installatie is de kans klein dat 'degradatiemechanismen', dat wil zeggen de kenmerken van 
achteruitgang, al voldoende tijd hebben gehad om de levensduur van de asset te beïnvloeden. 
Belangrijkste degradatiemechanismen zijn corrosie, erosie, constructie-en materiaaldefecten 
en grondbeweging. Naarmate de leeftijd oploopt zullen deze mechanismen zich doen gelden 
en zullen meer investeringen nodig zijn om operationeel te blijven. In een geheel netwerk van 
leidingen, kan met stellen dat er een verwacht punt in de tijd is dat een leiding vervangen moet 
worden. De verwachte theoretische levensduur is hierop gebaseerd in de 
afschrijvingstermijnen. Een deel van de assets zal met enkel ongunstige omstandigheden te 
maken hebben waardoor de asset al voor het einde van de verwachte levensduur vervangen 
zal moeten worden. Hetzelfde geldt voor een deel van de assets dat met enkel gunstige 
omstandigheden te maken heeft, die assets kunnen langer dan de verwachte levensduur 
meegaan. Het merendeel zal een mix van gunstige en ongunstige omstandigheden hebben. De 
invloed van deze spreiding van onafhankelijke omstandigheden kan daarmee kunnen worden 
beschreven met een normaalverdeling (het Survivor-model). 

 

3.8.3.11 Dit wordt uitgelegd aan de hand van de grafiek hieronder waar de ontwikkeling van de 
vervanging van een leiding wordt weergegeven. De leiding (met lengte 1) is in een bepaald jaar 
gebouwd (paarse balk helemaal links in de afbeelding). De leiding heeft een bepaalde 
gemiddelde theoretische levensduur (de piek in de grafiek). In de loop van de tijd kunnen 
defecten in de pijpleiding echter op verschillende onderdelen en segmenten optreden. 
Voorafgaand aan het einde van de levensduur hoeven nog niet vervangingen van alle delen 
plaats te vinden, maar is dat in enkele gevallen wel nodig. Deze delen van de leiding moeten 
eerder worden vervangen dan de theoretische levensduur en deze vervangingen vinden dus 
plaats voor de piek. Daarentegen zijn er ook onderdelen die juist niet of minder worden 
beïnvloed door externe factoren en langer mee gaan dan de theoretische levensduur en worden 
ze pas later vervangen. Helemaal rechts in de grafiek is de gehele leiding vervangen. 

  

 
3.8.3.12 Om het voor- of nadeel te bepalen van de hierboven geschetste ontwikkeling van vervanging 

van een asset in de benchmark, is in deze discussie in eerste instantie de assetcategorie 
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onderzocht met de grootste impact. Dit betreft de assetcategorie in het BM-onderzoek 
‘pijpleidingen’, omdat 85% van het netwerk van GTS bestaat uit leidingen. Deze assetcategorie 
heeft (in het BM-onderzoek) een geschatte levensduur van 60 jaar.  

 

3.8.3.13 Zoals hierboven beschreven, staat niet ter discussie dat GTS (minimaal) 15 jaar ouder is dan 
haar directe peers. Dit betekent dat het degradatiemechanisme eerder is opgetreden en ook 
verder is gevormd. GTS zit dus voor leidingen gemiddeld verder op de hierboven weergegeven 
curve dan de andere TSO’s in de vergelijkingsgroep: GTS heeft meer vervangingsinvesteringen 
moeten doen dan haar peers. 

 

3.8.3.14 Pijpleidingen beslaan met 85% het grootste deel van een netwerk en hebben ook de langste 
levensduur. Doordat GTS als eerste aan de beurt is, ontstaat een nadeel en is de impact groot 
doordat leidingen het leeuwendeel van de asset base vormen. 

 
3.8.3.15 ACM stelt in randnummer 359 OMB: “In de benchmark zitten echter verschillende typen activa 

met een kortere levensduur dan pijpleidingen, bijvoorbeeld 30 jaar. Bij deze activa is ook sprake 
van vervangingen, zodat de situatie waar GTS op wijst niet uniek is. Ook jongere TSO’s hebben 
vervangingen vóór het einde van de levensduur. Zoals hiervoor opgemerkt, acht ACM het niet 
nodig om correcties door te voeren voor vervangingen die zijn gedaan vóór het einde van de 
levensduur. Dat geldt voor alle activa binnen de benchmark. Een andere benadering zou ervoor 
zorgen dat sprake is van een ongelijke behandeling van assets en daarmee een oneerlijke 
vergelijking.” 

 

3.8.3.16 GTS ontkent zoals aangegeven niet dat er ook jongere TSO’s zijn die vervangingsinvesteringen 
hebben uitgevoerd voor het einde van de geschatte levensduur bij bepaalde assets met een 
relatief korte afschrijvingstermijn. Of dit tot een nadeel voor GTS leidt in de benchmark is 
overigens niet bekend, dit heeft ACM niet onderzocht. In ieder geval zal de impact ervan veel 
kleiner zijn omdat het aandeel van deze assets ten opzichte van pijpleidingen gering is.  

 

3.8.3.17 De relevante vraag is echter niet of er jongere TSO’s zijn die vervangingsinvesteringen hebben 
uitgevoerd voor het einde van de geschatte levensduur, maar in welke mate. In het geval van 
pijpleidingen (de grootste assetcategorie) is het gezien dat leeftijd van de overige TSO ten 
opzichte van GTS aannemelijk dat dit in veel mindere mate zal zijn dan bij GTS (in ieder geval 
zo weinig, dat deze TSO’s het niet nodig vonden om hiervan een vergelijkbaarheidsissue te 
maken, al ze daarbij al belang hadden). 

 

3.8.3.18 Het argument van ACM om niet te hoeven corrigeren voor vervangingsinvesteringen van GTS 
omdat andere TSO’s (mogelijk) ook vervangingsinvesteringen voorafgaand aan het einde van 
de verwachte levensduur hebben gedaan is dus niet relevant: het gaat erom in welke mate die 
is gebeurd. Daarin verschilt GTS, noodgedwongen als gevolg van de leeftijd van de assets 
(pijpleidingen), van andere TSO’s. Dit is een relevant verschil waarvoor gecorrigeerd moet 
worden. 
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Ad II - Randnummer 356-357 OMB: Het risico op een voor- en nadeel voor vervangingen is symmetrisch 

 
3.8.3.19 Zoals eerder toegelicht, ontkent ACM niet dat er sprake is van dubbeltelling in de input bij 

vervangingsinvesteringen voor het einde van de geschatte levensduur (randnummer 356 OMB). 
In randnummer 356 OMB stelt zij echter ook dat er sprake kan zijn van een voordeel, wanneer 
een TSO een vervangingsinvestering pas uitvoert na einde levensduur. In het algemeen stelt 
ACM in randnummer 356 OMB dat "de inputs en outputs van de oude activa worden vervangen 
door de inputs en outputs van nieuwe activa". In randnummer 357 OMB stelt ACM: “Met deze 
benadering ziet de ACM ook niet hoe GTS als relatief oude TSO benadeeld zou worden, zolang 
zij activa vervangt om en nabij de gemiddelde levensduur of zelfs later.” 

 

3.8.3.20 ACM snijdt hier (in ieder geval voor de assetcategorie pijpleidingen) echt de bocht af, door 
simpelweg aan te nemen het risico ‘symmetrisch’ is.  

 

3.8.3.21 In de praktijk geldt voor de categorie pijpleidingen (85% van alle assets) van GTS dat dit 
simpelweg niet zo kan zijn: het aandeel pijpleidingen waarvoor de levensduur al verstreken is, 
is veel kleiner dan waarvoor einde levensduur nog moet komen. Van uitmiddelen kan hier dus 
geen sprake zijn. Dit betekent dat er in het geval van leidingen geen sprake is van een 
symmetrisch risico, maar op dit moment een asymmetrisch risico voor GTS. Het rechterdeel 
van de curve (het rode vlak in onderstaande figuur 9) is simpelweg nog niet bereikt. 

 

Figuur 9 
3.8.3.22 Zoals GTS heeft aangegeven blijkt uit de documentatie van Sumicsid dat de leidingen van GTS 

18 jaar ouder zijn dan de ‘gemiddelde TSO’, en bijna 15 jaar ouder dan zijn dan haar directe 
peers. In de praktijk leidt dit ertoe dat GTS (absoluut en relatief) een veel hoger 
vervangingsniveau heeft bereikt dan de andere TSO’s en haar peers.  

 

3.8.3.23 Anders geformuleerd: alle TSO’s bevinden zich nog aan de linkerkant van de klokvorm in de 
fase waarin de vervangingsinvesteringen nog toenemen voorafgaand aan het bereiken van de 
gemiddelde levensduur. Er is echter sprake van een nadeel voor GTS ten opzichte van haar 
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peers, vanwege haar hogere leeftijd waardoor, zoals eerder uitgelegd, GTS verder op de curve 
zit en er dus sprake is van een de hogere mate van dubbeltelling. 

 

3.8.3.24 Nogmaals, GTS stelt niet dat er geen enkele TSO is die een vervangingsinvestering heeft 
uitgevoerd in de assetcategorie pijpleidingen. De mate waarin andere TSO’s en haar peers de 
vervangingsinvesteringen hebben uitgevoerd verschilt echter significant.  

 
3.8.3.25 GTS heeft ACM voorzien van een berekening waaruit blijkt dat de CAPEX in de benchmark in 

ieder geval verlaagd zou moeten worden met ca. 8% om voor het vervangingsinvesteringen-
nadeel (de asymmetrie / dubbeltelling) in de asset categorie ‘leidingen’ te compenseren.   

 

Ad III - Randnummer 358 OMB: GTS heeft invloed op de timing van vervangingsinvesteringen, en teveel 

vervangingsinvesteringen voorafgaand aan het einde van de verwachte levensduur leidt 

daarmee terecht tot een nadeel 

 

3.8.3.26 In randnummer 358 OMB stelt ACM:  

 

“Als GTS ervoor kiest om relatief veel activa eerder en proactief te vervangen, dan vindt de ACM het 
logisch dat dit gevolgen kan hebben voor de efficiëntiemeting van GTS in TCB18. De ACM acht 
het namelijk niet efficiënt wanneer een TSO een relatief groot deel van haar activa vervangt 
voor het einde van de levensduur. Daarnaast kan het zijn dat GTS-activa eerder moet 
vervangen, omdat deze bijvoorbeeld niet meer veilig werken of vóór het einde van de levensduur 
kapot zijn gegaan. Met het oog op de veiligheid zijn deze vervangingen dan nodig. Dat wil echter 
niet zeggen dat GTS niet kan worden afgerekend op deze vroegtijdige vervangingen, aangezien 
GTS invloed heeft op dit soort vervangingen en de vervangingen daarmee in de risicosfeer van 
GTS liggen. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat GTS recentelijk op basis van een eigen 
risicoafweging haar vervangingsschema heeft vertraagd, rekening houdend met 
veiligheidsrisico's. Met het nieuwe tempo vervangt GTS langzamer dan voorheen en komt zij 
meer uit op een langere levensduur dan aanvankelijk aangenomen. De ACM acht het in het licht 
van het voorgaande redelijk dat de eventuele meerkosten voor vroegtijdige vervanging worden 
neergelegd bij GTS en niet bij de afnemers.” 

 
3.8.3.27 Op zichzelf is dit randnummer al zeer opvallend. ACM suggereert hier dat zij beter dan een TSO 

kan bepalen wanneer een vervangingsinvestering noodzakelijk zou zijn, en/of de 
vervangingsinvestering op een juist moment is uitgevoerd. Ook als het gaat om 
veiligheidsoverwegingen. Immers, zij stelt dat een vervangingsinvestering voorafgaand aan 
einde levensduur per definitie inefficiënt zijn (en dus niet gedaan had hoeven worden), zelfs als 
dat noodzakelijk is voor de veiligheid. Volgens ACM zou de inefficiëntie onder meer blijken uit 
het feit dat GTS haar vervangingsprogramma heeft bijgesteld naar aanleiding van inzichten uit 
de eerste fase van het programma.  

 

3.8.3.28 Dit is de wereld op zijn kop. GTS doet geen vervangingsinvesteringen wanneer die niet 
noodzakelijk zijn. Zoals in het (door ACM goedgekeurde) Investeringsplan van GTS valt te lezen 
zijn de delen van het systeem met het grootste risico het eerst aangepakt. Deze investeringen 
zijn nuttig en noodzakelijk gebleken en hebben tegelijkertijd ook het beeld opgeleverd dat de 
staat van delen van het netwerk mogelijk beter was dan mocht worden verwacht. Hierdoor kon 
het risico voor het resterende deel van het systeem voor een belangrijk deel worden bijgesteld. 
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3.8.3.29 ACM suggereert nu dat deze vervangingsinvesteringen (die voor einde levensduur zijn 
uitgevoerd) inefficiënt kunnen worden verklaard. GTS had volgens ACM immers invloed op de 
keuze of deze vervangingsinvesteringen wel/niet uitgevoerd zou moeten worden. Dit miskent 
het gegeven dat activa om valide redenen vóór einde levensduur kunnen worden (en zijn) 
vervangen. Ter illustratie: ACM hecht (terecht) veel waarde aan de betrouwbaarheid van netten 
en verlangt dat netbeheerders netten inspecteren en netonderdelen die zelfs maar mogelijk 
gebrekkig zijn, worden vervangen. Een netbeheerder doet dat dan ook – en gaat niet wachten 
totdat de fictieve levensduur is bereikt. Of eigenlijk impliceert ACM dat GTS zulke inspecties 
niet hoeft te doen, maar gewoon blind moet uitgaan van de 'standaard' levensduur – dat zal 
ACM zeker niet bedoelen. Zo'n vervanging of inspectie valt binnen de invloedssfeer van de 
netbeheerder, maar zegt niets over de efficiëntie van de netbeheerder (of de uitvoering van een 
dergelijke vervanging).  

 

3.8.3.30 Impliciet is de prikkel die ACM geeft aan de netbeheerder de volgende: doe geen 
vervangingsinvesteringen of alleen maar zover mogelijk na het einde van de verwachte 
levensduur. Dit staat op gespannen voet staan met wet- en regelgeving op het gebied van asset 
management en kwaliteitsborging. 

 

3.8.3.31 Samenvattend erkent ACM dat er vervangingsinvesteringen voor en na levensduur kunnen 
plaatsvinden en dat dit symmetrisch is (precies zoals GTS aangeeft, zie bovenstaande 
klokkromme). Met deze bevestiging dat er niet per se één moment van vervangen is (namelijk 
precies op einde levensduur), maar dat dit ervoor of erna kan gebeuren erkent ACM dat leeftijd 
ertoe doet. Het is namelijk of het één, of het ander:  

 
• ofwel TSO’s moeten precies op einde levensduur vervangen en dan heeft leeftijd per 

definitie geen invloed (want oud of jong: er is nooit sprake van dubbeltelling).  
• ofwel TSO’s vervangen rond einde levensduur dan ontstaan er dus per definitie 

dubbeltellingen en moet leeftijd er per definitie toe doen.  
 
 ACM erkent in het OMB dat het tweede het geval is. Maar dan moet zij daarvoor 
ook corrigeren. 

 

3.8.3.32 ACM komt naast – de hierboven genoemde en weerlegde drie hoofdargumenten – nog met een 
paar 'overige' punten ter verdediging van het achterwege laten van de correctie voor 
vervangingsinvesteringen: 

IV. Randnummer 360OMB: uit aanvullend onderzoek van de consultant blijkt dat er geen 
statistisch verband is tussen leeftijd en de benchmarkscore; 

V. Randnummer 362 OMB: de opgave door GTS van vervangingsinvesteringen in het 
BM-onderzoek is niet plausibel. Bestudering van vervangingsinvesteringen geeft geen 
noodzaak;   

VI. Randnummer 361 OMB: de correctie in E2Gas was niet juist. 
 

3.8.3.33 Ook deze zijn aanvullende argumenten zijn onjuist, zoals GTS hierna toelicht. 

 
Ad IV - Randnummer 360OMB: Uit aanvullend onderzoek van de consultant blijkt dat er geen statistisch 

verband is tussen leeftijd en de benchmarkscore 
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3.8.3.34 ACM stelt in randnummer 360 OMB dat een correctie niet nodig is, wat zou blijken uit een 
onderzoek van de consultant:  

 
“Terzijde merkt de ACM op dat Sumicsid onderzoek heeft gedaan naar de verhouding tussen 
de leeftijd van een TSO en de uitkomst van de benchmark. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen 
statistisch verband is tussen leeftijd en efficiëntie. GTS heeft deze analyse betwist en stelt op 
basis van onderzoek van NERA in opdracht van GTS dat het op basis van de TCB18 data niet 
mogelijk is om een dergelijk verband te onderzoeken. GTS houdt echter wel vast aan haar 
standpunt dat een dergelijk verband bestaat. Los van de juistheid van dit standpunt, meent de 
ACM dat op grond van het voorgaande GTS niet wordt benadeeld in de benchmark.” 

 
3.8.3.35 GTS kan niet begrijpen waarom ACM de consultant ook hier zonder aarzeling lijkt te volgen in 

haar conclusie. Er kleven twee grote nadelen aan de door de consultant uitgevoerde analyse. 
Ten eerste, en daar is ACM van op de hoogte, was meer dan de helft van de vergelijkingsgroep 
(16 van de 29 TSO’s, waaronder twee peers van GTS) geen onderdeel van de analyse van de 
consultant omdat van die TSO’s, dat zijn de Duitse TSO’s, geen leeftijdsdata beschikbaar 
waren. Daardoor is er al een te beperkte set om statistische analyses uit te voeren. Daarnaast 
zijn veel van de TSO’s die in de analyses meegenomen veel jonger dan GTS. Statistische 
analyses als correlaties en regressies gaan uit van trends rondom het gemiddelde. Wanneer 
gemiddeld de meeste TSO’s niet te maken hebben met vervangingsinvesteringen dan zullen de 
statistische toetsen geen significante effecten aantonen. Toch acht ACM de conclusie van de 
consultant houdbaar.  

 

3.8.3.36 Om een vergelijking te maken: stel er is een hardloopwedstrijd, waaraan zowel jonge als oude 
hardlopers meedoen. De oudere hardlopers zijn van mening dat zij het beste alleen met oudere 
hardlopers kunnen worden ingedeeld, en de jongere ook met elkaar. De jongere lopers zijn 
immers veel sneller, waardoor de ouderen geen eerlijke kans maken op de overwinning. De 
wedstrijdleiding gaat onderzoeken of er een verschil is tussen leeftijd en snelheid in een groep 
hardlopers van 29 personen, en of de ouderen ook een punt hebben (maken ze echt geen 
eerlijke kans op de overwinning?). Voordat de analyse wordt uitgevoerd, worden er eerst 16 
hardlopers verwijderd uit deze vergelijkingsgroep (omdat er geen leeftijd van bekend is, maar 
waarvan iedereen kan zien dat het voornamelijk om jonge mensen gaat). Uit de analyse met de 
overgebleven hardlopers blijkt vervolgens dat er geen statistisch verband bestaat tussen leeftijd 
en snelheid. De wedstrijdleiding stelt dat op basis van de analyse niet kan worden 
geconcludeerd dat er een verband bestaat tussen leeftijd en snelheid, en dat de ouderen dus 
prima in dezelfde wedstrijden kunnen starten als de jongere hardlopers. Op basis van de data 
is er volgens de organisatie sprake van een eerlijke wedstrijd. 

 

3.8.3.37 Dat er geen statistisch verband is gevonden tussen de leeftijd van de TSO en de uitkomst van 
de benchmark, is voor ACM kennelijk voldoende, zonder de kwaliteit van de analyse te 
beoordelen. GTS en NERA76 hebben geconcludeerd dat de kwaliteit van de data in het BM-
onderzoek (waaronder het beperkte aantal TSO’s waarvan leeftijdsgegevens beschikbaar zijn) 
ontoereikend is om een juiste analyse te kunnen uitvoeren, waarbij met voldoende zekerheid 
kan worden geconcludeerd dat leeftijd inderdaad geen impact zou hebben op de uitkomst van 
de benchmarkscore. Dat wil niet zeggen dat een dergelijk verband er niet is. 

 

                                                            
76  NERA (2020), Review of Sumicsid Age Corrections. 
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3.8.3.38 Gezond mensenverstand en “engineering logic” (onder meer bevestigd door DNV-GL77 maakt 
dat aannemelijk is dat de kosten van beheer en onderhoud van netwerk tegen het einde van de 
levensduur hoger liggen dan van een jonger netwerk). Zoals eerder genoemd onder B) betwist 
ACM dit ook niet. Verder ziet ook ACM in dat vervangingsinvesteringen soms voor en soms na 
einde van de verwachte levensduur plaatsvindt. Daarmee bevestigt zij dat er weldegelijk een 
verband tussen leeftijd en vervangingsinvesteringen bestaat. 

 

Ad V - Randnummer 362 OMB: De opgave van vervangingsinvesteringen door GTS in het BM-onderzoek 

is niet plausibel. Bestudering van VVI geeft geen noodzaak   

 
3.8.3.39 Allereerst is het goed om te realiseren dat de consultant grote waarde heeft gehecht aan de 

correctie voor zogeheten 'significant rehabilitations'. Hij stelt in een van zijn memo’s: "Since no 
output data is changed, the investment would lead to a lowered CAPEX-efficiency if no 
adjustment is made". Zoals eerder aangegeven heeft GTS, vanwege haar relatief hoge leeftijd, 
ook relatief veel significant rehabilitations (lees: vervangingsinvesteringen) uitgevoerd.   

 

3.8.3.40 Uiteindelijk zijn het dus enkel praktische belemmeringen (aan de kant van ACM/de consultant) 
waardoor er toch uiteindelijk geen correctie is doorgevoerd voor significant rehabilitations in het 
BM-onderzoek. ACM stelt in het OMB (randnummer 362) 1) dat er slechts een beperkt aantal 
TSO’s data hebben opgegeven over significant rehabilitations, en 2) dat de data opgave door 
GTS niet plausibel zou zijn.   

 

3.8.3.41 Ten eerste kan uit het feit dat TSO’s geen opgave van significant rehabilitations hebben gedaan 
niet worden afgeleid dat deze TSO’s ook daadwerkelijk geen significant rehabilitations hebben 
gedaan. Zo is dit niet uitgevraagd bij 16 van de 29 Duitse TSO’s, het grootste deel van de 
vergelijkingsgroep.   

 

3.8.3.42 Daarnaast is ACM kennelijk van mening dat de opgave van GTS niet plausibel zou zijn, namelijk 
veel te hoog. Dit is opvallend, aangezien de hoogte van de significant rehabilitations in de 
afgelopen jaren bijvoorbeeld niet hoger is geweest dan de aanname van het ideaalcomplex. 
Ook het argument dat GTS gebruik maakt van een schatting (niet voor de hoogte ervan, maar 
voor de koppeling met de initiële investering), en daarmee de opgave niet plausibel zou zijn, 
kan GTS niet volgen. GTS gebruikt immers zelf in haar methode van reglering ook vele 
schattingen. Beide argumenten op basis waarvan ACM de data van GTS als niet-plausibel acht, 
zijn daarmee niet dragend en niet consistent met haar andere uitgangspunten binnen de 
regulering.   

 

3.8.3.43 Ook de opmerking van ACM dat de “opvallend grote omvang” bij GTS zou duiden op regulier 
onderhoud (nodig om de normale levensduur te halen) GTS kan niet plaatsen. Als dit het geval 
zou zijn, dan zou over 10-15 jaar een tweede golf van complete vervangingen te verwachten 
zijn. Dit is niet het geval. De door GTS opgegeven significant rehabilitations zijn 
vervangingsinvesteringen die de levensduur van (het deel van) de assets hebben verlengd tot 
(ver) na de oorspronkelijke theoretische levensduur. 

 

3.8.3.44 ACM stelt dat de navraag bij GTS het beeld bevestigde dat er geen sprake was van grote 
hoeveelheden significant rehabilitations. GTS kan deze – niet nader toegelichte – opmerking 

                                                            
77  20200611 korte extra toelichting VVI (bij ACM bekend). 
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niet plaatsen, en is ervan overtuigd dat zij juist grote hoeveelheden levensduurverlengende 
investeringen (vervangingsinvesteringen) heeft uitgevoerd.   

 

Ad VI - Randnummer 361 OMB: De correctie in het vigerende methodebesluit is bij nader inzien 

niet juist 

 
3.8.3.45 ACM stelt in randnummer 361 OMB: “Voor wat betreft de verwijzing naar E2gas over 

vervangingsinvesteringen, merkt de ACM op dat die niet relevant is. E2gas was de eerste 
benchmark waar GTS aan deelnam en sindsdien zijn de inzichten bij de ACM ten aanzien van 
het vervangingsprogramma en de onderhoudsstrategie van GTS aanzienlijk toegenomen. De 
ACM corrigeerde destijds voorzichtigheidshalve en heeft daarover toen al opgemerkt dat de 
wijze waarop vervangingsinvesteringen zijn behandeld binnen E2gas opnieuw en nader 
beschouwd zou worden in een volgende benchmark. Dat is gebeurd in TCB18 en dat heeft op 
basis van voortschrijdend inzicht gezorgd voor een ander standpunt.” 

 

3.8.3.46 GTS begrijpt niet hoe ACM, gegeven de inzichten die GTS haar (en ook de consultant) tijdens 
en na het BM-onderzoek heeft gegeven, en ook gegeven bovenstaande argumenten, tot de 
conclusie komt dat een correctie niet noodzakelijk is. Het wordt voor GTS uit het OMB ook niet 
duidelijk hoe ACM dan tot andere inzichten is gekomen ten aanzien van VVI en 
onderhoudsstrategieën – of welke inzichten dat dan zouden zou zijn – en hoe dit heeft 
geresulteerd in het voornemen niet meer te corrigeren voor vervangingsinvesteringen. ACM 
licht dit ook niet toe. Regulatoire consistentie en rechtszekerheid zijn ook ver te zoeken als wat 
in het vigerende methodebesluit (en daaronder liggend BM-onderzoek) bewust is gedaan 
simpelweg mag worden weggeschreven met vermeende en niet nader toegelichte 
“toegenomen” of “voortschrijdende inzichten". 

 
3.8.3.47 Het is evident dat het risico voor GTS bij vervangingsinvesteringen in de asset categorie 

pijpleidingen asymmetrisch is, en zij hier ten opzichte van haar peers een groot nadeel 
ondervindt. ACM dient daarom, net als in het vigerende methodebesluit, te corrigeren voor het 
nadeel dat oude TSO’s ondervinden ten aanzien van vervangingen, in ieder geval voor de 
categorie pijpleidingen. De correctie was destijds juist, en mag ook nu niet ontbreken. Dit kan 
door de CAPEX van GTS in de benchmark met 8% te verlagen. 

 
CAPEX balancering 

 
3.8.3.48 Balancering valt, ook volgens ACM, buiten het BM-onderzoek. Dat heeft tot logisch gevolg dat 

alle kosten voor balancering uit de kostenbasis van de BM verwijderd moeten worden en dus 
dat de thèta niet op de kosten van balancering mag worden toegepast. Dit geldt voor zowel de 
OPEX als de CAPEX van balancering. Om die reden heeft ACM – terecht – OPEX van 
balancering uit de kostenbasis van de benchmark verwijderd. Echter, ACM heeft dat ten 
onrechte niet gedaan voor de CAPEX. Dat zou alsnog moeten gebeuren De redenen om de 
uitsluiting te beperken tot alleen OPEX van balancering is onlogisch, inconsistent en ook 
overigens niet houdbaar.  

 
3.8.3.49 In randnummer 351 schrijft ACM “dat 3,5% van de totale kosten te relateren is aan balanceren. 

Voorts neemt de ACM aan dat de balanceerkosten pro rato verdeeld zijn over operationele 
kosten en kapitaalkosten. Dat vindt de ACM bij gebrek aan een betere schatter de meest 
neutrale en redelijke aanname, ook omdat deze schatting in het verleden in samenspraak met 
GTS tot stand is gekomen”. In combinatie met randnummer 350 “Balanceren valt buiten de 
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reikwijdte van TCB18. Derhalve zijn voor alle TSO’s de kosten die samenhangen met 
balanceren verwijderd uit de kostenbasis van TCB18” geeft ACM zelf ook aan dat alle 
balanceringskosten niet zouden moeten worden meegenomen in de bepaling van de statische 
efficiëntie van GTS.  

 

3.8.3.50 Tot zover gaat het goed. Toch worden de CAPEX van balancering niet verwijderd. GTS wijst in 
dit kader op randnummer 350 OMB (onderstreping toegevoegd): "Er zijn echter geen activa van 
GTS aan te wijzen die direct samenhangen met balanceren. Zoveel is ook eerder al en in 
samenspraak met GTS vastgesteld door ACM in het kader van het methodebesluit GTS 2014-
2016. In lijn daarmee heeft ACM opnieuw alleen de operationele kosten van balanceren 
verwijderd uit de kostenbasis. Aan de activazijde en voor wat betreft investeringen heeft ACM 
geen aanpassingen gedaan, omdat hiervoor geen specifieke activa zijn aan te wijzen, ook niet 
door GTS. Zonder deze gegevens is een eventuele correctie niet mogelijk, los van de vraag of 
een correctie nodig is."  

 

3.8.3.51 De crux zit hem derhalve in dat er volgens ACM geen specifieke activa zijn aan te wijzen, of 
niet "specifiek" zijn aan te wijzen. Maar dat ze niet specifiek zijn aan te wijzen wil niet zeggen 
dat ze er niet zijn, of dat daarmee geen rekening moet worden gehouden. Integendeel, dat er 
CAPEX zijn van balancering erkent ook ACM. Juist en precies om die reden dat specifieke 
aanwijzing (van de bijbehorende activa) niet mogelijk is, wordt door ACM gewerkt met een 
verdeelsleutel (3.5%, op TOTEX, dus inclusief de CAPEX78). Er is geen reden waarom die niet 
ook voor de CAPEX van balancering kan worden gebruikt. Overigens zijn, zoals GTS ook aan 
ACM heeft laten weten, assets deels weldegelijk specifiek aan te wijzen, zoals bijvoorbeeld IT-
assets die samenhangen met balancering. 

 

3.8.3.52 Meer in algemene zin is de redenering van ACM merkwaardig. ACM kan ook geen activa (of 
kosten) van GTS aanwijzen, laat staan specifiek aanwijzen, die inefficiënt zou zijn, maar toch 
meent zij dat zij de kosten van GTS kan (of zelfs moet) corrigeren voor vermeende inefficiëntie. 

 

3.8.3.53 De redenering van ACM is ook innerlijk tegenstrijdig. Immers, voor de OPEX van balancering 
geldt evenzeer dat die niet specifiek zijn toe te rekenen (nogmaals, daarom is er juist een 
verdeelsleutel). Toch verwijdert ACM (terecht) die OPEX. Dat een correctie niet mogelijk of 
terecht zou zijn is ook ongeloofwaardig omdat het gaat om een verdeelsleutel die, net als het 
BM-onderzoek, op de TOTEX wordt toegepast. Het is dus juist veel eenvoudiger en zuiverder 
om de correctie voor balancering op de TOTEX te doen (dan hoeft ACM ook niet, zoals nu, 
aannames te doen over de interne verdeling CAPEX / OPEX bij balancering – ACM maakt het 
daarmee onnodig ingewikkeld voor zichzelf)79. 

  

3.8.3.54 ACM had dan ook 3,5% van TOTEX buiten beschouwing (out of scope) moeten houden in het 
BM-onderzoek. 

 

3.8.4 Tussenconclusie 

 
3.8.4.1 Essentieel voor elk benchmark-onderzoek is het corrigeren voor TSO- en landspecifieke 

verschillen (zogeheten Z-factor). Anders wordt (zeker in een DEA-model) ruis gemeten in plaats 

                                                            
78  Deze verdeelsleutel van 3.5% staat als zodanig, zoals ACM terecht opmerkt, niet ter discussie. 
79  Ten overvloede: een toepassing van de thèta (of baseren van de thèta op basis van) balanceringskosten zou ook in strijd 

komen met de Europese Netcode inzake Balancering (Verordening (EU) No 312/2014, "NC BAL"). Die kosten vallen immers 
binnen een ander kader dan waarbij ACM zich in het kader van de tarieven (inclusief de methodebesluiten) baseert. 
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van inefficiëntie. ACM heeft dat niet gedaan. ACM heeft een onjuist kader gehanteerd en (mede 
daardoor) diverse correcties niet gedaan waar dat wel had gemoeten – en waar dat wel is 
gedaan, op een onjuiste (in het bijzonder: te abstracte) wijze. De correcties zijn nog minder en 
slechter dan in het vorige benchmarkonderzoek. 

 
3.8.4.2 Minimaal had voor de hiervoor (en in Bijlage 4) genoemde factoren (aangedragen door GTS) 

alsnog – en correct – te worden gecorrigeerd. Maar zelfs dan dient te worden gerealiseerd dat 
corrigeren voor verschillen deze (anders dan ACM denkt) nooit deze volledig weg kan nemen 
en past (ook na correctie) voorzichtigheid in de toepassing. 
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3.9 PLAUSIBILITEIT EN ROBUUSTHEID 
 
3.9.1 Inleiding  

 
3.9.1.1 Hiervoor is toegelicht dat het BM-onderzoek (zowel qua proces als inhoudelijk) onzorgvuldig en 

onjuist is uitgevoerd en dat niet aan de randvoorwaarden van efficiëntie en structurele 
vergelijkbaarheid (artikel 13 Verordening) is voldaan. Daarnaast geldt dat ook niet is voldaan 
aan de elementaire vereisten die gelden voor elk onderzoek, namelijk dat deze op (i) 
plausibiliteit en (ii) robuustheid dienen te worden getoetst.  

 
3.9.1.2 Daarbij merkt GTS op dat zij niet zal ingaan op de door ACM aangekondigde audit (randnummer 

305 OMB), al was het maar omdat deze er nog niet is – en GTS hierop dus niet kán reageren. 

Wel constateert GTS reeds dat (i) zeer opmerkelijk is dat ACM nota bene de consultant de 

opdracht gegeven heeft gevraagd om een "onafhankelijke audit" op het BM-onderzoek te laten 

doen (het zou juist goed zijn als juist niet de consultant dat zou doen) en (ii) in de audit ook 

volgens ACM nu juist niet worden gecontroleerd de punten die er echt toe doen (en in de vorige 

paragrafen aan de orde zijn gekomen): "Het doel van de audit was niet om de 

benchmarkmethode of de gebruikte data te valideren". Zo'n audit voegt niets toe80 – en kan de 

gebreken in het BM-onderzoek of onderzoek naar plausibiliteit/robuustheid niet ondervangen. 

GTS behoudt zich het recht voor te reageren op een audit, als die komt. 

 

3.9.2 Plausibiliteit  
 

Plausibiliteit niet onderzocht 

3.9.2.1 Zoals aangegeven zijn de uitkomsten van het BM-onderzoek niet op plausibiliteit getoetst. 
Reeds daarom is het BM-onderzoek onzorgvuldig.  Immers voor elk onderzoek dient – door 
degene die het uitvoert, maar zeker (ook) door een bestuursorgaan dat zich daarop 
(rechtstreeks) baseert – op plausibiliteit te worden onderzocht. Het gaat er niet alleen om óf er 
een uitkomst is, maar juist of dat ook geloofwaardig (en betrouwbaar) is. 

 

3.9.2.2 Dit geldt te meer voor een DEA-analyse. Zoals hiervoor toegelicht kan de betrouwbaarheid 
daarvan niet worden vastgesteld (anders dan bijvoorbeeld bij een SFA). Dat vraagt te meer om 
toepassing van deugdelijke plausibiliteitsanalyse 

 
3.9.2.3 Terugkomend op de eerder aangehaalde quote van de consultant: “One way of looking at the 

results is to ask oneself if it is reasonable to believe that individual scores can come out as low 
as 80%, 70%, 60%, or even lower. The answer to that question is in our view YES for two 
important reasons. First of all, the TCB18 project itself has been performed with great care, i.e. 
extensively validating data, often making cautious assumptions when modelling, and verifying 
the results to the extent that the PSG cannot think of any reason why these could not be trusted. 
Often these steps were inspired by comments from TSO’s, leading to the formulation and testing 
of additional hypothesis to rule out errors as much as possible.” 

 

                                                            
80  Randnummer 305 Doel van de audit is om vast te stellen dat de in het rapport vermelde scores daadwerkelijk het resultaat 

waren van de benchmarkmethode en parameters." Dat dit is wat eruit komt met deze invoer en model/parameters zou 
kunnen, maar waar het echt om gaat is: zijn die invoer en model/parameters goed? Garbage in is garbage out. 
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3.9.2.4 Dit is precies waar het misgaat: de consultant maakt de wetenschappelijk onvergeeflijke fout 

door te stellen dat de uitkomst wel moet kloppen, omdat hij zulk goed onderzoek heeft gedaan. 

Dat is de omgekeerde wereld: een onderzoek is pas goed als het ook plausibele 

resultaten oplevert. Het doet denken aan de wetenschappers die ervan overtuigd 

waren dat de zon om de aarde draaide, omdat dat uit hun model volgde. 

 
3.9.2.5 De echte vraag is: kloppen de resultaten wel met de werkelijkheid, zijn ze geloofwaardig? Menig 

onderzoeker zal zich het hoofd hebben gebroken op hoe het kan dat de resultaten van zijn 

onderzoek niet overeenkomen met waarnemingen in de werkelijkheid, ook al kan de 

onderzoeker niet bedenken waar het aan ligt. Dat is echter wel waar het om gaat. Een 

onderzoek is niet plausibel omdat het onderzoek (volgens de onderzoeker) zo goed zou zijn, 

het onderzoek is pas goed als het plausibele resultaten heeft. The proof of the pudding is in the 

eating. Een model – per definitie een versimpelde weergave van de werkelijkheid, want dat blijft 

het – dient te worden getoetst aan waarnemingen in de werkelijkheid, niet andersom. Wat de 

consultant doet is eerst zijn versie van de werkelijkheid modelleren en vervolgens die als een 

exogene en objectieve factor aan GTS tegen te werpen, zonder te toetsen of dat overeenkomt 

met de daadwerkelijke efficiëntie van GTS. 

 
Uitkomsten geven aanleiding te twijfelen 

3.9.2.6 Daarnaast zijn de huidige uitkomsten zeer onwaarschijnlijk. Er zijn meerdere concrete en 
objectieve aanwijzingen dat de uitkomsten niet kloppen. GTS wijst in dat kader onder meer op: 

• de uitkomsten van de statistiek van de consultant; 

• de verdeling van de scores; 

• de resultaten uit recente D-toetsen door ACM; 

• het vorige benchmark-onderzoek: GTS heeft gat dichtgelopen. 

 

Uitkomst statistiek consultant 

3.9.2.7 GTS wijst nogmaals op paragraaf 3.4. Zoals daar toegelicht volgt dat uit de door de consultant 
zelf gehanteerde statistiek (voordat hij deze ten onrechte in een DEA-model stopte), met een 
zeer hoge R2, dat de verhouding input/output van (ook) GTS vrijwel volledig conform de 
efficiënte lijn verloopt (en daar zelfs onder ligt). Anders gezegd: uit de statistiek van de 
consultant volgt dan dat GTS 100% efficiënt is.  

 

Verdeling scores in BM-onderzoek  

3.9.2.8 De verdeling van de DEA-scores in het BM-onderzoek zijn eveneens een belangrijke indicatie 
dat de uitkomsten niet kloppen. Een eerste blik op de resultaten van het BM-onderzoek is 
genoeg om te concluderen dat de uitkomsten van dit model zeer onwaarschijnlijk zijn, gezien 
de enorme verschillen tussen de laagste en hoogste efficiëntiescores. Een factor van meer dan 
3 (!) zou betekenen dat TSO's aan de bovenkant van de grafiek meer dan 3 keer efficiënter 
zouden zijn dan TSO's aan de onderkant van de grafiek. Met andere woorden, voor elke EUR 
die een TSO de afgelopen decennia heeft uitgegeven voor aanleg, beheer en operatie van zijn 
netwerk, zijn er TSO’s die in plaats van die ene euro er drie zouden hebben uitgegeven. Dit is 
niet plausibel.   

 

3.9.2.9 Ook hier geldt dat voor zulke verschillen (analyse naar) een verklaring noodzakelijk is voordat 
men aanneemt dat deze uitkomsten geloofwaardig zouden zijn en daadwerkelijk als inefficiëntie 
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bestempeld kunnen worden. Een dergelijke analyse heeft niet plaatsgevonden. Als een deel 
van de TSO’s werkelijk zo inefficiënt zou zijn (factor 3!) dan zou er eenvoudig moeten kunnen 
worden gewezen op wat zij verkeerd doen, of zou er ’laaghangend fruit' moeten zijn op het 
gebied van efficiëntie. Maar zelfs een begin van zo'n verklaring ontbreekt. Met die uitkomsten 
geeft ACM, behoudens andere verklaring (die ontbreekt), eigenlijk aan dat die TSO’s – en hun 
NRA’s – extreem incompetent zouden zijn.  

 

3.9.2.10 Zoals in paragraaf 3.4 is beschreven, is er een alternatieve (en meer logische) verklaring, 
namelijk dat niet GTS inefficiënt is, maar het model niet deugt. Zoals daar toegelicht is 
aannemelijk dat de vorm en spreiding van de uitkomsten is bepaald door een misspecificatie 
van het model (in plaats van door inefficiëntie). ACM heeft deze fundamentele fout in het BM-
onderzoek over het hoofd gezien. 

 

Cross check met D-toetsen uitgevoerd door ACM  

3.9.2.11 In het kader van de plausibiliteit kan GTS daarnaast de efficiëntiescore van 73,2% moeilijk 
rijmen met de scores die zij in recent jaren behaald heeft bij een drietal doelmatigheids-toetsen 
(D-toetsen), in opdracht van ACM, waarbij bijna alle scores op 100% uit kwamen.81 De kosten 
van deze investeringen waren dus “aan de maat” (lees: goede verhouding kosten ten opzichte 
van de  investering /input-outputratio, wat ook de kern is van wat ACM ’efficiëntie’ noemt).  

 

3.9.2.12 Deze D-toetsen zijn uitgevoerd in opdracht van ACM, door bureau Jacobs. De in deze D-toetsen 
behaalde efficiëntiescores liggen dus significant hoger dan de overall efficiëntiescore van GTS 
op basis van het BM-onderzoek. Dit roept reeds grote vraagtekens op ten aanzien van de 
juistheid van de resultaten van het BM-onderzoek.  

   
3.9.2.13 De uitkomsten uit het BM-onderzoek zijn dan ook niet te rijmen met de uitkomsten in het kader 

van de D-toetsen. Mocht ACM menen dat beide uitkomsten wel juist en plausibel zijn, zou dat 
betekenen dat de efficiëntie van de assets waarvoor geen D-toets is uitgevoerd, nog veel lager 
is dan de gemiddelde score uit het BM-onderzoek van 73,2%.  

 
3.9.2.14 Voor de goede orde: uiteraard is een D-toets een andere toets, met een andere grondslag en 

een andere werkwijze dan het BM-onderzoek. GTS bestrijdt ook niet dat (i) investeringen 
waarvoor de D-toets geldt ook in een BM-onderzoek of toepassing van een thèta worden 
meegenomen82 en (ii) de uitkomsten van een werkwijze zoals bij een D-toets niet één op één 
dezelfde zijn als in een internationale kostenbenchmark. Het kan best zijn dat er een verschil 
is. Maar niet geloofwaardig is dat deze uitkomsten heel sterk verschillen. Als – zoals ACM 
feitelijk impliceert – ook de recent D-toets investeringen meer dan 25% inefficiënt zijn, dan zou 
Jacobs een grote fout hebben gemaakt (zo’n groot gat in efficiëntie had ze toch moeilijk kunnen 
missen, zeker nu zij zelf internationaal actief is en vele buitenlandse TSO’s kent). Maar daarvoor 
bestaat geen enkele aanwijzing: integendeel, Jacobs heeft zeer grondig onderzoek gedaan. 

 
Vergelijking met vorige methodebesluit – kostenverbeteringsprogramma 

 
3.9.2.15 Tot slot kan worden gewezen op het vorige methodebesluit en het 

kostenverbeteringsprogramma dat sindsdien is doorgevoerd.  

                                                            
81  ACM heeft recent 3 D-toetsen uitgevoerd, de projecten Heiligerlee (2012), Integrated Open Season (2013), IOS (2014) en 

MS Botlek (2016). Alle D-toetsen haalden een score van 100% doelmatig behalve het project Heiligerlee waar GTS vrijwel 
100 (99,4)%  scoorde.   

82  CBb 24 juli 2018, ECLI:NL:CBB:2018:347, ro. 6.8. 
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3.9.2.16 In het vigerende methodebesluit heeft ACM voor het eerst een statische efficiëntie parameter 
toegepast op basis van een benchmarkonderzoek. Deze statische efficiëntie parameter leidde 
tot een prikkel (efficiëntieverbetering) op het niveau van de TOTEX van circa 10%, te bereiken 
in 2021. Aan het begin van de huidige reguleringsperiode (2017) is GTS daarom gestart met 
een ‘kostenbesparingsprogramma’, met als doel tijdens de reguleringsperiode de gerealiseerde 
kosten van GTS ten minste in lijn te brengen met de ‘efficiënte kosten’ (toegestane inkomsten). 

 

3.9.2.17 Het initiële verschil tussen de toegestane inkomsten en de TOTEX van GTS bedroeg circa EUR 
70 miljoen per jaar. Het verwachte cumulatieve verschil gedurende de reguleringsperiode van 
5 jaar bedroeg aan het begin van de reguleringsperiode daarom circa EUR 347 miljoen. 

 

3.9.2.18 Om deze kostendaling te realiseren is GTS aan het begin van deze reguleringsperiode gestart 
met een kostenbesparingsprogramma, met als belangrijkste elementen de reorganisatie (wat 
zich uit in een significante afname van het aantal FTE’s) en een wijziging van het asset 
management beleid. Tevens is het gebruik door GTS van corporate services geëvalueerd en 
verminderd. De maatregelen leiden niet tot een andere scope aan taken (GTS voert onverkort 
haar wettelijke taken uit), maar wel tot een andere invulling van die taken.  

 

3.9.2.19 Het kostenbesparingsprogramma heeft geresulteerd in een significante structurele 
kostenbesparing in lijn met een daling van de toegestane inkomsten. Het verschil tussen 
toegestane inkomsten en de TOTEX van GTS is verkleind met EUR 68 miljoen in 2019. Dit is 
in lijn met de prikkel (circa 10%) uit het vigerende methodebesluit. 

 

3.9.2.20 ACM onderkent dat GTS een enorme verbeterslag heeft gemaakt (het in randnummer 320 OMB 
genoemde kostenbesparingsprogramma). Toch wordt GTS vrijwel net zo inefficiënt verklaard 
als eerder (de thèta in het OMB is vergelijkbaar met de thèta uit het vigerende methodebesluit). 
Kortom: GTS heeft én alleen maar 100% scores op D-toetsen én heeft honderden miljoenen 
bespaard door middel van een kostenbesparingsprogramma, maar is nog net zo inefficiënt? Dat 
is moeilijk te geloven. 

 

3.9.3 Robuustheid  

 
3.9.3.1 Een essentieel vereiste voor een zorgvuldig en betrouwbaar onderzoek is dat de robuustheid 

wordt getoetst, onder meer door middel van robuustheidsanalyses. De consultant geeft aan een 
aantal robuustheidsanalyses uitgevoerd te hebben. Veel van deze uitgevoerde analyses zijn 
echter niet dragend voor de conclusies die de consultant daaraan verbindt. Daarnaast ontbreekt 
een aantal voor de hand liggende en belangrijke robuustheidsanalyses. Tot slot is de 
benadering van ACM niet consequent met hoe zij omgaat met de resultaten van dezelfde 
consultant Sumicsid, op basis van dezelfde data, in het kader van de dynamische efficiëntie. 

 
Niet dragende conclusies wel uitgevoerde robuustheidsanalyses 

 

3.9.3.2 Uit het finale rapport van het BM-onderzoek blijkt, dat de consultant een aantal 
robuustheidsanalyses heeft uitgevoerd op gebied van: WACC, diverse sensitiviteiten op de 
Normgrid parameter, leeftijd en correcties voor arbeidskosten in CAPEX. Aan deze zeer 
beperkte (waarover hierna meer) set aan robuustheidsanalyses worden niet de juiste conclusies 
verbonden. GTS gaat hierna op deze analyses in.  
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 WACC  

 

3.9.3.3 De weighted average cost of capital (WACC) speelt een rol in het BM-onderzoek omdat dit de 
kostenvoet is waarmee de CAPEX samenhangen met de historische investeringen van TSO’s 
worden bepaald. Hoe hoger de WACC, hoe hoger de CAPEX. TSO’s met relatief veel OPEX 
zijn minder gevoelig voor de aangenomen hoogte van de WACC.83  

 

3.9.3.4 De reële WACC waarmee de consultant heeft gerekend is gelijk aan 3% en daarnaast heeft de 
consultant een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd op een range van 1,8% tot 4,5%. De 
sensitiviteitsanalyse geeft aan dat wanneer de reële WACC 3% naar 1,8% daalt, de score van 
GTS (in het BM-onderzoek: 73,2%) met 8,2 procentpunt stijgt tot 81,4%.84  

 
Figuur 10 Sensitiviteit van de WACC op de BM-scores. 

 
Bron: Sumicsid (2019) Project TCB18 Individual Benchmarking Report GTS. 

 

3.9.3.5 Uit de door de consultant gedane robuustheidsanalyse blijkt dus reeds een grote impact van 
een exogene factor – de WACC – voor de uitkomsten van de benchmark. En dat is precies wat 
– ook volgens het CBb85 – maakt dat de uitkomst beperkt robuust is en niet zonder meer mag 
worden toegepast (zie ook paragraaf 3.9 hierna): "Het College roept hierbij in herinnering dat 
de herstelopdracht in de tussenuitspraak van 11 augustus 2015 werd ingegeven door de 
constatering dat het door ACM voor het meten van de (in)efficiëntie van TenneT gehanteerde 
model beperkt robuust was in de zin dat de hoogte van de WACC een aanmerkelijke invloed 
uitoefende op de uitkomst van het model. Zoals ook in deze uitspraak (zie onder 1.4.2) door het 
College is opgemerkt, is de WACC een in beginsel objectief gegeven, waarvan de waarde 

                                                            
83  Zie ook Oxera (2020) A critical assessment of TCB18 gas, p. 25. In het geval van GTS blijkt dat de score van GTS sensitief 

is voor het gekozen WACC getal en daarmee CAPEX intensief is ten opzichte van andere TSO’s. Een WACC ten hoogte 
van de WACC voor GTS in de komende reguleringsperiode leidt tot een sterk verbeterde score voor GTS. 

84  Sumicsid (2019) Project TCB18 individual benchmarking report GTS, p.19 figuur 4.9. 
85 CBb 8 december 2016, ECLI:NL:CBB:2016:374, r.o. 2.4 (onderstreping toegevoegd) 
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slechts in beperkte mate door een partij als TenneT kan worden beïnvloed. In het voorliggende 
geval, waarin de gemeten mate van inefficiëntie voor een belangrijk deel de resultante is van 
door TenneT niet beïnvloedbare factoren, ligt het dan ook het meest in de rede om het gewicht 
dat hieraan toekomt vast te stellen conform het door TenneT gedane voorstel." 

 
3.9.3.6 Daarbij komt dat de door de consultant uitgevoerde robuustheidsanalyse voor de WACC nog te 

beperkt is geweest. De daadwerkelijke WACC (uit het OMB) ligt namelijk zelfs buiten de   range 
die de consultant heeft getoetst. Uit het voorliggende OMB volgt dat de komende periode 2022-
2026 de reële WACC door ACM wordt geschat op 1,2%. Dat is fors lager dan voor de bepaling 
van de CAPEX in de benchmark is aangenomen (namelijk 3%) en zelfs ver onder wat de 
consultant in de robuustheidanalyse had meegenomen (1.8%). 

 

3.9.3.7 Wanneer met deze lagere WACC (conform het OMB) zou worden gerekend, betekent dit dat de 
score van GTS van 73,2% naar circa 85% stijgt. Met andere woorden, doordat de CAPEX van 
GTS (en de andere TSO’s in de vergelijkingsgroep) de komende periode lager liggen, stijgt de 
efficiëntie van GTS met circa 12% (!). Met deze sensitiviteit (of gebrek aan robuustheid van het 
model) dient ACM rekening te houden bij de toepassing van de score uit het BM-onderzoek. 

 

3.9.3.8 WACC is typisch een exogene parameter waarop GTS geen invloed heeft. Gegeven de impact 
van de CAPEX op de efficiëntiescore van GTS en aangezien het peiljaar van de benchmark in 
2017 maar liefst vijf jaar voor de aanvang van de reguleringsperiode ligt en sindsdien de WACC 
zeer significant is gedaald (1.2% tegenover veronderstelde 3%!)  is het nodig om hiermee 
rekening te houden bij het (alsnog) bepalen van de onzekerheidsmarge (waarover meer in 
hoofdstuk 7).  

 

Arbeidskosten  

3.9.3.9 De robuustheidsanalyse in het BM-onderzoek voor wat betreft arbeidskosten laat zien dan een 
correctie van de CAPEX, anders dan in het OMB wordt gesuggereerd, weldegelijk van invloed 
is op de individuele scores: +4% tot – 8%86. Deze sensitiviteit is op basis van de prijspeilindex 
voor civiele engineering (PLICI).  

 

3.9.3.10 In paragraaf 3.7 is uiteengezet dat het uiterst twijfelachtig is dat de PLIC reeks de (enige) juiste 
reeks is voor een correctie voor arbeidskosten. In het vorige BM-onderzoek E2Gas gebruikte 
de consultant een andere reeks, namelijk een arbeidskostenindex voor services. Het is niet 
duidelijk waarom precies de consultant in dit BM-onderzoek van deze reeks is afgeweken en 
voor de PLICI-reeks heeft gekozen.  

 

3.9.3.11 De keuze voor een kostenindex is geen simpele aangelegenheid en reeksen kunnen om goede 
redenen worden gekozen of verworpen. GTS vind dat bijvoorbeeld de LCIS reeks die de 
consultant in het vorige BM-onderzoek gebruikte een alternatief kan zijn temeer omdat de 
consultant in het vorige BM-onderzoek aangaf geen betere reeks te kunnen vinden.  

 

3.9.3.12 In paragraaf 3.7 heeft GTS aangegeven hoe de OPEX van GTS zou veranderen mocht de LCIS 
reeks in plaats van de PLICI-reeks zijn toegepast, zie ook Tabel 4 en Figuur 11 hieronder. 

 
3.9.3.13 Zonder alle data is het moeilijk aan te geven hoe GTS zou scoren ten opzichte van peers. 

Duitsland is echter representatief voor de helft van de dataset, dus het is waarschijnlijk dat één 

                                                            
86  Sumicsid (2019) Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators, p. 42. 
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of twee van de vier peers van GTS een Duitse TSO betreft. Panel (a) geeft de factor voor 
arbeidscorrectie van Nederland ten opzichte van het EU gemiddelde aan waarbij EU op 100 is 
geïndexeerd. Panel (b) geeft de relatieve correctie van Duitsland ten opzichte van Europa aan 
waarbij Europa is geïndexeerd op 100. Het verschil tussen Duitsland en Nederland is in geval 
van PLICI groter dan in het geval van LCIS. In geval van PLICI pakt dit nadelig voor Nederland 
uit. Bij gelijke verdeling van arbeidskosten over de kostencategorieën wordt in geval van PLICI 
voor Duitsland de OPEX met -24,2% bijgesteld versus -6,5% voor GTS. In geval van LCIS ligt 
dit verschil veel lager met een correctie van -23,1% voor GTS ten opzichte van -21,3% voor de 
Duitse TSO’s. In geval van LCIS zou GTS, ceteris paribus, beter presteren ten opzichte van de 
Duitse TSO’s. 

 
Tabel 4. Vergelijking Duitsland en Nederland op correctie PLICI versus LCIS. 

   PLICI LCIS 

   Index % correctie Index  % correctie 

Nederland  107 -6,5% 130 -23,1% 

Duitsland  132 -24,2% 127 -21,3% 
 

 

  
  
Figuur 11 Impact correctie arbeidskosten PLICI reeks ten opzichte van LCIS.  

 

3.9.3.14 Dus zelfs als, ondanks het ontbreken van een toelichting of onderbouwing, van de analyse van 
de consultant wordt uitgegaan blijkt dat er een dermate impact is van alleen al de keuze voor 
de reeks bestaat dat de resultaten niet robuust zijn. Immers, die keuze voor een bepaalde reeks 
zegt niets over de efficiëntie van GTS (zij kan die logischerwijs ook niet beïnvloeden), maar 
alles over de aannames die de consultant heeft gedaan. 

 
3.9.3.15 Terugkomend op de CBb-uitspraak (inzake TenneT) in relatie tot gevoeligheid van de WACC: 

de gevoeligheid van de scores in het BM-onderzoek voor de arbeidskosten (index) is 
vergelijkbaar als die van de WACC. Ook deze gevoeligheid is dusdanig dat hiermee rekening 
moet worden gehouden bij de bepaling van de robuustheid.   

 

Frontier Outlier analysis 

3.9.3.16 In het BM-onderzoek heeft de consultant op basis van twee toetsen beoordeeld welke TSO’s 
een outlier zijn in termen van efficiëntiescore. Hiervoor heeft de consultant de super efficiency 
test en de dominance test gebruikt en komt daarmee op een totaal van zes vermeende outliers 
(waarvan GTS er kennelijk geen is).  
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3.9.3.17 De methode die gekozen wordt om outliers te detecteren is van grote invloed op welke TSO’s 
uiteindelijk als outlier geïdentificeerd worden. Aangezien outliers geen onderdeel meer van de 
frontier uitmaken op basis waarvan de hoogte van inefficiëntie wordt vastgesteld is het van groot 
belang dat de methode voor het toetsen van outliers robuust is.  

 

3.9.3.18 Beide gebruikte toetsen hebben hun problemen en kunnen in die zin niet uitsluiten dat de juiste 
TSO’s als outlier zijn geclassificeerd. De dominance test wordt ook in de Duitse benchmark 
gebruikt en in die context heeft Oxera in het verleden een aantal statistische problemen 
geconstateerd die ook door de consultant zijn bevestigd.87 De super efficiency test heeft als 
nadeel dat de geselecteerde outliers sterk afhankelijk zijn van de volatiliteit van de sample. Hoe 
groter de spreiding van efficiëntiescores in de sample hoe minder het aantal TSO’s dat als 
outlier zal worden geclassificeerd. In geval van het BM-onderzoek is de spreiding van de 
resultaten op de efficiëntiescores vrij groot en zal het aantal TSO’s dat als outlier bestempeld 
wordt beperkt zijn.  

 

3.9.3.19 Oftewel Oxera toont aan de testen zo zijn ontworpen zodat ze geen outliers eruit halen, terwijl 
dat juist het doel van de testen zou moeten zijn. Ook de super efficiency analyse zou meerdere 
malen moeten worden uitgevoerd. De impact van wel/niet een extra outlier kan een impact 
hebben van orde grootte 15% (op basis van de Duitse benchmark). 

 

3.9.3.20 De consultant bespreekt deze nadelen in zijn geheel niet en legt in het rapport ook niet uit met 
welke iteraties de outliers uit de vergelijkingsgroep zijn gehaald. De consultant legt uitsluitend 
uit hoe de verschillende methodes een outlier bepaalt maar wijdt vervolgens niet uit over tot 
welke resultaten deze berekeningen leiden. Het aantal van zes outliers komt in die zin uit de 
lucht vallen.  

 

3.9.3.21 Wat vervolgens niet is gedaan – maar wel had gehoord bij een robuustheidsanalyse – is dat de 
consultant kwalitatief bekijkt waarom de als outlier geclassificeerde TSO’s een outlier zijn. Bij 
verdere discussie op de laatste Q&A sessie in Wenen werd namelijk duidelijk dat de consultant 
niet precies heeft bekeken waarom deze TSO’s een outlier zijn. De consultant vaart dus alleen 
op een aantal statistische toetsen zonder de resultaten te toetsen op techno-economische 
rationale of zelfs op de door hem zo geprezen eigen 'engineering logic'.  

 

Normgrid 

 

3.9.3.22 De consultant voert twee robuustheidsanalyses uit ten aanzien van de parameter Normgrid. Dit 
betreft een calibratie voor de gewichten van twee onderwerpen: i) OPEX versus CAPEX-
verhouding en ii) pijpleidingen. De consultant concludeert dat de gevoeligheidsanalyses geen 
effect zouden hebben omdat alle TSO’s een relatief gelijke verdeling van de asset categorieën 
binnen Normgrid hebben. Het is echter niet duidelijk wat de logica achter deze 
sensitiviteitsanalyses is omdat de uitkomsten hiervan van tevoren al duidelijk zijn wanneer naar 
de opzet van Normgrid en de verdeling van assets binnen Normgrid bekeken worden. 

 
3.9.3.23 Dat voor de OPEX- versus CAPEX-verhouding geen effect gevonden wordt is logisch. Binnen 

Normgrid is OPEX een percentage van CAPEX voor de vijf asset categorieën. Het verhogen 

                                                            
87  Sumicsid (2019), ‘Outliers in DEA based regulatory benchmarking response to the Oxera report’, October, p. 16. 
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van het gewicht voor OPEX zal de relatieve verschillen per TSO niet veranderen – en daardoor 
ook de scores op deze outputparameter evenmin.   

 

3.9.3.24 Het verhogen van het gewicht op pijpleidingen heeft evenmin een effect omdat pijpleidingen 
veruit het grootste deel van de asset base van een TSO beslaan. Voor GTS is dat meer dan 
90% en voor de gemiddelde TSO circa 85%.88Het verhogen van het gewicht op pijpleidingen – 
wat veel gewicht in de schaal legt en voor elke TSO opgaat – heeft daardoor op alle TSO’s 
ongeveer hetzelfde relatieve effect. Een meer relevante sensitiviteit zou zijn geweest, het 
veranderen (verhogen) van het gewicht van pijpleidingen met een relatief grote diameter. 
Hiervan is in paragraaf 3.6.2.7 inzichtelijk gemaakt dat de kostencurve daarvan aan de 
onderkant van de bandbreedte ligt van de ACER-data. 

 

3.9.3.25 Overigens is een aanvullende, mogelijk net zo belangrijke, verklaring voor het uitblijven van een 
effect op de scores van de door de consultant uitgevoerde gevoeligheidsanalyses, dat een 
aantal TSO’s (waaronder GTS) helemaal niet 'scoort' op deze outputparameter. Dat wil zeggen 
dat de score van deze TSO’s überhaupt niet wordt bepaald door het Normgrid.  

 

Niet uitgevoerde robuustheidsanalyses 

 
3.9.3.26 Zoals hiervoor aangegeven zijn de door de consultant uitgevoerde robuustheidsanalyses 

gebrekkig, althans zijn hieraan niet de juiste conclusies – namelijk het BM-onderzoek is niet, of 
slechts beperkt robuust – verbonden. 

 

3.9.3.27 Daarnaast zijn deze analyses (ook al zouden ze wel correct zijn uitgevoerd) nog volstrekt niet 
toereikend zijn om te kunnen concluderend dat sprake is van robuuste uitkomsten. Alleen al het 
zeer beperkt aantal gekozen analyses is daarvoor veel te klein. Er zijn – zoals toegelicht in de 
vorige hoofdstukken – op zoveel elementen keuzes of aannames gedaan – vaak subjectieve of 
zelfs twijfelachtige – dat op véél meer dan alleen deze een robuustheidanalyse had moeten 
worden gedaan. Lees: toetsen wat er zou gebeuren indien er een andere (valide) aanname of 
keuze zou zijn gemaakt? ACM en de consultant hebben dat nagelaten. 

 

3.9.3.28 Dat zulke analyses wel noodzakelijk zijn (en bij het wel uitvoeren van zulke 
robuustheidsanalyses de impact erg groot kan) zijn illustreert GTS hierna aan de hand van de 
volgende onderdelen (i) aanname schaalvoordelen, (ii) alternatieve modellen en (iii) alternatieve 
methodes. 

 

Schaalvoordelen 

3.9.3.29 Zoals in paragraaf 3.5.3 is geschetst blijkt niet zonder meer dat de non decreasing returns to 
scale (NDRS)aanname voor schaalvoordelen de juiste (en voor GTS redelijke) aanname is. Er 
zijn immers, zoals de consultant zelf ook toegeeft, mogelijk aanwezige schaalnadelen 
wanneer TSO’s groot zijn89. Het is daarom van belang, zoals de consultant ook in het vorige 
benchmarkonderzoek aangaf, dat het relevant is om voor de effecten van de aanname voor 
schaalvoordelen te toetsen.  
 

                                                            
88  Sumicsid (2019) Individual report, p29. 
89     Sumicsid (2019) Algemene rapport, p37 
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3.9.3.30 In het finale rapport maakt de consultant berekeningen voor schaalefficiëntie waarin de 
schaalaanname variabel returns to scale (VRS) met constant returns to scale (CRS) wordt 
vergeleken.90 Voor grote TSO’s is de NDRS-aanname gelijk aan de CRS-aanname. In het geval 
van NDRS wordt immers alleen voor kleine TSO’s een uitzondering gemaakt.91 De 
schaalefficiëntie toets wordt gedaan door de DEA score onder aanname van CRS te delen door 
de DEA score onder aanname van VRS: 

 
DEAschaal efficiëntie = DEACRS / DEAVRS 

 

3.9.3.31 Op deze ratio behaalt GTS een score van 0,732. Aangezien de score op DEACRS gelijk is aan 
0,732 dan moet de score op DEAVRS wel 1,0 zijn. Zou de consultant een aanname van VRS 
hebben gedaan, dan zou GTS dus 100% hebben gescoord. Gegeven de zwakke onderbouwing 
van de consultant voor de NDRS-aanname en het feit dat TSO’s onder de assumptie VRS 
anders scoren kan er geen sprake zijn van een robuuste aanname in dit onderzoek. ACM dient 
bij de interpretatie van de resultaten van het onderzoek oog te hebben voor de (impliciete) 
beperkingen voor GTS die deze schaalaanname met zich meebrengt. 

 
Analyse aan de hand van alternatieve modellen  

 

3.9.3.32 Zoals eerder uiteengezet is in het BM-onderzoek slechts één finaal model gepresenteerd, 
gebaseerd op een heel beperkt (namelijk vier) aantal outputparameters. GTS heeft hierop al 
veel aangemerkt. 

 

3.9.3.33 Maar ook los daarvan: geen enkel model is immers perfect, ACM bevestigt dit ook in 
randnummer 325 OMB en daarom is het belangrijk met de set aan best passende modellen een 
validatie uit te voeren om te toetsen of deze modellen wat betreft resultaten dezelfde kant uit 
wijzen. Dit maakt de conclusies die verbonden worden aan het BM-onderzoek robuuster en 
daarom had de consultant deze stap niet achterwege kunnen laten.  

 

3.9.3.34 Dit is te meer zo nu in het vigerende methodebesluit er tenminste nog vier modellen – en 
daarmee vier uitkomsten – waren. Dat zou hebben geleid tot een spreiding van resultaten (onder 
het vigerende methodebesluit al circa 15%). Nu moet GTS het doen met dat éne model, zonder 
dat de robuustheid daarvan is getoetst aan de hand van andere modellen. 

 
Analyse aan de hand van alternatieve methodes: bijvoorbeeld SFA   

 

3.9.3.35 DEA heeft een aantal evidente beperkingen zoals ook toegelicht in paragraaf 3.5, waaronder:   
• DEA is een deterministische methode wat inhoudt dat DEA-data en aannames als 

gegeven beschouwd en geen rekening houdt met onzekerheden of ruis in deze data; 
• De resultaten in DEA zijn ook sterk afhankelijk van aannames binnen het model zoals 

die van schaalvoordelen, WACC en leeftijd. 
 

                                                            
90  Sumicsid (2019) Individual benchmarking report GTS, p9. 
91  Voor grote TSO’s is de aanname CRS hetzelfde als NDRS. Dit geldt voor alle TSO’s boven het punt van optimale 

schaalniveau. 



OPENBARE VERSIE 

98 

3.9.3.36 Daarom is het belangrijk niet alleen naar de DEA-uitkomsten te kijken, maar ook alternatieve 
methodes te gebruiken, al was het maar om de robuustheid van de uitkomsten te analyseren, 
bijvoorbeeld met SFA.92 Zo'n alternatieve analyse ontbreekt. 

 
3.9.3.37 En dat terwijl zo'n analyse bij het vigerende methodebesluit wèl was gedaan. In het vorige 

benchmark-onderzoek E2Gas heeft de consultant wèl een SFA-methodiek gebruikt om de 
resultaten uit de DEA-analyse te valideren. In dit geval heeft de consultant dat niet gedaan. 

 
3.9.3.38 De reden die de consultant daarvoor geeft – namelijk dat het aantal observaties te weinig zou 

zij – is niet houdbaar.93 Immers, dezelfde consultant heeft in E2Gas wel een SFA uitgevoerd 
ondanks dat het aantal observaties in die studie minder was. In E2Gas waren namelijk 22 TSO’s 
betrokken en in het BM-onderzoek 29 TSO’s. Tabel 5 geeft de belangrijkste zinsnede hoe de 
consultant in beide rapporten hierop reflecteert. Opvallend is dat het om nagenoeg dezelfde 
tekst gaat maar dat de consultant in TCB18 ten opzichte van E2Gas de motivatie om SFA toe 
te passen simpelweg heeft weggelaten.  

 

Tabel 594 
 

E2Gas section 4.82-4.84  

 
TCB18 section 4.91-4.92  

Econometrics has provided a portfolio of techniques 

to estimate the cost models for networks, illustrated 

in Table 4-2 below. Depending on the assumption 

regarding the data generating process, we divide the 

techniques in deterministic and stochastic, and 

further depending on the functional form into 

parametric and non-parametric techniques. These 

techniques are usually considered state of the art 

and are advocated in regulatory applications 

provided sufficient data is available.  

 

[Table 4-2 weggelaten]  

 

In a study of European gas TSO’s, the number of 

observations is too small for a full scale application 

of SFA as main instrument. We have therefore used 

DEA as our base estimation approach. As part of 
the robust check, we have additionally estimated 
the same model using SFA. Part of the motivation 
for this is also to discipline the modelling effort. 
In a good model specification, our experience is 

Econometrics has provided a portfolio of 

techniques to estimate the cost models for 

networks, illustrated in Table 4-4 below. 

Depending on the assumption regarding the data 

generating process, we divide the techniques in 

deterministic and stochastic, and further 

depending on the functional form into parametric 

and non-parametric techniques. These 

techniques are usually considered state of the art 

and are advocated in regulatory applications 

provided sufficient data is available.  

 

[Table 4-4 weggelaten]  

 

In a study of European gas TSO’s, the number of 

observations is too small for a full-scale 

application of SFA as main instrument. We have 

therefore used DEA as our base estimation 

approach, in line with regulatory best practice and 

earlier studies such as E2GAS and E3GRID. The 

DEA method is by now well established in the 

                                                            
92 Zie ook Oxera (2020), A critical assessment of TCB18 gas, p 46-48. Een SFA analyse is op zijn plaats wanneer er veel ruis 

in de data kan bestaan. In het geval van dit BM-onderzoek is een SFA analyse zeer nuttig om de robuustheid van het DEA 
model vast te stellen. 

93  Sumicsid (2019), Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators main report, p 30. 
94 Sumicsid, Swiss Economics (2016), ‘Project E2GAS Benchmarking European Gas Transmission System Operators’, June, 

p. 30, Sumicsid (2019), ‘Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators main report’, July, 
p. 30. 
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that the DEA and SFA approaches lead to 
comparable results, i.e. the average efficiencies 
should not deviate too much and the correlation 
of DEA and SFA efficiencies should be 
reasonably high.  
Benchmarking methods like DEA and SFA are by 

now well established in the scientific literature as well 

as in regulatory applications, and we shall therefore 

not provide a theoretical outline of these methods.  

scientific literature as well as in regulatory 

applications, and we shall therefore not provide a 

theoretical description of it here  

 

3.9.3.39 De toegevoegde waarde om wel zo'n SFA-analyse te doen (zoals voorheen ook is gedaan) in 
aanvulling op (of ter validatie van) de DEA-methode is dat SFA onderscheid maakt tussen 
inefficiëntie en ruis. DEA kan dit niet en gevonden inefficiënties in DEA kunnen dus evenzeer 
het gevolg zijn van ruis in de data. Daarom is het belangrijk dat de resultaten van DEA 
(wederom) worden gevalideerd met behulp van SFA.  

 

3.9.3.40 Dat de consultant dit niet doet en evenmin reflecteert op de reden hiertoe is hoogst opmerkelijk. 
Indien SFA inconsistente resultaten zou geven (bijvoorbeeld door de negatieve coëfficiënten op 
sommige parameters in de regressieanalyse, zie paragraaf 3.4) of anderzijds geen oplossingen 
zou genereren die statistisch significant zijn, dan was het tenminste noodzakelijk om deze 
resultaten alsnog wel te presenteren – en die waar nodig toe te lichten.  

 

3.9.3.41 Voor de elektriciteit schaduwbenchmark heeft Oxera wel een SFA-analyse uitgevoerd en kwam 
hierbij tot de conclusie dat onder een aantal model-aannames de resultaten uit de SFA geen 
statisch significante resultaten opleveren. Met andere woorden, de gevonden resultaten kunnen 
volledig een gevolg zijn van ruis in plaats van inefficiëntie. De consultant had soortgelijke 
analyses ook door het gas BM-onderzoek moeten uitvoeren, zoals in het verleden ook door hem 
wel was gedaan. 

 
Inconsistentie met terzijde schuiven resultaten Sumicsid over dynamische efficiëntie 
 
3.9.3.42 Tot slot constateert GTS dat de opmerkingen die ACM maakt over de betrouwbaarheid van de 

studie van Sumicsid in het kader van de dynamische efficiëntie (frontier shift) ook raken aan de 
betrouwbaarheid van het BM-onderzoek door dezelfde consultant over de statische efficiëntie, 
maar ACM (ten onrechte) daar wèl de consultant zonder meer volgt.  

 
3.9.3.43 Ter toelichting: met de data uit het onderzoek naar de statische efficiëntie (TCB18 - het BM-

onderzoek) heeft Sumicsid ook een frontier shift analyse uitgevoerd. De basis voor de analyse 
was al gelegd in het onderzoek naar de statische efficiëntie, omdat de frontier voor het jaar 
2017 reeds was onderzocht en vastgesteld. Vervolgens is ook de frontier voor de jaren 2013-
2016 onderzocht en vastgesteld waardoor er vijf jaren aan data beschikbaar waren. Hieruit is 
door Sumicsid de shift van die frontier berekend om de dynamische efficiëntie te kunnen 
vaststellen (door middel van de zogenaamde Malmquist methode).  
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3.9.3.44 Tabel 6 geeft een presentatie van de kernresultaten van de frontier shift studie van Sumicsid.95 
De kolom technical change geeft de frontier shift uitkomsten weer en heeft een gemiddelde 
waarde van -1,7% (1.0 – 0.983). Dit betekent de meest efficiënte bedrijven in de periode 2013-
2017 elk jaar weer en gemiddelde per jaar 1,7% minder productief zouden zijn geworden. Deze 
uitkomst (-1,7%) wijkt wezenlijk af van de door Economic Insights gevonden (en door ACM in 
het OMB overgenomen) waarde van +0,4% (waarover hierna meer).  
 

Tabel 6 

 
 

3.9.3.45 ACM gebruikt uiteindelijk de Sumicsid-analyse niet om de frontier shift te bepalen. Op zichzelf 
is GTS het ermee eens dat het Sumicsid-onderzoek niet voor de frontier shift wordt gebruikt, 
omdat (zoals hiervoor uiteengezet) het aan die uitkomsten ten grondslag liggende BM-
onderzoek niet deugt, noch voor de bepaling van de dynamische, noch voor de bepaling van de 
statische efficiëntie. 

 

3.9.3.46 GTS kan vanwege de daaraan klevende beperkingen goed begrijpen dat ACM ervoor kiest om 
het onderzoek van Sumicsid niet te gebruiken voor het vaststellen van de frontier shift, maar 
het is onbegrijpelijk dat ACM tegelijkertijd het BM-onderzoek van dezelfde consultant naar de 
statische efficiëntie classificeert als een welhaast onfeilbaar onderzoek, terwijl de data en het 
model exact gelijk zijn.  

 
3.9.3.47 ACM geeft (onder andere in randnummer 389 OMB) enkele redenen waarom het onderzoek 

van Sumicsid in het kader van de frontier shift bepaling niet bruikbaar zou zijn, waarbij 
robuustheid een belangrijk argument is. De redenen voor ACM om kennelijk de Sumicsid-
resultaten voor de statische efficiëntie zeer betrouwbaar te achten, maar voor de frontier shift 
te negeren zijn niet houdbaar: 

- Aantal peers: het beperkt aantal peers in het onderzoek (3-4) is niet groter dan het aantal 
peer TSO’s in het BM-onderzoek (ook 4 in het geval van GTS). Dit is dus niet 
onderscheidend en zou betekenen dat ACM op dezelfde grond ook het BM-onderzoek links 
zou moeten laten liggen; 

 

- Vertrouwen in het rapport: Sumicsid straalt (anders dan ACM suggereert) uit eenzelfde 
vertrouwen te hebben in het onderzoek over de frontier shift als over de statische efficiëntie: 
“The results herein are therefore the first authoritative96 that provide a coherent view of the 
cost development in a recent time series of validated data." Als ACM twijfelt aan het 
vertrouwen dat Sumicsid heeft in het onderzoek, dan geldt die twijfel evenzeer voor het BM-
onderzoek; 
 

- Over-interpretatie: Sumicsid geeft aan dat de resultaten niet 'overgeïnterpreteerd moeten 
worden'. Dat is een logische opmerking bij ieder onderzoek, dus ook voor het BM-onderzoek. 
En geldt juist bij het BM-onderzoek gegeven de fundamentele fout in de methode van de 

                                                            
95  Sumicsid (2020). Dynamic efficiency and productivity changes for gas transmission system operators. 
 
96  Dit betekent: "able to be trusted as being accurate or true; reliable". 
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consultant, en de inherente onzekerheden van het DEA-model. Dus als Sumicsid vindt dat 
de uitkomsten van het frontier-shift onderzoek niet overgeïnterpreteerd moeten worden, dan 
geldt dat zeker ook voor de resultaten van het onderzoek naar de statische efficiëntie. 
Nogmaals: de resultaten van de statische efficiëntie zijn niet gebaseerd op meer of betere 
data of modellen; 

 

- Meetperiode: de meetperiode voor de frontier shift zou te beperkt zijn om te kunnen spreken 
van robuuste en zinvolle uitkomsten. De beperking van 5 jaren was echter op voorhand 
bekend en is blijkbaar geen reden geweest om het onderzoek niet uit te laten voeren. En 
weer terugkomend op het BM-onderzoek: dat is gebaseerd uiteindelijk op slechts één 
peiljaar (momentopname) en (anders dan in het verleden, toen er vier waren) één model;  

 

- Realiteitsgehalte: Een achteruitgang van productiviteit zou volgens ACM niet realistisch zijn 
voor de frontier. Echter, meerdere sectoren die zijn gebruikt voor het vaststellen van de 
dynamische efficiëntie in het vigerende methodebesluit hadden gedurende de meetperiode 
een negatieve productiviteit (dus achteruitgang in productiviteit). ACM vond dit in het 
vigerende methodebesluit geen reden om te twijfelen aan haar vastgestelde parameter voor 
de dynamische efficiëntie. Ook hier weer terugkomend op het BM-onderzoek: er heeft géén 
plausibiliteitsonderzoek plaatsgevonden. Dezelfde consultant geeft zelfs aan dat de (soms 
zeer lage) uitkomsten realistisch zijn omdat zijn onderzoek (gebaseerd op dezelfde data) zo 
goed zou zijn en daar bekommert ACM zich niet om het realiteitsgehalte. Bij de frontier shift 
doet ACM dat dan wel (terwijl het daar wel realistisch is), maar bij het BM-onderzoek ten 
onrechte niet. 

 
3.9.3.48 Het is opmerkelijk dat ACM de resultaten uit het BM-onderzoek door de consultant naar 

dynamische efficiëntie verwerpt op grond van data limitaties en andere beperkingen, terwijl de 
data en het model, van dezelfde consultant, identiek zijn aan de data en het model die gebruikt 
zijn in de vaststelling van de statische efficiëntie, en ACM daar op geen enkele manier twijfelt 
aan de uitkomsten (sterker nog: de statische efficiëntie parameter in het Sumicsid rapport wordt 
bejubeld). Als ACM de inhoudelijke beperkingen serieus zou nemen, dan is de consequentie 
daarvan dat de benchmarkscore, net als bij de frontier shift volledig terzijde moet worden 
geschoven, of in elk geval met grote voorzichtigheid zou moeten beschouwd. 

 
3.9.4 Tussenconclusie 
 

3.9.4.1 Het toetsen van plausibiliteit en robuustheid is vereist voor elk onderzoek, en al helemaal een 
DEA-onderzoek als het BM-onderzoek. Voor wat betreft het BM-onderzoek is echter de 
plausibiliteit niet getoetst. Robuustheid is onvoldoende getoetst en waar de consultant dat wel 
deed, is dat gebrekkig gedaan – en zijn hieraan niet de juiste conclusies verbonden. 

 
3.9.4.2 Voordat toepassing van het BM-onderzoek door ACM überhaupt aan de orde zou zijn dienen 

eerst alsnog deugdelijke plausibiliteits- en robuustheidsanalyses te worden toegepast. GTS 
gaat ervan uit dat daaruit zal blijken dat de huidige uitkomsten van het BM-onderzoek niet 
plausibel of robuust zijn en daarom terzijde moeten worden geschoven. Hoe dan ook maakt het 
ontbreken van deze analyses dat de uitkomsten met de grootste voorzichtigheid moeten worden 
beschouwd en toegepast. 
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3.10 Praktijk BM-onderzoek sluit niet aan bij principes die door ACM worden aangehaald 
 
3.10.1 Inleiding 
 
3.10.1.1 Hiervoor is (zelfs op basis van het beperkte inzicht dat GTS heeft) aangetoond dat het BM-

onderzoek inhoudelijk gebrekkig is, en zelfs dusdanig dat het nog slechter dan het vorige kan 
worden genoemd. Dat het BM-onderzoek nog slechter is dan het voorgaande (E2gGas) is extra 
opvallend, omdat ACM zich (zoals zij zelf stelt in randnummer 275 OMB) voorafgaand aan het 
benchmarkonderzoek heeft verdiept in de benchmarkmethode en de keuzes die er zijn te maken.  

 
3.10.2 Toelichting 
 
3.10.2.1 ACM heeft namelijk drie studies laten verrichten door Economic Insights. ACM vond deze studies 

“nuttig” en ACM stelt dat de “studies hebben eraan bijgedragen dat de vele keuzes die in een 
benchmark te maken zijn, weloverwogen zijn gemaakt” (randnummer 275 OMB).  

 
3.10.2.2 Onderdeel van deze studies door Economic Insights waren de suggesties van Haney and Pollitt 

(2012) die helder uiteen hebben gezet welke principes er zouden moeten worden gevolgd in 
‘efficiency benchmarking analysis’. Als GTS het BM-onderzoek (TCB18) toetst aan deze principes 
(zie onderstaande tabel), dan is duidelijk dat het BM-onderzoek niet met deze principes in 
overeenstemming is. 

 

Tabel 7. Vergelijking principes voor benchmarking in theorie en praktijk, op basis van suggesties 

Haney and Politt (2012).  
Economic Insights, Choosing the model and 

explaining the results, December 2017, p.6.  
Praktijk TCB18 

Use of frontier methods with enough variables to reflect 
the main feasible trade-offs 

- slechts 4 parameters, terwijl er ruimte was voor meer 
  

A large high quality panel dataset - geen beschikbaarheid panel data set (slechts 1 jaar aan 
data) voor bepaling statische efficiëntie 
 - geen sprake van hoge kwaliteit aan data 

Consistency with engineering knowledge about the 
underlying technology and ‘well behaved’ functional 
relationships 

- Engineering logic ontbreekt, negatieve coëfficiënten, geen 
haalbare uitruil. Kennis TSO’s niet gebruikt. 

Use of bootstrapping for confidence intervals - geen gebruik van bootstrap methode voor 
betrouwbaarheidsintervallen 

Results for relative efficiencies should be consistent 
with industry experts’ views 

- geen draagvlak voor en herkenning van uitkomsten bij 
industrie experts (TSO’s) 

Appropriate operating environmental variables should 
be included in the analysis, and 

- model houdt onvoldoende rekening met complexiteit van 
omgeving van TSO's (waaronder GTS) 

The efficiency analysis should demonstrate how it adds 
value. 

- het benchmarkonderzoek leidt tot resultaten voor NRA's, 
maar levert geen meerwaarde voor TSO’s. Het onderzoek 
geeft geen inzicht in de oorzaak (en dus oplossing) van 
eventuele inefficiëntie. 

 

3.10.3 Tussenconclusie 
 
3.10.3.1 GTS concludeert dat het BM-onderzoek niet voldoet aan de hiervoor benoemde principes, en dat 

ACM deze drie voorbereidende studies door Economic Insights wel heeft laten uitvoeren, maar de 
principes uit die studies in de praktijk niet ter harte heeft genomen. Ook dit onderstreept dat het 
BM-onderzoek in huidige vorm onhoudbaar is. Deze principes had ACM wel moeten hanteren. 
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3.11 CONCLUSIE STATISCHE EFFICIËNTIE 
 
3.11.1.1 Uit het voorgaande volgt dat de thèta en het BM-onderzoek waarop die is gebaseerd 

fundamenteel onjuist zijn, om een scala aan redenen.  
 
3.11.1.2 Voordat toepassing hiervan in een OMB überhaupt aan de orde zou kunnen zijn, zou veel 

moeten worden aangepakt: 
• ACM zou het BM-onderzoek alsnog indringend en kritisch moeten toetsen, zich 

onthouden van oneigenlijke inmenging, GTS transparante en gelegenheid controle 
moeten bieden en haar bevindingen deugdelijk te motiveren – zie paragraaf 3.2; 

• er zou alsnog een eenduidige definitie van efficiëntie moeten komen en alleen maar 
Europese combi-TSO's (van wie de structurele vergelijkbaarheid is vastgesteld) zouden 
in de vergelijkingsgroep mogen worden opgenomen – zie paragraaf 3.3 (en Bijlage 2); 

• de kapitale fout van de consultant (negatieve coëfficiënten in DEA-model) zou moeten 
worden hersteld – zie paragraaf 3.4; 

• ook de (vele) overige procedurele en inhoudelijke gebreken in het BM-onderzoek zouden 
moeten worden hersteld – zie paragraaf 3.5 (en Bijlage 3); 

• de TOTEX-bepaling dient te worden aangepast – zie paragraaf 3.6; 

• er zou alsnog deugdelijk moeten worden gecorrigeerd voor TSO- en landspecifieke factor 
– zie paragraaf 3.7 (en Bijlage 4); 

• er dienen alsnog deugdelijke plausibiliteits- en robuustheidsanalyses te worden gedaan, 
en hieruit dienen de juiste conclusies te worden getrokken – zie paragraaf 3.8; 

• bij een BM-onderzoek moeten alsnog de door ACM zelf aangehaalde principes te worden 
nageleefd – zie paragraaf 3.9); 

3.11.1.3 Daarnaast dient met dit alles – als bovenstaande is gebeurd en al helemaal als dat (al dan niet 
deels) niet zou gebeuren – rekening te worden gehouden in de toepassing van de thèta, 
waarover in hoofdstuk 7 (Toepassing) meer. Kort gezegd zou als – en GTS herhaalt àls – een 
thèta zou worden toegepast dit met de grootste voorzichtigheid en zorgvuldigheid moeten 
geschieden. 
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4. WACC 
 
4.1 Inleiding 
 
4.1.1.1 GTS heeft ten aanzien van de WACC bezwaren aangaande (i) de marktrisicopremie in relatie 

tot de (historisch en zelfs kunstmatig lage) risicovrije rente en (ii) de inflatie. Daarnaast dient de 
berekende vennootschapsbelasting aangepast te worden (iii). 

 

4.2 Marktrisicopremie in relatie tot risicovrije rente (quantitive easing) 
 
4.2.1 Inleiding 
4.2.1.1 In het OMB stelt ACM een redelijk rendement vast voor netbeheerders (waaronder GTS)97. 

Zoals ACM toelicht in randnummer 217 van het OMB is het uitgangspunt een vergoeding (of 
rendement) dat verschaffers van vreemd vermogen (financiers) of verschaffers van eigen 
vermogen (aandeelhouders) redelijkerwijs mogen verwachten. De totale vermogensvoet is het 
product van het aandeel vreemd vermogen en de vergoeding voor vreemd vermogen plus het 
product van het aandeel eigen vermogen en de vergoeding voor eigen vermogen. 

 

4.2.1.2 GTS heeft bezwaren tegen de manier waarop ACM de kostenvoet voor eigen vermogen (KEV) 
vaststelt, omdat hiermee geen rekening is gehouden met het effect van quantitative easing 
(QE), noch in de risicovrije rente (RFR), noch in de marktrisicopremie (MRP). De laatste jaren 
is de RFR tot een dieptepunt gedaald als gevolg van de politiek van monetaire verruiming door 
Centrale Banken. De ECB heeft eind 2019 becijferd dat de rente op staatsobligaties circa 1,6 
procentpunt lager ligt dan het geval zou zijn zonder QE.98  

 

4.2.1.3 Het gevolg daarvan is dat met de daling van de risicovrije rente en gelijkblijvende MRP, het door 
ACM gebruikte CAPM een onderschatting geeft van het daadwerkelijk vereiste rendement door 
aandeelhouders in de financiële markten, anders gezegd: het CAPM werkt niet meer goed bij 
deze historisch – en zelfs kunstmatig – lage risicovrije rente.  

 

4.2.1.4 ACM houdt met deze situatie, c.q. inconsistentie in relatie tot het CAPM ten onrechte – en in 
afwijking van wat (i) andere toezichthouders doen, (ii) daadwerkelijke returns in de markt, (iii) 
een cross-check aan de hand van DGM-modellen van zowel Bloomberg als KPMG en (iv) de 
wetenschappelijke verklaring (waarbij ACM en haar adviseur niet de gehele problematiek 
hebben beschouwd), geen rekening mee. Daaraan voegt GTS toe dat elk van deze 
omstandigheden op zichzelf beschouwd wellicht onvoldoende is om de KEV te schatten, maar 
zeker in samenhang beschouwd, maken die omstandigheden de benadering van ACM 
onhoudbaar. Over de precieze verklaring of oplossing voor de relatie tussen MRP en RFR als 
gevolg van QE kan men wellicht van inzicht verschillen, maar dàt er iets moet gebeuren, is 
helder. 

 
4.2.2 Benadering ACM wijkt af van die van andere Europese toezichthouders 
4.2.2.1 GTS constateert allereerst dat andere Europese toezichthouders wèl bewust rekening houden 

met het effect van QE en daarom een additionele vergoeding toekennen bovenop de schatting 
van het CAPM. ACM loopt dus internationaal uit de pas. 

 

                                                            
97  Weliswaar ziet het OMB alleen op GTS, de laatste jaren is de WACC-bepaling voor de netbeheerders (TenneT en regionale 

netbeheerders gas en elektriciteit) identiek. 
98  FD, Rente zou 1,6 procentpunt hoger liggen zonder ingrepen ECB, 26 november 2019. 
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4.2.2.2 Ter toelichting: andere toezichthouders doen wel een aanpassing op de WACC in verband met 
QE. Over het algemeen zijn dit aanpassingen op de RFR of aanpassingen op de MRP.  

 

4.2.2.3 Zo kent de toezichthouder in Zwitserland een minimumwaarde voor de RFR van 2,5%. De 
Zweedse toezichthouder schat de RFR en MRP over dezelfde tijdsbasis om te compenseren 
voor de geconstateerde inverse relatie tussen de RFR en MRP. De Noorse toezichthouder heeft 
de RFR in 2017 herzien en op een vaste waarde van 1,5% gezet gebaseerd op de bovenkant 
van de schattingsbandbreedte van de Noorse Centrale Bank. De Spaanse toezichthouder heeft 
de RFR met 80 basispunten opgehoogd als gevolg van de QE-politiek van de ECB.   

 

4.2.2.4 Doordat ACM niets doet met het onbetwiste gegeven van QE ligt de schatting die ACM geeft 
van de KEV ver onder de range van andere Europese toezichthouders. Figuur 12 geeft een 
overzicht van het verschil dat diverse toezichthouders hanteren. De figuur bevat de reële 
schattingen per land voor de KEV op basis van de meest recente methodebesluiten voor gas 
en elektriciteit TSO’s. De waarde voor Nederland is afgeleid van de schatting van ACM voor de 
nominale KEV van 3,38% (na belasting) met een inflatiecorrectie van 1,69% resulterend in een 
waarde van 1,7%. De gele stippellijn in de figuur geeft de mediaan van de schattingen aan. De 
schatting van ACM ligt duidelijk aan de onderkant van de range van schattingen van Europese 
toezichthouders en is daarmee een outlier waarmee ook in die benadering de uitkomsten niet 
marktconform zijn. 

 
Bron: NERA (2020). Berekening op basis van de meest recente methodebesluiten. Berekening voor Nederland op basis van een 
nominale RFR van 0,16%, 1,69% inflatie en MRP van 5%, gearing = 50%. Schattingen op basis van KEV voor TSO’s. In de schattingen 
zijn de waardes van TSO’s voor elektriciteit en gas meegenomen. Indien de betreffende toezichthouder verschillende waardes voor 
gas en elektriciteit hanteert is het gemiddelde daarvan genomen.  

 
Figuur 12 Reële en post tax KEV-schatting in vergelijking met andere jurisdicties.  
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4.2.3 Vergelijking met daadwerkelijke returns  
4.2.3.1 Onderstaande Figuur 13 illustreert het verschil tussen wat CAPM schat en wat de 

daadwerkelijke returns in de Europese markt zijn op basis van de dataset van DMS. De 
daadwerkelijke returns in de markt voor 2019 worden benaderd met een drietal voortschrijdende 
gemiddeldes namelijk 3, 60 en 120 jaar. De schatting uit het CAPM is gebaseerd op de 
methodiek van ACM. De RFR is geschat op basis van een driejarig gemiddelde rente van 10-
jarige Nederlandse en Duitse staatsobligaties. De MRP is gelijk aan 5% op basis van de 
schatting van DMS (120 jaar).  

 
4.2.3.2 De figuur toont duidelijk aan dat met de scherpe daling van de RFR het geschatte KEV via 

CAPM ook daalt. Echter, de daadwerkelijke rendementen die DMS in de Europese markt 
observeert zijn substantieel hoger voor alle drie de schattingen. De CAPM-uitkomsten die ACM 
gebruikt zijn dus niet marktconform. 

 
Figuur 13 Markt rendement op Europese index versus CAPM-schatting 

 
4.2.4 Cross-check DGM (Bloomberg en KPMG) 
4.2.4.1 Ook een cross-check wijst erop dat de langjarige schatter voor de MRP te laag is. ACM gebruikt 

zelf voor de cross check van de historische schatting de MRP-forward looking schattingen op 
basis van een Dividend Growth Model (DGM) van zowel KPMG als Bloomberg. KPMG gebruikt 
DCM-schattingen voor de jaren 2018 en 2019 waarbij de schatting voor 2018 5,5% is en voor 
2019 6%. In maart 2020 heeft KPMG volgens dezelfde DGM methodiek nog een nieuwe 
schatting gegeven van 6,75%.99 Bloomberg’s DGM schattingen op het einde van het 

                                                            
99 KPMG, Equity Market Risk Premium – Research Summary, 31 maart 2020.  
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kalenderjaar stegen van 9.8% in 2017 naar 10,6% in 2018 en daalden vervolgens naar 9.06% 
in 2019.  

 

 
Bron: KPMG, Equity Market Risk Premium – Research Summary, 31 maart 2020, Bloomberg, DMS. 

 
Figuur 14 KPMG en Bloomberg schatting MRP met DGM  

 
4.2.4.2 De schattingen over 2018 en 2019 die ACM gebruikt als cross check zijn niet volledig aangezien 

KPMG ook al nieuwe schattingen geeft halverwege 2020. Figuur 14 laat bovendien zien dat de 
MRP op basis van het langjarig historisch gemiddelde behoorlijk constant blijft op 5% terwijl de 
DGM-schatting van Bloomberg veel hoger zit dan CAPM en de schatting van KPMG een 
duidelijke stijgende trend laat zien. De stijging in de laatste twee jaar van de periode wijst er 
juist op dat de MRP hoger is. De stijging van 2018 tot 2020 is met 1,25 procentpunt zo 
substantieel dat ACM niet kan beweren dat deze DGM-schatting in dezelfde range ligt als de 
5% die via de historische data van DMS geschat wordt. Ook dit wijst op een benodigde 
aanpassing van de MRP. 

 

4.2.4.3 Het CBb heeft in 2015 vastgesteld dat ACM de MRP dient vast te stellen op basis van het 
langjarig historisch gemiddelde en daarbij in acht moet nemen wat forward looking schattingen 
op basis van het DGM aangeven.100 In het vorige methodebesluit gaf ACM aan daadwerkelijk 
rekening gehouden te hebben met de hogere schatting op basis van toekomstgeoriënteerde 
gegevens, namelijk door de neerwaartse correctie die bij een schatting van de verwachte MRP 
op basis van historische gegevens pleegt te worden toegepast, achterwege te laten. Vijf jaar 
later met nog lagere rentevoeten is het achterwege laten van de correctie echter niet meer 
voldoende om de lage uitkomst van het CAPM-model te compenseren met de scherpe daling 
van de RFR. 
  

                                                            
100  CBb 5 maart 2015, ECLI:NL:CBB:2015:44, r.o. 2.1 e.v. 
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4.2.5 Wetenschappelijke verklaring (onvoldoende onderzocht door ACM/adviseurs) 
4.2.5.1 Uit het voorgaande volgt reeds dat wat ACM schat aan KEV niet overeenkomt met wat andere 

toezichthouders doen en waarnemingen uit de financiële markten. Dat ACM toch niet corrigeert 
laat zich ook verklaren doordat ACM en haar adviseurs ten onrechte alleen gefocust hebben op 
de RFR en niet hebben gekeken naar de gehele problematiek.  

 
4.2.5.2 ACM onderkent de problematiek van QE en omschrijft deze (correct) in randnummer 240 van 

het OMB als volgt (onderstreping toegevoegd): "De Europese Centrale Bank (ECB) voert sinds 
2015 een QE-beleid. De ECB koopt obligaties op, waardoor de koersen stijgen en de rente 
daalt. Dit geldt ook voor de Nederlandse en Duitse staatsobligaties waarop de ACM de 
risicovrije rente voor de kostenvoet eigen vermogen in de WACC baseert. Door dit beleid van 
de ECB is deze rente lager dan zonder dit beleid het geval zou zijn. De rente op Nederlandse 
en Duitse staatsobligaties is op een zeer laag niveau en sinds enige tijd zelfs negatief. Naar 
aanleiding hiervan ontstond de vraag bij de ACM en de netbeheerders of deze lage of mogelijk 
negatieve rente op staatsobligaties gebruikt kan worden bij de bepaling van de risicovrije rente 
in de kostenvoet eigen vermogen." 

 
4.2.5.3 ACM heeft hierover een tweetal adviezen ingewonnen, eerst van Brattle en daarna van Teulings 

– die wijzen in tegenovergestelde richting. ACM komt uiteindelijk tot de volgende conclusie: "De 
ACM heeft de adviezen van Brattle en Teulings uitgebreid bestudeerd en heeft ook zelf 
onderzoek gedaan. Op basis hiervan komt de ACM tot de volgende conclusies. De ACM is van 
mening dat een aanpassing van de risicovrije rente niet nodig is. De ACM is van mening dat de 
door het QE-beleid lagere risicovrije rente een adequate beprijzing geeft voor het politieke risico 
of landenrisico. Hiervoor hanteert de ACM de volgende argumenten. Ten eerste hangt de rente 
af van vraag en aanbod. De rente kan dus ook wijzigen als alle risico’s gelijk blijven, bijvoorbeeld 
doordat er meer beleggers zijn die geld willen investeren. Ten tweede duiden de uiteenlopende 
effecten van het QE-beleid op de rentes van staatsobligaties van verschillende landen erop dat 
als gevolg van het QE-beleid de omvang van het faillissementsrisico wel verandert en dus dat 
het landenrisico wel wijzigt. De ACM vindt tevens niet dat een negatieve rente inconsistent is 
met rationele economische besluitvorming (…) De ACM concludeert daarom dat de risicovrije 
rente gebaseerd op de rente van Nederlandse en Duitse staatsobligaties geen aanpassing 
behoeft vanwege het QE-beleid van de ECB. "101 Door gebrek aan een integrale benadering 
hebben ACM en Teulings niet onderzocht in hoeverre de CAPM in de huidige (deels 
inconsistente) opzet een juiste schatting van de KEV oplevert. 

 
4.2.5.4 Het probleem vat zich samen in het feit dat ACM alleen gekeken heeft naar hoe QE mogelijk 

een effect heeft op de schatting van de RFR. Daarmee heeft ACM niet bekeken hoe de 
bruikbaarheid van het CAPM in zijn geheel wordt beïnvloed door de effecten van QE en 
daardoor een mogelijke aanpassing van de MRP niet heeft overwogen. 

 

4.2.5.5 In randnummer 17 van bijlage 3 bij het OMB refereert ACM naar een rapport van Brattle in 2012 
waarin Brattle het advies gaf de historische gegevens over de MRP als anker te gebruiken en 
die te beoordelen in de context van gegevens over de toekomstverwachtingen.102  

 

                                                            
101 Randnummer 249-250 OMB, argumenten die ACM hier geeft komen hierna (waar relevant) aan de orde. 
102 Brattle (2012) Calculating the Equity Risk Premium and the Risk-free rate. 
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4.2.5.6 In hetzelfde rapport bespreekt Brattle dat de MRP en RFR negatief gecorreleerd zijn en 
concludeert dat de MRP gewoonlijk minder verandert dan de verandering in yields op 
staatsobligaties. Concreet geeft Brattle aan dat de voorspellingen vanuit de DGM voor het ERP 
met 0,5% stijgen wanneer de yields op staatsobligaties met 1% dalen. Daarna geeft Brattle aan:  
"Thus, a decline in the government bond yield is likely to lead to an under estimation of the cost 

of equity using the CAPM, if no change is made to the ERP. This is consistent with our views in 

section 4, where we conclude that the ERP should be adjusted upward at times of market stress 

and volatility, based on the results of for example dividend growth models." 

 

4.2.5.7 Het is opvallend dat zowel ACM in haar opdracht naar Brattle alsook Brattle zelf niet aan deze 
discussie gerefereerd hebben. Het verband tussen de RFR en de MRP die in 2012 al 
geconstateerd is immers nog steeds relevant en bovendien versterkt door het aanhoudende 
effect van QE in de periode na 2012 tot en met heden.  

 

4.2.5.8 In de financiële wetenschappelijke literatuur zijn aannames voor de RFR en MRP voortdurend 
onderwerp van debat en maken gebruikers wijd uiteenlopende aannames103. Andere 
gerenommeerde tekstboeken in corporate finance zoals Koller et al. (2020) onderschrijven het 
gebruik van de langjarige MRP gebaseerd op de DMS-data maar geven aan dat in de huidige 
tijd van QE dat het simpel optellen van de RFR op basis van staatsobligatie en een 120-jarig 
gemiddelde MRP een te simpele benadering is.104 Koller (2020) adviseert om zolang de 
rentevoeten kunstmatig laag blijven als gevolg van QE de RFR omhoog aan te passen. Wanneer 
de situatie van QE veranderd, is het noodzakelijk de RFR opnieuw te evalueren.  

 

4.2.5.9 De schatting van de afzonderlijke parameters binnen het model, met name de RFR en MRP, 
zorgen dus voor veel debat in de financiële literatuur omdat er geen duidelijk consensus is over 
hoe deze parameters te schatten. Het boek van Brattle uit 2017 dat ACM zelf aanhaalt verwoordt 
dit als volgt: ‘Estimation of the MRP remains controversial. There is no consensus on its value 
or even how to estimate it. Market return information is volatile and difficult to interpret. This is 
why there are multiple ways to estimate the MRP’.105 

 

4.2.5.10 Uit het voorgaande volgt dat ook Brattle vindt dat het CAPM een te lage schatting van de KEV 
oplevert en dat er oplossingen zijn via het aanpassen van de RFR of MRP. Het advies van 
Teulings reageert wel op punten ten aanzien van RFR, maar gaat niet in op CAPM als geheel 
en weerlegt niet als zodanig de problematiek die Brattle aansnijdt (en breed leeft in de 
literatuur).   

 

4.2.6 Debat gaat over oplossing, niet over de vraag óf er een probleem is 
4.2.6.1 Afrondend kan het volgende worden opgemerkt. ACM berekent de KEV met een historisch lage 

RFR en een MRP die op basis van een 120-jaars periode uitgerekend wordt en daarmee in de 
praktijk op een vrijwel constant niveau van 5% ligt. De recente marktvolatiliteit en het effect dat 
dat heeft op de financiële markten – in het bijzonder QE – wordt hierin niet meegenomen. 

                                                            
103 Zie bijvoorbeeld Fernandez et al. (2020) 'Survey: Market Risk Premium and Risk-Free Rate used for 81 countries in 2020'. 

Hieruit blijkt dat schattingen voor de RFR en MRP in de praktijk wijd uiteenlopen. 
104 T. Koller, M Goedhart en D. Wessels, Valuation, Wiley, 2020, p328. Hierna aangeduid als Koller (2020). ‘Adding the historical 

risk premium to the current Treasury yield worked well until the financial crisis of 2007-2009. With interest rates at 
unprecedented lows, however, further analysis is required.’ Volgens Koller (2020) laat de praktijk zien dat met het dalen van 
de risicovrije rente de rendementen op aandelen niet navenant zijn gedaald. In theorie zou een daling in het vereist 
rendement betekenen dat de koerswinst verhouding van bedrijven zou moeten dalen. In de praktijk is dit echter niet 
aangetoond en zijn koerswinst verhoudingen niet navenant gestegen. 

105 B. Villadsen, M.J. Vilbert, A. Harris en A.L. Kolbe, Risk and return for regulated industries, Academic Press, 2017, p.71. 
Hierna aangeduid als Brattle 2017. ‘Estimation of the MRP remains controversial'. 
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4.2.6.2 Over het precieze verklaring waarom de KEV onder het klassieke CAPM niet werkt en de 

specifieke oplossing daarvoor bestaat geen consensus, maar dàt er een probleem is dat 
oplossing behoeft is wel duidelijk. ACM daarentegen negeert het onmiskenbare bestaande 
probleem. 

 

4.2.6.3 Netbeheer Nederland (NBNL) heeft in een eerder notitie geïllustreerd dat via een TMR- 
benadering een hogere MRP op zijn plaats zou zijn, gegeven de huidige lage rentevoeten.106 

Kern van de argumentatie is dat bij een hogere marktvolatiliteit en bij een lagere rentevoet op 
staatsobligaties de MRP hoger is. In die zin is overigens de TMR-benadering geen alternatief 
voor het CAPM maar een manier om de parameters binnen het CAPM te schatten. 
Toezichthouders die de TMR-benadering toepassen zijn onder andere die in het Verenigd 
Koninkrijk, Italië en Ierland. ACM geeft in het OMB een aantal redenen aan om de TMR-
benadering niet te hanteren. GTS pretendeert niet dat de TMR-benadering per se moet worden 
gevolgd, of dat dit de enige benadering is. Het punt is dat de TMR-benadering één van de 
redenen is om de hoogte van de historische MRP te nuanceren, en ACM kan dat doen door 
rekening te houden met de hiervoor aangehaalde elementen.  

 

4.2.6.4 Oftewel: voor zowel de toepassing van de TMR als toevoeging van een premie op de RFR 
bestaan voor- en tegenargumenten. Dat neemt echter niet weg dat er een noodzaak is om de 
totaalschatting voor de KEV zoals die uit het CAPM resulteert zo goed mogelijk aan te passen 
op de huidige omstandigheden.  

 
4.2.7 Voorstel GTS 
 

4.2.7.1 GTS stelt daarom voor dat ACM meer rekening houdt met de waardes die uit de DGM-
schattingen komen (6,75% ten opzichte van 5%), maar staat ook welwillend tegenover andere 
oplossingen – mits ze het geconstateerde probleem adresseren. 

 
4.3 Inflatie 
4.3.1 Toelichting 
4.3.1.1 ACM maakt in het OMB gebruik van een geschatte inflatie voor de jaren 2022 tot en met 2026. 

Brattle heeft in opdracht van ACM, als onderdeel van het onderzoek naar de WACC, de inflatie 
geschat. Brattle heeft de eerste versie van het onderzoeksrapport in april 2020 gepubliceerd en 
in juli van hetzelfde jaar de finale versie. Op de eerste versie van het onderzoek heeft GTS in 
april 2020 bij monde van NBNL gereageerd.  

 

4.3.1.2 GTS staat er positief tegenover dat Brattle niet langer het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
gebruikt als bron voor een voorspelling van de inflatie. In plaats daarvan gebruikt Brattle – zoals 
ook verzocht door GTS/NBNL – de langetermijnschatting (2022-2026) van het Centraal Plan 
Bureau (CPB). De inflatieschatter in het OMB wordt voor de helft gebaseerd op deze 
voorspelling. 

 

4.3.1.3 De andere helft van de inflatieschatter wordt gebaseerd op de gemiddelde gerealiseerde inflatie 
gedurende een periode van drie jaar (juni 2017 tot en met mei 2020). Middenin deze driejarige 
periode (in 2019) is het lage Btw-tarief verhoogd. Deze verhoging heeft de inflatie in 2019 

                                                            
106 Reactie Netbeheer Nederland, p. 4-6.  
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opgestuwd. Volgens het CBS is de inflatiestijging in 2019 de grootste sinds 2002 en komt dit 
voor een belangrijk deel door de Btw-verhoging.   

 

4.3.1.4 De verhoging is een eenmalige gebeurtenis die niet representatief is voor de toekomst. Dit is 
ook te zien aan de inflatieverwachtingen van De Nederlandsche Bank (DNB) voor de drie jaren 
die volgen op het jaar van de Btw-verhoging: voor 2020, 2021 en 2022. DNB verwacht voor die 
jaren respectievelijk 0,8%, 1,1% en 1,5% inflatie, veel lager dan in 2019107.  

 
4.3.1.5 Voor de duidelijkheid: dat er een nominale WACC is in het OMB maakt dit punt niet overbodig, 

de inflatie uit het Brattle-rapport wordt namelijk nog wel toegepast in het x-factormodel. 
 
4.3.2 Voorstel GTS 
4.3.2.1 GTS is daarom van mening dat de driejarige gemiddelde gerealiseerde inflatie neerwaarts 

gecorrigeerd moet worden voor de invloed van de Btw-verhoging in 2019 (zoals ook 
aangegeven in de reactie van GTS/NBNL).   

 
4.4 Vennootschapsbelasting 
 
4.4.1 Toelichting 
4.4.1.1 In tegenstelling tot de eerdere plannen van het kabinet is het hoge tarief van de 

vennootschapsbelasting (VPB) niet naar 21,7% verlaagd maar op het tarief van 25% gebleven. 
Brattle heeft in haar rapport echter nog gerekend met 21,7%. ACM had dit in haar OMB (dat 
van vóór Prinsjesdag dateert) overgenomen.  

 
4.4.2 Voorstel GTS 
4.4.2.1 Voor het definitieve methodebesluit dient het VPB-percentage nog aangepast te worden van 

21,7% naar 25%.108 
 
4.5 Conclusie 
4.5.1.1 Ten aanzien van de WACC verzoekt GTS om: 

 
• in de KEV-schatting meer rekening te houden met de waardes die uit de DGM-

schattingen komen (6,75% ten opzichte van 5%). GTS staat ook welwillend tegenover 
andere oplossingen – mits ze het geconstateerde probleem (MRP versus RFR) 
adresseren. 

• de driejarige gemiddelde gerealiseerde inflatie neerwaarts te corrigeren voor de 
invloed van de Btw-verhoging in 2019 (zoals ook aangegeven in de reactie van 
GTS/NBNL).   

• het VPB-percentage aan te passen naar 25%. 

  

                                                            
107 DNB, economische ontwikkelingen en vooruitzichten, nummer 19, juni 2020. 
108 Bron: Rijksoverheid (september, 2020) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/15/belastingplan-2021-beter-

eerlijker-en-duurzamer-uit-de-crisis. 
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5. DYNAMISCHE EFFICIËNTIE 
 

5.1 Inleiding  
5.1.1.1 Naast de statische efficiëntieparameter (reeds besproken in hoofdstuk 3) stelt ACM ook een 

dynamische efficiëntieparameter vast voor GTS. ACM legt de dynamische efficiëntieparameter 
in haar OMB (randnummer 376) uit als “de mogelijkheid tot productiviteitsverbetering die 
voorkomt uit technologische voortuitgang en lagere inkoopprijzen”. Voor het bepalen van deze 
productiviteitsverbetering maakt ACM een schatting van de jaarlijks te realiseren efficiëntiewinst 
gedurende de reguleringsperiode. Deze wordt ook wel aangeduid als de frontier shift. 

 

5.1.1.2 ACM heeft de frontier shift in het OMB bepaald conform de CBb methodiek109. De enige 
wijzigingen ten opzichte van het vigerende methodebesluit betreffen 1) het gebruik van een 
andere EU KLEMS dataset en 2) het gebruik van een andere peilperiode (de gebruikte business 
cycles voor de periode waarover de productiviteitsverbetering wordt berekend, is met één 
periode opgeschoven). Als gevolg van deze wijzigingen is de uitkomst van de dynamische 
efficiëntie parameter in het OMB 0,4%, ten opzichte van 0,1% in het vigerende methodebesluit. 
Methodologisch heeft GTS geen bezwaren tegen deze wijze van het bepalen van de 
dynamische efficiëntieparameter (of de hoogte ervan), gegeven de consistentie met de 
uitspraak van het CBb.  

 

5.1.1.3 GTS heeft wel commentaar op de stelling van ACM in randnummer 388 OMB dat de schatting 
van de dynamische efficiëntie van 0,4% "conservatief" zou zijn. GTS licht dit hierna toe. 

 

5.2 Schatting dynamische efficiëntie parameter is niet "conservatief" 
 

5.2.1.1 Zoals vermeld in de inleiding stelt ACM in randnummer 388 OMB dat de schatting van de 
dynamische efficiëntie parameter (0,4%) "conservatief" zou zijn.  

 

5.2.1.2 Op zichzelf is dit reeds een verrassende stelling van ACM. Immers, zonder het wijzigen van de 
methode voor het vaststellen van de dynamische efficiëntie parameter is de hoogte van de 
parameter in het OMB maar liefst een factor 4 hoger dan in het vigerende methodebesluit (0,4% 
ten opzichte van het door CBb geaccordeerde 0,1%). Enige verklaring waarom een dermate 
grote verandering waarschijnlijk is, wordt niet gegeven. Dit wil niet zeggen dat deze niet klopt – 
het is vaker voorgekomen dat de frontier shift per reguleringsperiode flink verschilt – maar dit 
vraagt minst genomen om voorzichtigheid bij het bestempelen als "conservatief". En dat al 
helemaal als de consultant van ACM inzake de statische efficiëntie (op basis van dezelfde data 
uit het zo geprezen BM-onderzoek) uitkomt op een diametraal andere uitkomst (-1,7%!, zie 
paragraaf 3.8.3). 

 

5.2.1.3 Belangrijker nog, GTS kan inhoudelijk niet volgen waarom ACM van mening is dat deze 
schatting conservatief zou zijn, onder andere vanwege de volgende redenen: 

i. anders dan ACM stelt, blijkt uit onderzoek van het CPB dat er in Nederland geen 
sprake is van een gat in productiviteitsontwikkeling tussen koplopers en 
achterblijvers;  

ii. aanvullende analyses van Economic Insights (consultant van ACM) waaruit zou 
blijken dat de schatting van 0,4% conservatief is, zijn niet relevant en tevens niet 
bruikbaar (zien niet op Nederland); en 

                                                            
109  CBb 24 juli 2018, ECLI:NL:CBB:2018:347 
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iii. het is geen gegeven dat de meest recente business cycles representatief zal 
blijken voor de jaren in de komende reguleringsperiode (2022-2026) – onzeker. 

 
Koplopers en achterblijvers – ontwikkeling niet vastgesteld in Nederland 

 
5.2.1.4 De berekening van de dynamische efficiëntie is (conform de CBb-methodiek) gebaseerd op de 

gemiddelde productiviteitsontwikkeling van acht Nederlandse sectoren. In de aanloop naar het 
onderzoek naar frontier shift van Economic Insights vermoedde ACM dat de productiviteitsgroei 
op macroniveau afneemt, maar dat er binnen sectoren mogelijk verschillen zijn in 
productiviteitsgroei. Hierdoor zou volgens ACM een sectorgemiddelde geen relevante schatter 
meer zijn of zelfs zorgen voor een onderschatting van de frontier shift. ACM baseerde haar 
vermoeden op een internationaal onderzoek van het OECD, waaruit zou blijken “dat het gat 
tussen koplopers en achterblijvers (als het al bestond) niet kleiner maar juist groter wordt” 
(randnummer 388 OMB).110 Of dit internationaal het geval zou zijn, is in deze echter niet ter 
zake doende. ACM tracht immers de te behalen productiviteitsverbetering te schatten van een 
‘fictieve TSO’ die vergelijkbare activiteiten uitvoert in een vergelijkbare omgeving als voor GTS 
het geval is. Daarom maakt ACM ook gebruik van de data van acht Nederlandse sectoren. Waar 
het om gaat is of deze (internationale) trend die door OECD gevonden zou zijn, ook van 
toepassing is op bedrijven/sectoren in Nederland. Dat is niet het geval.  

 

5.2.1.5 Het CPB heeft bestudeerd of de conclusies van het OECD ook voor de Nederlandse situatie 
opgaat en hierop geconcludeerd dat de divergentie tussen koplopers en volgers niet in 
Nederland gevonden wordt.111 De benadering die het CPB gekozen heeft gebaseerd is op een 
uitgebreidere en meer representatieve dataset waar ook kleine bedrijven in meegenomen 
worden die in Nederland een substantieel deel van de economie vormen en een andere 
dynamiek laten zien dan grote bedrijven.112  

 

Aanvullende analyses consultant Economic Insights evenmin relevant 

5.2.1.6 ACM had hier kunnen stoppen met de analyse: de vermeende divergentie tussen koplopers en 
volgers is niet gevonden in Nederland. Echter, ondanks dat het CPB al had aangetoond dat het 
vermeende effect zich in Nederland niet voordeed heeft ACM toch aan haar consultant gevraagd 
om additionele analyses te doen om het vermoeden van ACM te toetsen. Die aanvullende 
analyses leiden evenmin tot conclusie dat de gehanteerde frontier shift conservatief zou zijn.  

 

5.2.1.7 Het is zelfs zo dat die aanvullende analyse eigenlijk nooit van de grond is gekomen. Wat 
onderzocht had moeten worden – doet die ontwikkeling koplopers versus achterblijvers zich in 
Nederland voor? – bleek niet mogelijk.  De consultant had enkele databases geconsulteerd 
maar kwam tot de conclusie dat de databronnen niet beschikbaar waren of dat er te veel 
bewerkingen benodigd waren om tot een juiste set aan data te komen113 ACM bevestigt dit in 
randnummer 388 OMB: "De ACM heeft deze nieuwe ontwikkeling [koplopers vs achterblijvers] 
in het bijzonder voor de geselecteerde sectoren nader willen onderzoeken. Betreffende datasets 
met differentiatie naar bedrijven bleken echter niet toegankelijk voor dit onderzoek naar de 
frontier shift."  

                                                            
110  Randnummer 388 OMB waarbij ACM zich baseert op een aantal studies van het OECD. 
111 CPB (2018), Koplopers en volgers: geen divergentie in Nederland. 
112 OESO gebruikt de ORBIS dataset waarin grote bedrijven oververtegenwoordigd zijn. Het CPB heeft een analyse gedaan op 

een gedetailleerdere dataset waarbij kleinere bedrijven (van minder dan 20fte personeel) worden meegenomen. Het MKB 
speelt een aanzienlijke rol in de Nederlandse economie en kleinere bedrijven laten een andere dynamiek zien die het OECD 
niet meet. 

113  Economic Insights (2020), Frontier Shift for Dutch Gas and Electricity TSO’s, p. 25-26. 
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5.2.1.8 Oftewel er was 1) in eerste instantie door het CPB al aangetoond dat er in Nederland geen 
sprake was van grote verschillen tussen koplopers en achterblijvers en 2) de benodigde data 
om dit effect voor de acht Nederlandse sectoren waarmee GTS wordt vergeleken überhaupt te 
onderzoeken waren niet beschikbaar.  

 

5.2.1.9 ACM leek echter vastbesloten om toch een oordeel te geven over de ontwikkeling van koplopers 
versus achterblijvers. De consultant Economic Insights heeft daarom haar creativiteit 
aangewend en heeft een alternatieve methode aangedragen. Deze analyse van deze consultant 
(waarvan een wetenschappelijke basis ontbreekt) is echter uitgevoerd op landniveau (11 
Europese landen) en zegt daarmee niets over de productiviteitsverbetering van bedrijven binnen 
(de acht door ACM geselecteerde) sectoren in Nederland. Deze analyse kan dan ook niet een 
tegenhanger zijn voor de wèl voor Nederland uitgevoerde analyse door het CPB, die deze 
ontwikkeling niet voor Nederland heeft gevonden. ACM kan dus niet op basis van de analyse 
van de consultant Economic Insights concluderen dat de schatting van 0,4% conservatief is. 

 
Onzekerheid over representativiteit ‘business cycles’ 

 
5.2.1.10 Tot slot is van belang dat het geen gegeven is dat de gekozen business cycles representatief 

zijn voor de komende periode. Conform de methodiek in het vigerende methodebesluit (zoals 
gewijzigd naar aanleiding van de CBb-uitspraken) maakt ACM gebruik van twee business cycles 
om de dynamische efficiëntie te bepalen van acht Nederlandse sectoren. ACM legt business 
cycles uit als meetperiodes waarbij zowel sprake is van economische neergang en krimp als 
economisch herstel en groei. Deze keuze kan GTS in beginsel goed volgen.  

 

5.2.1.11 Tegelijkertijd is er wel onzekerheid (zeker gezien de huidige marktomstandigheden) of de 
ontwikkeling binnen deze business cycles voldoende representatief zal blijken voor de te 
verwachten ontwikkeling in de jaren van de komende reguleringsperiode (2022-2026). Daarbij 
is relevant dat de business cycles liep vanaf 2010-2017. Hoewel er in deze periode ook sprake 
was van een lichte economische neergang en krimp, kenmerkt deze periode zich voornamelijk 
als een (atypische) periode van economisch herstel en groei na de financiële crisis. Dit is ook 
terug te zien in de productiviteitsontwikkeling van de acht sectoren in deze meest recente 
business cycles, die over het algemeen significant hoger liggen dan de 
productiviteitsontwikkeling in andere business cycles. 

  

5.2.1.12 GTS is daarom van mening dat de huidige schatting van de frontier shift als onzeker (en dan 
nog eerder als ‘te hoog’ dan als ‘conservatief') kan worden geclassificeerd. Het is bovendien 
goed denkbaar dat de reguleringsperiode echter juist gekenmerkt wordt door economische 
neergang en krimp als gevolg van de Coronacrisis, waardoor de productiviteitsontwikkeling juist 
achter blijft. 

 

5.3 Conclusie 
 
5.3.1.1 GTS is van oordeel dat ACM de voorgestelde frontier shift op 0,4% kan handhaven, maar 

verzoekt ACM om de onterechte kwalificatie hiervan als "conservatief" te verwijderen, c.q. in het 
definitieve methodebesluit achterwege te laten. 
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6. AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN IN REGULERINGSSYSTEMATIEK 
 
6.1 Inleiding 
 

6.1.1.1 Naar aanleiding van de projecten MORGAN114 en HOGAN115 heeft ACM geconcludeerd dat het 
wenselijk is om de regulering aan te passen vanaf 2022, om zo de CAPEX van GTS meer in lijn 
te brengen met de netwerkbenutting. Het OMB behelst dan ook wijzigingen op dat vlak. Deze 
zijn uitgebreid toegelicht in het OMB. 

 
6.1.1.2 Kortgezegd omvatten deze wijzigingen: 

• degressief afschrijven; 
• overstap naar nominaal stelsel, en 
• verwijdering van desinvesteringen uit de GAW. 

 
6.1.1.3 GTS onderschrijft het belang van de MORGAN- en HOGAN-projecten en steunt in principe de 

wijzigingen die ACM voorstelt. Deze wijzigingen leiden tot een betere aansluiting met de 
(afnemende) netwerkbenutting, een eerlijker verdeling van CAPEX over netgebruikers in de tijd, 
meer flexibiliteit en sluiten ook beter aan bij de eis dat GTS haar efficiënte kosten, inclusief een 
redelijk rendement, kan terugverdienen. GTS onderschrijft ook de onderbouwing van ACM in 
reactie op de input van netgebruikers (aangehaald in paragraaf 4.1.2 OMB)116. 

 

6.1.1.4 Wel is GTS van oordeel dat, enkele aanscherpingen aangewezen zijn ten aanzien van het 
degressief afschrijven en de verwijdering van desinvesteringen uit de GAW (meer concreet: 
ontmantelingskosten). GTS licht deze aanscherpingen hierna, voor beide genoemde 
onderwerpen, toe. 

 

6.1.1.5 Daarnaast stelt ACM voor om de methode voor het schatten van de CAPEX te wijzigen. De 
nieuwe methode heet ‘doorrollen & bijschatten’ en vervangt het zogeheten 'ideaalcomplex'. 
Zoals hierna toegelicht acht GTS op zichzelf het loslaten van het ideaalcomplex op dit moment 
niet per se noodzakelijk, maar àls dat gebeurt dan dient (i) dit gefaseerd te worden en (ii) 
hiermee rekening te worden gehouden bij de vaststelling van de statische efficiëntiefactor 
(thèta). GTS licht de hiervoor genoemde punten hierna toe. 

 
6.2 Degressief afschrijven 
6.2.1 Toelichting 
6.2.1.1 In het vigerende methodebesluit worden de activa van GTS lineair afgeschreven: de 

afschrijvingskosten worden dus gelijkmatig over de levensduur verdeeld. In het OMB worden 
de activa van GTS degressief afgeschreven met een "versnellingsfactor" (degressiefactor) van 
1,3. Degressief afschrijven wordt zowel op bestaande als nieuwe activa toegepast.  

 

6.2.1.2 Door deze overstap naar degressief afschrijven worden de afschrijvingskosten van GTS meer 
in lijn gebracht met het verwachte (afnemende) netgebruik. GTS is dan ook positief over de 
wijziging117. Wel is GTS van oordeel dat de versnellingsfactor te laag is, omdat (i) de werkelijke 

                                                            
114  Moet Regulering Gasnetten ANders. 
115 HOe moet regulering Gasnetten ANders. 
116 GTS heeft haar standpunten in het kader van de klankbordgroepen uitgebreid onderbouwd. 
117  Mocht onverhoopt de aanpassing van de ministeriële regeling niet tijdig voor het definitieve methodebesluit gedaan zijn en 

ACM hierin aanleiding zou zien om overgang naar nominaal toch niet te maken – dan zou ACM in dat geval degressief 
moeten afschrijven met een navenant hogere versnellingsfactor (in lijn met de klankbordgroepen). 
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verwachtingen wijzen op een hogere factor, (ii) van belang is een evenwichtige schatting te 
doen en (iii) onder de huidige marktomstandigheden er ruimte bestaat om dit te doen en 
daarmee een eerlijker verdeling van de effecten te realiseren.  

 
Werkelijke verwachtingen wijzen op hogere factor 

 
6.2.1.3 In het OMB beoogt ACM de versnellingsfactor zodanig vast te stellen, dat het percentage van 

de resterende afschrijvingskosten tot 2050 dat tijdens de reguleringsperiode wordt 
terugverdiend, gelijk is aan het percentage van de resterende netwerkbenutting tot 2050 dat 
optreedt tijdens de reguleringsperiode. ACM gaat daarbij uit van de variable declining balance-
benadering. GTS kan zich in die aanpak op zichzelf vinden. 

 

6.2.1.4 Echter, GTS is van mening dat het gekozen scenario voor de bepaling van de versnellingsfactor 
niet de beste schatter is. ACM gaat uit van het gemiddelde van de MORGAN-scenario’s, op 
basis waarvan 22% van de resterende benutting optreedt tijdens de komende 
reguleringsperiode. Volgens die methode moet (volgens ACM) dan ook 22% van de resterende 
afschrijvingskosten aan de komende reguleringsperiode worden gealloceerd. 

 

6.2.1.5 In werkelijkheid ligt de verwachte benutting ultimo 2021 echter nog circa 10% hoger dan in het 
gemiddelde van de MORGAN-scenario’s en zal de afname vervolgens sneller gaan. Meer 
concreet is dus de verwachting ten aanzien van de benutting in 2030 en 2050 gelijk aan het 
door ACM in het OMB gehanteerde scenario, maar treedt de daling tot 2030 iets later in – en 
zal deze dan steiler zijn. Het gevolg is dat er dan een groter percentage van de totale benutting 
optreedt in de komende reguleringsperiode. Dit is in onderstaande grafiek weergegeven: 
 

Figuur 15 Verwachte verloop benutting 
 
6.2.1.6 Figuur 15 geeft een aangepast verwacht verloop van de benutting weer. Voor de jaren 2018 en 

2019 zijn de daadwerkelijk gerealiseerde capaciteitsverkopen ingevuld; voor de jaren 2020 en 
2021 de verwachte capaciteitsverkopen zoals opgenomen in de tarievenvoorstellen voor 2020 
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en 2021. Daarna is een nieuwe lijn getrokken naar 2030 (de rode stippellijn), waarbij de 
aanname is dat de benutting in 2030 op het niveau zal blijven zoals geschat in de MORGAN-
scenario’s. Er verandert immers niets aan de sluiting van Groningen (en de daling van de L-
gasexport) en de ambities uit het Klimaatakkoord, waardoor redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat de gasvraag nog steeds naar het eerder geschatte niveau zal dalen. Ook voor de periode 
2030-2050 is de aanname dat het verloop van de benutting gelijk blijft.   

 

6.2.1.7 Het percentage benutting dat optreedt in de volgende reguleringsperiode ligt daardoor naar 
verwachting niet op 22%, maar op 24%, waardoor de huidige versnellingsfactor te laag zou 
worden vastgesteld. ACM heeft dit overigens erkend tijdens de klankbordgroepen: het 
ongewijzigd toepassen van (het gemiddelde van) de MORGAN-scenario’s leidt dan tot te weinig 
naar voren gehaalde afschrijvingskosten.118 

 

6.2.1.8 Een tweede reden waarom GTS van mening is dat het gekozen scenario voor de bepaling van 
de versnellingsfactor niet de beste schatter is, betreft de toegepaste inflatie. ACM past vanaf 
2021 de inflatie uit de MORGAN-studie van 2% toe om de GAW van 2021 tot en met 2026 te 
berekenen. Vervolgens gebruikt ACM diezelfde 2% inflatie om de GAW in 2026 terug naar 
prijspeil 2021 te brengen. Deze GAW dient als basis om de versnellingsfactor te bepalen. In het 
OMB wordt echter een lagere inflatie van 1,7% verondersteld119. Als deze actuele 
inflatieverwachting wordt gehanteerd bij het berekenen van de GAW, volgt hieruit dat de 
versnellingsfactor hoger moet zijn om een even groot percentage van de resterende 
afschrijvingskosten aan de komende reguleringsperiode te alloceren. Met andere woorden, door 
een inflatie van 2% in plaats van 1,7% te hanteren bij het bepalen van de versnellingsfactor, 
zorgt ACM ervoor dat het beoogde percentage gealloceerde afschrijvingskosten, bij voorbaat 
niet gerealiseerd wordt. Kortom, de inflatie waarmee de versnellingsfactor wordt bepaald, dient 
gelijk te zijn aan de inflatie in het OMB. 

 
Evenwichtige schatting is van belang 

 
6.2.1.9 Dat de versnellingsfactor lager is dan aansluit bij de werkelijke verwachting volgt ook uit wat 

ACM hierover in aanloop naar het OMB zelf heeft opgemerkt. ACM stelt dat zij liever te weinig 
CAPEX naar voren haalt, dan te veel, omdat er nu nog veel onzeker is over de benutting van 
het net. ACM wil daarom "conservatief" zijn.120 

 

6.2.1.10 In het kader van de schatting van de efficiënte CAPEX in het OMB zou het niet moeten gaan 
om meer of minder "conservatieve" schattingen, maar om de meest betrouwbare schatting, die 
het dichtst aansluit bij de werkelijkheid. Conservatief klinkt positief, maar betreft in feite het doen 
van een bewuste onderschatting121.  

 

6.2.1.11 Een conservatieve schatting is ook niet in het algemeen belang. Immers, het gaat hier over de 
verdeling van de CAPEX over netgebruikers in de tijd. Het te laag schatten van de 
versnellingsfactor nu betekent dat de toekomstige netgebruiker in verhouding meer – of 

                                                            
118  Zie ACM-presentatie (sheet 23) en hoofdpuntenverslag (pagina 5) klankbordgroepbijeenkomst van 25 mei 2020. 
 
119  Zoals GTS in paragraaf 4.3 heeft toegelicht zou de inflatie volgens haar echter neerwaarts moeten worden gecorrigeerd  
voor de invloed van de Btw verhoging in 2019. 
120  Zie ACM-presentatie (sheet 23) en hoofdpuntenverslag (p. 5) klankbordgroepbijeenkomst van 25 mei 2020. 
121  Voor de goede orde: dit is wezenlijk anders dan een thèta, die in feite een afslag is op de toegestane inkomsten van GTS, 

en te hoog ingeschat GTS niet in staat stelt haar efficiënte kosten met een redelijk rendement terug te verdienen. ACM (in 
het vigerende methodebesluit en bij TenneT en conform CBb-jurisprudentie) en andere Europese toezichthouders passen 
dan ook een marge toe bovenop de benchmark-score. Dat speelt hier niet.  Zie hierover nader hoofdstuk 7.2. 
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eigenlijk: teveel – zal moeten betalen. Een 'conservatieve' benadering is dus gunstiger voor de 
huidige netgebruiker, maar dat gaat ten koste van de netgebruiker in de toekomst die meer zal 
moeten betalen dan past bij de huidige verwachtingen. Een latere tariefstijging omdat ACM te 
weinig heeft gecorrigeerd zal naar alle waarschijnlijkheid slechter vallen dan een minder sterke 
stijging (of zelfs daling) nu. Het is anders gezegd beter te verteren om te doen wat nu passend 
is dan later (bij een kleinere groep) tot onnodige verhogingen over te gaan – en dus de pleister 
niet langzamer af te trekken dan past bij de verwachtingen. Nogmaals: het gaat niet om meer 
of minder conservatief verdelen, maar om evenwichtig verdelen, conform de werkelijke 
verwachtingen. 

 
Ruimte gelet op huidige marktomstandigheden 

 
6.2.1.12 Zeker ook gezien de huidige marktomstandigheden, is er ruimte om voor zo'n evenwichtige 

verdeling (in lijn met de werkelijke verwachtingen) te kiezen. Een hogere versnellingsfactor leidt 
hierdoor niet per se tot ondragelijk hoge tarieven in absolute zin. Een reëel stelsel plus factor 
1,9, zoals eerder voorgesteld door ACM tijdens de klankbordgroepen, zou zelfs al hogere 
toegestane inkomsten geven dan de voorliggende combinatie van een nominaal stelsel met 
factor 1,3. ACM hoeft qua tariefeffecten dus niet bang te zijn om een hogere factor te hanteren 
bij dit nominale stelsel. En zoals ACM terecht opmerkt in het OMB (randnummer 157) zijn er in 
het begin van de afschrijvingstermijn meer netgebruikers dan aan het einde van de 
afschrijvingstermijn. Ook gezien de verwachte tariefeffecten is de door GTS voorgestelde 
benadering dus evenwichtiger (conform de betaalbaarheid die ACM in randnummer 23 OMB 
van belang acht). 

 
6.2.2 Voorstel GTS 
 

6.2.2.1 Concreet stelt GTS voor om in het definitieve methodebesluit uit te gaan van een 
versnellingsfactor van 1,7, berekend op basis van een inflatie van 1,7% en een aanpassing van 
de MORGAN-scenario’s op basis van gerealiseerde en verwachte capaciteitsverkopen voor de 
jaren 2018-2021, waaruit volgt dat het percentage benutting dat optreedt in de 
reguleringsperiode niet 22%, maar 24% is. 

 
6.3 Verwijdering desinvesteringen uit GAW: vergoeding ontmantelingskosten 
6.3.1 Toelichting 
 
6.3.1.1 Onder het OMB worden vanaf de volgende reguleringsperiode desinvesteringen uit de GAW 

verwijderd en komen deze door nacalculatie tot vergoeding via de tarieven. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de statische efficiëntie van GTS en eventuele opbrengsten verkregen 
uit verkoop van activa. GTS is het eens met die wijziging in de regulering. 

 
6.3.1.2 Wat echter nog niet goed in het OMB is verwerkt is de vergoeding van ontmantelingskosten. 

ACM behandelt deze nu als normale OPEX. 
 

6.3.1.3 GTS is echter van mening dat de zuivere manier om hiermee om te gaan is om ook de 
ontmantelingskosten (als die er zijn) die voortkomen uit desinvesteringen na te calculeren. 
Ontmantelingskosten zijn immers kosten die onderdeel zijn van de totale desinvesteringskosten 
en komen ook daarom voor vergoeding in aanmerking; onder het huidige methodebesluit 
worden ze ook als zodanig behandeld (in het kader van de OPEX). De reden voor ACM om 
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desinvesteringen na te calculeren is omdat ze niet goed te schatten zijn (conform het 
nacalculatiekader, waarover in het volgende hoofdstuk meer). De historische data laten namelijk 
een volatiel verloop van de desinvesteringen zien122. Het is daarom maar zeer de vraag of de 
gegevens uit het verleden representatief zijn voor de toekomst.  Dit geldt dus logischerwijze ook 
voor de ontmantelingskosten die onderdeel zijn van de activiteit desinvesteren. 

 
6.3.2 Voorstel GTS 
6.3.2.1 GTS stelt concreet voor om ook de ontmantelingskosten na te calculeren (nacalculatie omvat 

dan desinvestering – opbrengst uit verkoop - opexcorrectie (1% van aanschafwaarde van 
gedesinvesteerd actief) + ontmantelingskosten). 

 
6.4 Wijziging schattingsmethode efficiënte CAPEX 
6.4.1 Inleiding 
 
6.4.1.1 ACM stelt voor om de methode voor het schatten van de (efficiënte) CAPEX te wijzigen. De 

nieuwe methode heet ‘doorrollen & bijschatten’. Deze methode houdt in dat er gedurende de 
reguleringsperiode wordt afgeschreven op de GAW (=doorrollen) en de CAPEX die voortkomen 
uit nieuwe (reguliere) investeringen worden ‘bijgeschat’ op basis van een historische schatter 
(2017-2019).  

 

6.4.1.2 Het ‘doorrollen’ van de GAW vervangt de huidige methode uitgaande van een 'ideaalcomplex'. 
Die huidige methode gaat ervan uit dat de netomvang van GTS op de lange termijn stabiel blijft 
en dat daarom op termijn de vervangingsinvesteringen even hoog zijn als de afschrijvingen. 
Vanaf de start van de regulering kreeg GTS op deze manier een vergoeding voor 
vervangingsinvesteringen. Deze vergoeding vervalt nu omdat bovengenoemde aanname wordt 
losgelaten. In plaats daarvan ontvangt GTS een vergoeding voor vervangingsinvesteringen via 
de bijschatter (in het vigerende methodebesluit werden alleen de kosten van reguliere 
uitbreidingsinvesteringen ‘bijgeschat’, namelijk op basis van de historische schatter 2013-
2015)123.  

 

6.4.1.3 GTS heeft in de aanloop naar het OMB, in het bijzonder in de klankbordgroepen, toegelicht dat 
er op zichzelf beschouwd onvoldoende aanleiding bestaat op dit moment om het ideaalcomplex 
per se los te laten.124 GTS zal hierna toelichten dat àls dit (in het licht van de HOGAN 
maatregelen) gebeurt (i) dit gefaseerd dient te worden en (ii) hiermee rekening dient te worden 
gehouden bij de vaststelling van de statische efficiëntiefactor (thèta). 

 
6.4.2 Fasering (althans: verzachten financiële gevolgen voor GTS) 
6.4.2.1 De financiële impact van het loslaten van het ideaalcomplex voor GTS is zeer groot, zowel op 

de korte als op de lange termijn. Het gaat hierbij om EUR 250-300 miljoen minder toegestane 
inkomsten (alleen al) in de komende reguleringsperiode. 

 

6.4.2.2 Daarbij is ook goed te realiseren dat deze effecten niet worden 'opgeheven' door de 
maatregelen in het kader van project HOGAN (zie paragraaf 6.1 en 6.2), die sowieso een ander 

                                                            
122  Zie ACM-presentatie (sheet 15) klankbordgroepbijeenkomst van 25 mei 2020. 
123 Het onderscheid tussen vervangingsinvesteringen en reguliere uitbreidingsinvesteringen vervalt daarbij. Er blijft alleen een 

onderscheid tussen ‘wettelijk uitgezonderde investeringen’ en de ‘reguliere investeringen’, de nieuwe verzamelnaam voor 
zowel niet-wettelijk uitgezonderde uitbreidingsinvesteringen als vervangingsinvesteringen. Overigens herkent GTS het 
argument van ACM dat het onderscheid tussen vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen lastig te maken is 
niet. 

124 Zie hoofdpuntenverslag klankbordgroepbijeenkomst van 20 april 2020.  
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karakter hebben. Die betreffen immers bovenal een kostenverschuiving over tijd, terwijl GTS in 
het kader van het loslaten van het ideaalcomplex daadwerkelijk EUR 250-300 miljoen zal 
mislopen. 

 

6.4.2.3 Vast onderdeel van de regulering in het kader van de methodebesluiten, en ook het OMB, zijn 
de effecten van de keuzes die worden gemaakt in de regulering – en de proportionaliteit 
daarvan. Vgl. randnummer 65 OMB over de MORGAN-maatregelen: "De ACM heeft bij invulling 
van de wijzigingen rekening gehouden met de proportionaliteit van de effecten van de 
wijzigingen." en in het vigerende methodebesluit (in het kader van de begininkomsten, 
randnummer 219 e.v.): "In de eerste plaats acht ACM de aanzienlijke financiële impact 
belangrijk. Indien ACM de begininkomsten op het efficiënte kostenniveau zou vaststellen, 
ontvangt GTS alleen een vergoeding van de efficiënte kosten. Dit resulteert in een directe 
vermindering van om en nabij 115 miljoen euro. De financiële gevolgen zijn in dat geval voor 
GTS groot, en veel groter dan voor welke individuele afnemer dan ook." 

 

6.4.2.4 Een dergelijke afweging ten aanzien van de financiële impact en proportionaliteit daarvan dient 
ook plaats te vinden ten aanzien van de – qua impact nog ingrijpender – wijziging (zoals nu 
voorgesteld: ineens) van de schatter voor de efficiënte CAPEX. Volgens GTS dient deze ertoe 
te leiden dat, als er een dergelijke wijziging wordt doorgevoerd, deze wordt gefaseerd (althans 
de financiële gevolgen ervan geleidelijk worden toegepast) – met het oog op een evenwichtige 
en proportionele methode.  

 
6.4.2.5 ACM heeft GTS tijdens de hoorzitting over het OMB op 6 oktober 2020 (i) voorgehouden dat de 

overstap naar degressief afschrijven / nominaal stelsel alleen kan als ook het ideaalcomplex 
wordt losgelaten en (ii) verzocht om een concreet voorstel te doen. Ten aanzien van het eerste 
punt (relatie met overige wijzigingen) onderkent GTS dat er een zeker samenhang bestaat; 
daargelaten of dat per se betekent dat het ideaalcomplex daarvoor moet worden losgelaten 
heeft GTS er begrip voor dat ACM het loslaten van het ideaalcomplex als randvoorwaardelijk 
ziet voor de overige aanpassingen. Daarop aanhakend – en dat is ook direct het voorstel van 
GTS – geldt dat op een andere manier rekening kan worden gehouden met de financiële 
gevolgen, zoals een ingroeiperiode voor de thèta (zie ook hoofdstuk 7 hierna) of anderszins het 
dempen van de negatieve tariefeffecten voor GTS door hiermee in voldoende mate rekening te 
houden in de bijschatter. Welke het meest passend is, laat GTS aan ACM. Met 'fasering' bedoelt 
GTS dan ook niet zozeer een fasering van het ideaalcomplex loslaten als zodanig, maar de 
daarmee gemoeide (grote) financiële gevolgen faseren. 

 
6.4.3 Statische efficiëntie (thèta) 
6.4.3.1 Daarnaast geldt dat als de wijziging wordt doorgevoerd in deze reguleringsperiode, hierbij ook 

rekening moet worden gehouden bij de bepaling van de statische efficiëntie. Immers, door het 
loslaten van het ideaalcomplex gaat ACM uit van afnemende CAPEX gedurende de 
reguleringsperiode, zonder dat de output wijzigt (desinvesteringen daargelaten125 De 
kostenbasis is dan lager geworden. De verhouding kosten / output (de 'definitie' van 'efficiëntie' 
volgens ACM) zal dus veranderen, maar ACM hanteert toch één thèta die hetzelfde blijft voor 
de gehele reguleringsperiode. Dit is inconsistent.  

 

                                                            
125  ACM bevestigt dit ook in randnummer 207 OMB: "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. In een relatief oud netwerk 
(zoals dat van GTS), waarin weinig wordt uitgebreid zou de oorspronkelijk voorgestelde methode leiden tot de conclusie dat 
de omvang van het landelijk gastransportnet in de komende reguleringsperiode fors zal krimpen. Dit komt niet overeen met 
de verwachting van zowel de ACM als GTS." 
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6.4.3.2 Ofwel ACM moet uitgaan van een gelijkblijvend niveau – zoals in het ideaalcomplex – en dan 
kan één thèta worden gehanteerd voor de gehele reguleringsperiode, ofwel ACM gaat uit van 
een afnemend niveau van CAPEX, maar dan dient zich dat te vertalen in een toenemende thèta 
(zie hoofdstuk 7 over de toepassing). 

 

6.4.3.3 Tevens is de argumentatie van ACM tegenstrijdig met wat zij aangeeft in het kader van (het niet 
corrigeren voor) vervangingsinvesteringen, zie paragraaf 3.8. Het ideaalcomplex wordt 
afgeschaft omdat er (volgens ACM) te weinig vervangingsinvesteringen worden gedaan om het 
handhaven daarvan te rechtvaardigen, maar in het BM-onderzoek (en de daarop gebaseerde 
thèta) wordt GTS afgerekend op het vermeend teveel / vroegtijdig vervangen en wordt dit als 
inefficiëntie beschouwd. Dit is moeilijk met elkaar te verenigen. 

 

6.4.4 Voorstel GTS 
6.4.4.1 GTS stelt concreet voor om, als de wijziging van schatting van CAPEX wordt doorgevoerd, in 

de komende reguleringsperiode: 
 

• de overstap van 'ideaalcomplex' naar ‘doorrollen & bijschatten’ – of althans de effecten daarvan – te faseren. 
Dit kan bijvoorbeeld door het effect deels te compenseren via een ingroeiperiode voor de thèta, door hiermee 
in voldoende mate rekening te houden in de bijschatter,126 en/of 

• met de afnemende CAPEX gedurende de reguleringsperiode rekening te houden bij de bepaling van de 
statische efficiëntie (oplopende thèta). 

 
  

                                                            
126 GTS is zich ervan bewust dat afhankelijk van welke wijze de financiële gevolgen worden verzacht (zoals via een 

ingroeiperiode), combinatie van deze voorstellen niet mogelijk is. Het gaat GTS erom dat de combinatie leidt tot een 
acceptabel resultaat. 
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7. TOEPASSING STATISCHE EFFICIËNTIE OFTEWEL THÈTA 
 
7.1 Inleiding 
 
7.1.1.1 Uit hoofdstuk 3 van deze zienswijze blijkt dat (i) de rol van ACM bij het BM-onderzoek onjuist 

was, (ii) aan de basale eisen van (een duidelijk begrip van) efficiëntie en structurele 
vergelijkbaarheid niet is voldaan, (iii) er sprake is van een fundamentele fout van de consultant 
(misspecificatie van het model,) (iv) het proces van het BM-onderzoek gebrekkig was en het 
BM-onderzoek ook inhoudelijk gebrekkig is, (v) de TOTEX onjuist zijn bepaald, (vi) niet is 
gecorrigeerd voor de relevante TSO- en landspecifieke verschillen en (vii) hoe dan ook de 
uitkomsten met veel onzekerheden zijn omgeven (niet plausibel of robuust zijn). En dat als de 
statistiek van de consultant kan worden geloofd, GTS als 100% efficiënt kan worden 
beschouwd. Dit alles leidt reeds tot de conclusie dat de uitkomst van het BM-onderzoek in 
huidige vorm redelijkerwijs niet kan en mag worden toegepast in de methode van regulering van 
GTS. Dit geldt te meer nu slechts van één puntschatting, op basis van één methode, binnen 
één model (met grote onnauwkeurigheid) wordt uitgegaan – en wel als frontier-based 
puntschatting. Zoals samengevat in paragraaf 3.9 moet er nog een hoop gebeuren wil überhaupt 
toepassing van (een thèta gebaseerd op) het BM-onderzoek aan de orde kunnen zijn. 

 
7.1.1.2 Indien men er (ten onrechte) van uit zou gaan dat de uitkomst van het BM-onderzoek zou 

kunnen worden toegepast – dan nog dient ACM er te allen tijde voor te zorgen dat de kans dat 
GTS als gevolg van die toepassing haar efficiënte kosten niet zou kunnen terugverdienen zo 
klein mogelijk is (artikel 13 Verordening). Dit is ook een vereiste vanuit proportionaliteitsoogpunt 
en daarnaast het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4 Awb. Aan dit vereiste is niet voldaan. 
Daarnaast is ook voor het overige de toepassing die ACM voorstelt in het OMB onhoudbaar. 

 
7.1.1.3 GTS staat hierna stil bij de volgende elementen van de toepassing: 

(a) (ontbreken) onzekerheidsmarge; 

(b) (ontbreken) ingroeiperiode; 

(c) ten onrechte één constante thèta (onder andere vanwege loslaten ideaalcomplex); 

(d) ten onrechte toepassing op: individuele kostenposten, zoals indirecte kosten en 
nacalculatie desinvesteringen. 

7.2 Onzekerheidsmarge 
 
7.2.1 Toelichting 
7.2.1.1 Aangezien (i) het BM-onderzoek niet betrouwbaar is, (ii) ook bij een op zich deugdelijk 

onderzoek er onzekerheid blijft bestaan over de resultaten en (iii) de benadering van ACM niet 
past bij de benadering die in de vorige reguleringsperiode(s) ten aanzien van GTS en TenneT 
is gehanteerd en de jurisprudentie van het CBb in dat kader, zou ACM een onzekerheidsmarge 
moeten hanteren. GTS licht dat hieronder toe. 

 

7.2.1.2 Ad i): uit hoofdstuk 3 blijkt dat – als het BM-onderzoek überhaupt al bruikbaar zou zijn in huidige 
vorm (quod non) – een onzekerheidsmarge niet alleen gepast, maar absoluut noodzakelijk is 
vanwege de geconstateerde gebreken. Deze onzekerheid wordt onder meer veroorzaakt door 
een onjuiste rol van ACM, het gebrek aan de structurele vergelijkbaarheid van GTS met de in 
het BM-onderzoek betrokken buitenlandse TSO's en eenduidig begrip van efficiëntie, de 
misspecificatie van het model, het onvoldoende rekening houden met verschillen, het grote 
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aantal aannames en de fouten en andere onzorgvuldigheden in het BM-onderzoek (zowel 
inhoudelijk als procesmatig) en de grote gevoeligheid (zelfs nog groter dan voorheen) voor 
bepaalde data, keuzes en aannames.  

 

7.2.1.3 Ad ii): zelfs als deze geconstateerde gebreken buiten beschouwing worden gelaten zal een 
benchmarkonderzoek de mate van efficiëntie van een TSO nooit met zekerheid kunnen 
vaststellen. Ook bij gebruik van de beste beschikbare modellen en methodes en zorgvuldige 
toepassing van het meest betrouwbare model is een bepaalde mate van onzekerheid inherent 
aan de vergelijking. ACM geeft dit met zoveel woorden toe in het OMB (randnummer 325): 
"Inherent aan de aard van een benchmarkstudie, en in het bijzonder een internationale 
benchmarkstudie zoals TCB18, is een bepaalde mate van onzekerheid over de uitkomst." 

 

7.2.1.4 Een correctie voor onzekerheid is daarom gepast om te voorkomen dat onzekerheden in het 
onderzoek ten onrechte als inefficiënties worden aangemerkt. Dat geldt te meer nu, anders dan 
in het verleden (toen in elk geval nog twee studies en vier modellen werden meegenomen) 
slechts één frontier-based puntschatting wordt gehanteerd, op basis van één DEA-model (dat 
als zodanig al veel beperkingen kent) en één methode. En let wel bewust waren meegenomen, 
omdat volgens ACM "ze [alle vier efficiëntiebegrippen, adv.] iets zeggen over de mate van 
efficiëntie vanuit verschillende invalshoeken".127 Bovendien stelt de consultant van dat ene 
model dat het niet perfect is, en er belangrijke cost drivers kunnen missen die een deel van de 
gemeten inefficiëntie kunnen verklaren128:  

 

"The fact that we only identify three significant cost drivers in this study also implies that there might be 
non-identified cost drivers for gas TSO’s. In turn, this means that part of what we identify as 
inefficiency may also reflect these non-identified factors.” 

 
7.2.1.5 Ook door de toezichthouder in Duitsland (BNetzA) wordt bewust gebruik gemaakt van meerdere 

modellen. Door BNetzA wordt gevarieerd met de berekening van de input variabele (de TOTEX). 
In het ene model wordt gekozen voor een berekening van de CAPEX van alle historische 
investeringen op basis van annuïteiten en in het andere model wordt gekozen voor een 
berekening op basis van lineaire afschrijving. Dit zijn twee manieren van het definiëren van 
efficiëntie, waarbij de oudere TSO’s voordeel hebben van een lineair model, en jongere TSO’s 
een voordeel hebben van een annuïtair model. De Duitse toezichthouder houdt op deze wijze 
rekening met de diverse invalshoeken van ‘efficiëntie’, zoals ACM onder het vigerende 
methodebesluit ook deed (maar nu niet). ACM kiest nu echter voor een model, welke qua 
grondslag (TOTEX worden berekend op basis van annuïteiten) ook nog eens sterk verschilt van 
de grondslag (berekening van CAPEX) in de methode van regulering. Toch past ACM de score 
uit de benchmark zonder onzekerheidsmarge toe, zonder de relevantie van dit verschil te 
onderkennen en zonder te motiveren waarom deze BM-score überhaupt (direct) toepasbaar is 
op de TOTEX van GTS ondanks de significant andere grondslag.  

 

7.2.1.6 Opvallend is verder dat ACM schrijft (in randnummer 325 OMB) dat zij geen input heeft 
ontvangen over een onzekerheidsmarge: “Een percentage voor een eventuele marge en een 
onderbouwing daarvan zijn niet gegeven, noch vanuit afnemerszijde, noch vanuit GTS.” Dit is 
niet correct. Immers, zowel in haar presentatie (schriftelijk en mondeling) tijdens de KBG van 
16 april129 als mondeling tijdens de KBG van 8 juni 2020 heeft GTS toegelicht (nota bene na 

                                                            
127  Randnummer 206 gewijzigd methodebesluit GTS 2017-2021 
128  Paragraaf 5.06 SumicSid-rapport. 
129 Presentatie GTS over TCB18, KBG 16 april 2020. 
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expliciet te zijn bevraagd door ACM) waarom zij van mening is dat een marge noodzakelijk is, 
en heeft daarbij onderbouwd een indicatie gegeven van de hoogte van die marge. Zo blijkt ook 
uit het verslag van de KBG van 8 juni: "GTS zou een marge willen zien, want Oxera heeft 
aangegeven dat er 10% onzekerheid zit in de benchmarkuitkomsten en ACM is de enige 
toezichthouder in Europa die de benchmark toepast. ACM geeft aan na te denken over het 
toepassen van een marge op de benchmarkscore en vraagt GTS welke marge van toepassing 
zou moeten zijn. GTS antwoordt dat zij een thèta van 1 het meest passend vindt, omdat de 
doelstelling van de vorige benchmark vrijwel geheel bereikt is. Bovendien ziet GTS 
verschillende onzekerheden rondom het model, die ertoe leiden dat een thèta van 1 passend 
zou zijn, bijvoorbeeld het effect van de aanname voor schaalvoordelen."130. ACM is volledig aan 
deze inbreng van GTS voorbijgegaan (waaruit – gegeven de in de KBG door ACM gegeven 
benchmarkuitkomst –  de minimale onzekerheidsmarge volgt). 

 

7.2.1.7 Bij de totstandkoming van de methode van regulering is het uiteraard ook goed om te 
onderzoeken of, en zo ja hoe andere Europese toezichthouders (die onder dezelfde 
Verordening vallen voor hun toezichtstaken op TSO's) omgaan met onzekerheden in 
benchmarkonderzoeken. Allereerst is het op zijn minst opvallend te noemen dat ACM de enige 
toezichthouder is die de uitkomsten van de Europese studie TCB18 direct gebruikt bij de 
bepaling van de toegestane inkomsten voor de TSO in haar eigen land (en zelfs zonder 
onzekerheidsmarge). Dit feit op zich geeft al te denken. Hoewel E2Gas en TCB18 beschikbaar 
waren voor vele regulators, heeft op ACM na, geen enkele NRA gebruik gemaakt van deze 
studie in de methode van regulering (bij het vaststellen van de toegestane inkomsten), onder 
andere vanwege openlijke twijfels over de kwaliteit van de vergelijking.131   

 

7.2.1.8 Wanneer andere NRA's in de Europese Unie gebruik maken van benchmarkonderzoek (niet 
zijnde TCB18 / het BM-onderzoek), is het gebruikelijk om een onzekerheidsmarge toe te passen 
om op die manier met onzekerheden in de benchmarksystematiek rekening te houden. Dit 
gebeurt op verschillende manieren. OFGEM in het Verenigd Koninkrijk gebruikt het bovenste 
kwartiel voor de efficiëntieschatting in plaats van de frontier en de toezichthouder voor 
spoorwegen in het Verenigd Koninkrijk maakt een 25% neerwaartse aanpassing op basis van 
een benchmark met een regressiemodel. BNetzA, de Duitse toezichthouder voor energie, 
gebruikt een best-of van schattingen uit een DEA-model en SFA-model om de netbeheerder het 
voordeel van twijfel te geven in termen van efficiëntie schatting. De Finse regulator past een 
16% foutenmarge toe om onzekerheden in de data te compenseren. Het geheel weglaten van 
een onzekerheidsmarge laat zich daarmee moeilijk verenigen. ACM wijkt dus sterk af van de 
praktijk die andere Europese toezichthouders gemotiveerd volgen, zonder dit nader toe te 
lichten of te onderbouwen. 

 

7.2.1.9 Voor de goede orde: de gedachte in randnummer 325 OMB dat het risico "symmetrisch" zou 
zijn is onjuist en is geen rechtvaardiging om een onzekerheidsmarge achterwege te laten. In 
werkelijkheid is het risico niet symmetrisch, maar valt negatief uit voor GTS. GTS licht dit 
hieronder toe. Maar zelfs als het risico wel symmetrisch zou zijn, dan rechtvaardigt dat niet het 
achterwege laten van een onzekerheidsmarge (ook dat licht GTS hierna toe). 

                                                            
130 Volledigheidshalve benoemt GTS dat zij heeft gepleit voor een thèta van rond de 1, waarbij verschillende voorbeelden zijn 

gegeven, waaronder het kostenbesparingsprogramma en de schaalaanname in de benchmark. Dit zijn de enige twee 
voorbeelden die ACM terug heeft laten komen in het verslag. Het punt van GTS is dat verschillende routes leiden tot dezelfde 
conclusie: een thèta van rond de 1 is het meest passend. Dit kan op verschillende manieren worden bewerkstelligd, 
waaronder het gebruik van een onzekerheidsmarge. 

131 Diverse toezichthouders hebben tijdens de workshop openlijk getwijfeld over de kwaliteit van het onderzoek. Tevens was er 
een toezichthouder tijdens de workshop in Wenen hoogst verbaasd dat er een NRA (ACM) was die dit high-over 
benchmarkonderzoek daadwerkelijk gebruikte in de methode van regulering.  
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7.2.1.10 ACM stelt in randnummer 325 OMB dat de onzekerheid in de benchmark twee kanten op kan 
werken en daarmee volgens ACM symmetrisch zou zijn. GTS betwist op zich niet dat er sprake 
is van symmetrische onzekerheid als het gaat om bepaalde elementen van de benchmark, zoals 
de kwaliteit van de data oplevering, of fouten in de berekening. Fouten in data of berekeningen 
van de consultant kunnen immers leiden tot grote wijzigingen in de uitkomst, zowel positief als 
negatief voor GTS. Maar dat wil niet zeggen dat het risico op het geheel symmetrisch is, zoals 
ACM suggereert in randnummer 325 OMB.  

 

7.2.1.11 GTS heeft in het kader van de (door ACM in het OMB genegeerde) inbreng voor de KBG over 
een onzekerheidsmarge toegelicht waarom het risico als geheel asymmetrisch is. Voor de 
volledigheid geeft zij hieronder een aantal voorbeelden in de grafiek, waaruit blijkt dat er in 
totaliteit sprake is van een asymmetrisch risico voor GTS.  

 

 
Figuur 16 (a)Symmetrische onzekerheid 

 

7.2.1.12 In Figuur 16 wordt allereerst het symmetrische risico geïllustreerd, door een bandbreedte van 
in ieder geval  -10 tot +10% van de score. In werkelijkheid kan deze onzekerheid echter vele 
malen groter zijn. Vervolgens heeft GTS het OMB bestudeerd, en kan GTS welgeteld één 
voorbeeld vinden waarin ACM suggereert GTS het ‘voordeel van de twijfel’ te geven, namelijk 
als het gaat over de correctie voor soil humidity (wetlands). ACM of marktpartijen zouden 
hiervan kunnen stellen dat het een argument zou zijn voor een negatieve marge. Zoals eerder 
toegelicht is GTS echter van mening dat deze correctie conservatief is (en dat wordt ook 
bevestigd in het rapport van Jacobs, dat ten grondslag ligt aan de correctie van ACM). 

 

7.2.1.13 Echter, in paragraaf 3.7 heeft GTS reeds aangegeven dat er eerder sprake is van een te lage 
correctie, dan een te hoge correctie. In de rest van het OMB is nergens te vinden dat ACM 
twijfelt dat de score van GTS aan ‘de hoge kant’ zou zijn. Daarentegen heeft GTS in deze 
zienswijze aangetoond (zie hoofdstuk 3) dat er wel degelijk sprake is van asymmetrische risico’s 
ten nadele van GTS, die een positieve onzekerheidsmarge rechtvaardigen, waaronder leeftijd 
(VVI/vervangingsinvesteringen), outlier analyse, connectiepunten, alternatieve modellen, 
schaalaanname en de WACC. Voor al deze elementen geldt dat er sprake is van een 
asymmetrisch risico ten nadele van GTS, waarbij GTS heeft onderbouwd wat het effect van een 
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correctie zou zijn (variërend van circa 5-15% op de benchmarkscore, let wel: per element!). Uit 
de grafiek wordt met één oogopslag duidelijk dat er voor GTS voornamelijk sprake is van 
asymmetrische risico’s ten nadele van GTS. Dat vraagt om een positieve marge. De hoogte van 
de positieve marge is gelijk aan eerdere communicatie van GTS aan ACM, en zou moeten 
leiden tot een thèta van circa 1 (100%). Dit betekent dat een marge van circa 15% passend is, 
wat ook blijkt uit de onderbouwing van de verschillende componenten uit de grafiek. Op basis 
van die onderbouwing zou tevens kunnen worden geconcludeerd dat een 
voorzichtigheidsmarge van 15% conservatief is.  

 

7.2.1.14 Bovenstaande onzekerheidsmarge staat los van de constatering in paragraaf 3.4 dat het 
gekozen model in strijd is met een fundamenteel uitgangspunt van DEA (negatieve coëfficiënten 
van twee outputparameters), oftewel de misspecificatie van het DEA-model. Daaruit volgt de 
logische conclusie dat het model en daarmee de uitkomsten in zijn geheel niet bruikbaar zijn.  

 

7.2.1.15 Maar ook los van de inhoudelijke onjuistheid van de aanname van symmetrie is vanuit de 
regulering ongepast om deze benadering toe te passen (onzekerheidsmarge dient per definitie 
positief te zijn). Ook als een risico symmetrisch is, wil dit niet zeggen dat het een factor is 
waarmee geen rekening hoeft te worden gehouden: zo had ACM ook loting kunnen toepassing, 
was dat ook symmetrisch geweest, maar is dat geen reden om de onzekerheid daarvan voor 
rekening van de betrokkene te laten. 

 

7.2.1.16 Daarnaast – en belangrijker – zijn er fundamentele inhoudelijke redenen voor enkel een 
positieve onzekerheidsmarge. Het gaat hier (a) om een afslag op de toegestane inkomsten van 
GTS (inbreuk op rechten GTS), (b) dient gelet op artikel 13 Verordening GTS haar efficiënte 
kosten inclusief een redelijk rendement terug te kunnen verdienen en is bewust het risico 
aanvaarden dat dit niet gebeurt ontoelaatbaar en (c) gaat het CBb ervan uit dat alleen een 
verlaging van de toegestane inkomsten middels een thèta is toegestaan voor zover aan de hand 
van onderzoek inefficiëntie aannemelijk is gemaakt ('efficiënt tenzij tegendeel onderbouwd'). De 
andere Europese NRA's gaan dan ook (terecht) juist niet uit van een benadering als die ACM 
(nu) voorstaat, maar passen consequent een onzekerheidsmarge toe bovenop de uitkomst(en) 
uit het onderzoek. Belangrijker nog: dat is wat ACM ook steevast bij zowel TenneT als GTS 
heeft gedaan – en geen voorwerp van debat is geweest bij de (door het CBb verlangde) 
onzekerheidsmarge; niet valt in te zien waarom nu wel aanvaardbaar is dat GTS een 
aanzienlijke en onverkorte afslag krijgt op de tarieven, terwijl dat gebeurt op basis van 
onderzoek dat zoals ACM zelf erkent onzeker is. 

 

7.2.1.17 Ad iii): GTS constateert tot slot dat ACM afwijkt ten opzichte van de eerdere benadering bij GTS 
en TenneT, waarbij ACM wel een onzekerheidsmarge heeft toegepast. Dit is te meer opvallend, 
nu het CBb ACM juist bij herhaling heeft teruggefloten op het ontbreken van geen, of een te 
lage, onzekerheidsmarge132. 

 

7.2.1.18 GTS roept daarbij in herinnering dat ACM in het vigerende methodebesluit (randnummer 215) 
het volgende overwoog: "ACM past een marge van 5%-punt op de gemeten efficiëntie toe. ACM 
hanteert een marge vanwege het feit dat de BNetzA-studie gebaseerd is op relatief oude data 
(namelijk uit 2010) van GTS. Ook speelt hierin voor ACM mee dat het de eerste keer is dat ACM 
een benchmarkstudie voor gas TSO’s uitvoert.". Daargelaten dat er, zoals hiervoor aangegeven, 
nog méér redenen zijn voor een onzekerheidsmarge, geldt dat in de kern ook deze redenen nog 

                                                            
132 CBb 11 augustus 2015, ECLI:NL:CBB:2015:272 en CBb 8 december 2016, ECLI:NL:CBB:2016:374. 
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opgaan. Immers, ook thans wordt gebruik gemaakt van data die enkele jaren oud zijn (zoals de 
2015-data van de BNetzA, NB: dit betreft de meerderheid van de TSO's). Verder is het 
weliswaar niet de eerste benchmark-studie die voor gas-TSO's wordt uitgevoerd, maar dat is 
als zodanig geen grond om aan te nemen dat er sprake is van minder onzekerheid. Bovendien 
is, zoals hiervoor aangegeven, niet zo dat het huidige BM-onderzoek beter of zorgvuldiger is 
dan het vorige en is door de keuze voor één puntschatting (terwijl er voorheen twee studies en 
vier modellen waren) de gevoeligheid alleen maar toegenomen en is ook overigens sprake van 
verschillen die het huidige BM-onderzoek juist (nog) minder betrouwbaar maken (zoals: nu 
achterwege laten correctie arbeidskosten CAPEX, geen correctie vervangingsinvesteringen, 
alleen twee omgevingsvariabelen op landsniveau, geen validatie meer aan de hand van SFA, 
etc.). Overigens zijn bij elektriciteits-TSO's ook meerdere benchmarks gedaan, maar is dat 
(terecht) geen grond geweest om geen onzekerheidsmarge voor TenneT toe te passen.   

 

7.2.1.19 Sterker nog, ACM heeft bij TenneT eerder getracht van een onzekerheidsmarge af te zien, dan 
wel dat percentage te verlagen, maar heeft het CBb daardoor resoluut een streep gezet. Het 
CBb overwoog daarbij onder meer: "Naar het oordeel van het College stelt het 
kostenbenchmarkmodel in de toepassing op de nu voorliggende vergelijkingsgroep de 
uitkomsten op zodanige wijze afhankelijk van het gebruikte WACC-niveau, dat deze uitkomsten 
vanuit reguleringsoogpunt niet zonder meer aan de berekening van de (statisch) efficiënte 
kosten ten grondslag kunnen worden gelegd. De kans is reëel – zoals TenneT ook heeft betoogd 
– dat bij een toekomstige toepassing van het model waarbij een lager WACC-niveau wordt 
gehanteerd (bijvoorbeeld het voor 2014-2016 vastgestelde percentage) de efficiëntie van 
TenneT wezenlijk hoger uitvalt dan nu, ook zonder dat sprake is van reële 
efficiëntieverbeteringen van de kant van TenneT. Dergelijke fluctuaties verhouden zich niet met 
het ook door ACM onderschreven belang van bestendigheid en voorzienbaarheid van de 
regulering en nopen naar het oordeel van het College tot een aanmerkelijk terughoudender 
toepassing van de uitkomsten van de benchmark." en: "Het College is van oordeel dat in dit 
geschilpunt de balans doorslaat in het voordeel van TenneT en dat ACM derhalve een 
voorzichtigheidsmarge van 10% moet toepassen. Het College overweegt hierbij dat ter 
discussie staat in hoeverre van TenneT kan worden gevergd om een hogere mate van efficiëntie 
te bereiken. Het College roept hierbij in herinnering dat de herstelopdracht in de tussenuitspraak 
van 11 augustus 2015 werd ingegeven door de constatering dat het door ACM voor het meten 
van de (in)efficiëntie van TenneT gehanteerde model beperkt robuust was in de zin dat de 
hoogte van de WACC een aanmerkelijke invloed uitoefende op de uitkomst van het model. Zoals 
ook in deze uitspraak (zie onder 1.4.2) door het College is opgemerkt, is de WACC een in 
beginsel objectief gegeven, waarvan de waarde slechts in beperkte mate door een partij als 
TenneT kan worden beïnvloed. In het voorliggende geval, waarin de gemeten mate van 
inefficiëntie voor een belangrijk deel de resultante is van door TenneT niet beïnvloedbare 
factoren, ligt het dan ook het meest in de rede om het gewicht dat hieraan toekomt vast te stellen 
conform het door TenneT gedane voorstel. Deze beroepsgrond slaagt. ACM dient een 
voorzichtigheidsmarge van 10% te hanteren." 

 

7.2.1.20 Het huidige BM-onderzoek kent vergelijkbare 'beperkte robuustheid' en is eveneens zeer 
gevoelig voor exogene aannames zoals de WACC (zie paragraaf 3.9 hiervoor, waarbij de WACC 
nog lager is dan ooit en validatie met SFA achterwege is gebleven). Zoals hiervoor aangegeven 
is de WACC ook bepaald niet het enige element dat grote fluctuaties kan veroorzaken en dat 
niet of beperkt samenhangt met de efficiëntie van GTS. Alleen al de aanname omtrent 
schaalvoordelen kan, wanneer deze anders wordt gedaan, eenvoudig leiden tot een 100% score 
voor GTS (conform de uitkomst van de consultant's eigen statistiek). Ook daarom is een 
onzekerheidsmarge aangewezen. Voor de duidelijkheid voegt GTS eraan toe dat in de eerdere 
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ACM-besluiten en CBb-jurisprudentie het vermeende (en zoals hiervoor onderbouwd, niet 
bestaande) symmetrische karakter van de onzekerheid geen reden of grond was om van een 
onzekerheidsmarge af te zien. 

 
7.2.2 Voorstel GTS 
 

7.2.2.1 Gezien de jurisprudentie van het CBb – NB: van ná het vigerende methodebesluit voor GTS133 

– is minimaal eenzelfde onzekerheidsmarge als door het CBb voorgeschreven bij TenneT nodig, 
en is zoals hiervoor aangegeven zelfs 15% passend. 

 
7.3 Ingroeiperiode 
 
7.3.1 Toelichting 
7.3.1.1 Verder heeft ACM, anders dan in het verleden en voor TenneT, géén ingroeiperiode toegepast. 

De redenen die ACM in het OMB geeft voor deze afwijking zijn niet houdbaar. 
 
7.3.1.2 ACM stelt in randnummer 109 OMB dat zij in het vigerende methodebesluit besloot "eenmalig 

en tijdelijk, als overgangsmaatregelregel, af te wijken van het uitgangspunt dat de tarieven van 
GTS een afspiegeling dienen te zijn van de efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement. 
(…) Hierbij speelden de aanzienlijke financiële impact en het feit dat het statische efficiëntie 
niveau voor het eerst werd bepaald een belangrijke rol". ACM geeft in het OMB aan voor deze 
reguleringsperiode geen aanleiding te zien om opnieuw af te wijken van het uitgangspunt, 
beschreven in randnummer 109, dat de tarieven van GTS een afspiegeling dienen te zijn van 
de efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement en dat ACM beoordelingsruimte heeft om 
de methode van regulering voor GTS te bepalen.  

 
7.3.1.3 Die onderbouwing is reeds onjuist omdat het toepassen van een ingroeiperiode destijds feitelijk 

(i) een sigaar uit eigen doos, c.q. verplicht, was, (ii) is gebaseerd op een onjuiste gedachte dat 
een ingroeiperiode een inbreuk zou zijn op het uitgangspunt van artikel 13 Verordening en (iii) 
de ingroeiperiode (eindhorizon) al korter was dan aan TenneT is gegund. 

 
7.3.1.4 Ad i): de "ingroei" van destijds was niet een geste van ACM, laat staan de afwijking van een 

hoofdregel, maar bittere noodzaak. ACM kon simpelweg niet anders. ACM kon destijds om twee 
redenen geen andere thèta voor 2016 vaststellen dan 100%: 

• in het methodebesluit 2014-2016 heeft ACM voor de dynamische efficiëntie een 
parameter vastgesteld van 1,1% per jaar (de frontier shift voor 2014-2016), waarin 
tevens voor een gedeelte sprake is van statische efficiëntie (catch-up). In feite was 
daarmee in het methodebesluit 2014-2016 dus al een doelstelling voor de statische 
efficiëntie opgenomen.  

• in het methodebesluit 2014-2016 heeft ACM geen parameter voor de statische 
efficiëntie vastgesteld bij gebrek aan een accurate mogelijkheid tot vergelijking van 
kosten. ACM kon in het vigerende methodebesluit niet achteraf alsnog een thèta voor 
het jaar 2016 vaststellen, omdat dan sprake zou zijn van een wijziging van de 
doelstelling met terugwerkende kracht en van een conflict tussen het methodebesluit 
2014-2016 en het nieuw vast te stellen methodebesluit. 

 

                                                            
133  De wijzigingen daarvan nadien zagen niet op de statische efficiëntie (dat was ook onderdeel van de Overeenkomst). 
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7.3.1.5 Ad ii): ACM doet voorkomen alsof de eis dat de tarieven van GTS een afspiegeling dienen te 
zijn van de efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement impliceert dat in beginsel géén 
ingroei mag worden toegepast. Dat is onjuist. Een dergelijke eis kan uit artikel 13 Verordening 
niet worden afgeleid (ACM heeft terecht ook vorige keer niet aangenomen dat deze aan een 
ingroeiperiode in de weg stond); integendeel, het is eerder zo dat GTS juist wel recht heeft op 
een ingroeiperiode omdat zij haar efficiënte kosten, inclusief een redelijk rendement moet 
kunnen terugverdienen. Bij TenneT is een ingroeiperiode ook al meermalen toegepast. 

 
7.3.1.6 Ad iii): de aanpak van ACM ten opzichte van GTS verschilt voorts significant met de aanpak die 

ACM hanteerde voor TenneT. Voor TenneT heeft ACM destijds een ingroeiperiode van 15 jaar 
bepaald in de eerste relevante periode – en daaraan in volgende reguleringsperiodes 
vastgehouden134. Het is in dat opzicht niet zozeer waarom, zoals ACM stelt, 'opnieuw' van het 
uitgangspunt zou moeten worden afgeweken, maar waarom GTS (nog steeds) een kortere 
ingroeiperiode (dat wil zeggen: eindhorizon) dan TenneT zou moeten krijgen.135 

 
7.3.1.7 Maar ook los van deze kanttekeningen de motivering van het achterwege laten van een 

ingroeiperiode onder het vigerende methodebesluit, de redenen die ACM in het vigerende 
methodebesluit had om een ingroeiperiode toe te passen gelden in de kern nog steeds. Ten 
aanzien van de aanzienlijke financiële impact geldt dat de impact van de thèta op de toegestane 
inkomsten van GTS nog steeds zeer groot is, namelijk circa EUR 400 miljoen voor de komende 
reguleringsperiode. Ten aanzien van de tweede reden, dat het ging om de eerste thèta voor 
GTS: deze is als zodanig niet onderscheidend (vgl. paragraaf 7.2.1.18) daarvan wordt een BM-
onderzoek niet betrouwbaarder en de financiële impact niet minder. Zoals onderbouwd zijn er 
ook verslechteringen in het BM-onderzoek waardoor deze nog minder betrouwbaar is dan het 
vorige. En weliswaar heeft ACM beoordelingsruimte, zij is (mede gelet op de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur) wel gehouden die op een consistente wijze in te vullen. ACM 
kan dan ook niet, wanneer in de kern dezelfde redenen zich voordoen, de ene keer wel en de 
andere keer niet een ingroei toepassen. 

 
7.3.1.8 Daarbij komt dat, zoals ACM erkent, GTS in de afgelopen jaren een 

kostenbesparingsprogramma heeft uitgevoerd (randnummer 320 e.v. OMB). Daarmee heeft 
GTS reeds invulling gegeven aan de efficiëntie-opgave die ACM had 'opgelegd' met de thèta. 
Daarbij past niet dat GTS dan direct daarna – en zonder ingroei – weer met een 
efficiëntiedoelstelling wordt geconfronteerd, laat staan met zo'n impact. ACM heeft in feite, 
nadat GTS een enorme efficiëntieslag heeft gemaakt, eenvoudig de doelpaal weer veel verder 
gezet. Daar past dan minimaal een 5-jarige ingroeiperiode bij, ook gezien de absolute omvang 
van de afslag. 

 
7.3.2 Voorstel GTS 
7.3.2.1 Minst genomen is dus, aangezien dezelfde redenen zich voordoen als onder het vigerende 

methodebesluit, een ingroeiperiode van vijf jaar aangewezen. 
 

                                                            
134 De reden van ACM om TenneT een langere ingroeiperiode te gunnen was dat TenneT voldoende tijd moest krijgen om de 

vastgestelde 45% inefficiëntie (op het onderzochte EHS-net, oftewel slechts één van beide delen van het landelijk 
hoogspanningsnet) weg te werken. Voor de eerste reguleringsperiode van drie jaar betekende dit dat TenneT 1/5e van de 
vastgestelde inefficiënties moest wegwerken. bij de update van de benchmark – waarin tevens het EHS-net is onderzocht – 
heeft ACM aan deze argumentatie vastgehouden en TenneT een periode van 12 jaar gegund voor het wegwerken van de 
10% inefficiëntie voor beide netten samen. Voor de reguleringsperiode 2014-2016 kwam de target daarmee op 0,8% per 
jaar te liggen. Daarmee kreeg ACM in het OMB voor TenneT voor de daarop volgende 5-jaars periode 5/9e van de resterende 
7,5% weg te werken inefficiënties als target opgenomen. 

135 Dat GTS destijds geen zienswijze/beroep heeft doorgezet hangt enkel samen met de Overeenkomst. 
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7.4 Ten onrechte constante thèta  
 

7.4.1 Toelichting 
7.4.1.1 Het derde punt ligt in het verlengde van hetgeen in paragraaf 6.4 en verder is opgemerkt. In het 

vigerende methodebesluit heeft ACM een vaste (d.w.z. gelijkblijvende) thèta toegepast. Bij 
CAPEX is ACM toen uitgegaan van ideaalcomplex, waarbij een steady state aanname geldt en 
wordt aangenomen dat investeringsniveau gelijk is aan niveau van afschrijvingen. Met andere 
woorden, er werd aangenomen dat de CAPEX gedurende de periode stabiel zouden blijven als 
gevolg van balans tussen afschrijvingen/investeringen (hoogte GAW blijft gelijk). In het 
vigerende methodebesluit kon ACM dezelfde thèta daarom toepassen op deze gelijkblijvende 
CAPEX. Immers, de input/output verhouding (en daarmee de door ACM geschatte efficiëntie) 
bleef gelijk. 

 

7.4.1.2 Onder het OMB geldt deze steady state aanname niet meer. In tegenstelling tot de aanname in 
het vigerende methodebesluit blijven de door ACM geschatte CAPEX niet gelijk gedurende de 
reguleringsperiode, maar nemen sterk af.  

 

 
Figuur 17 Verwachte efficiënte kosten 

 
7.4.1.3 In Figuur 17 is goed te zien dat de verwachte efficiënte kosten136 in de periode 2022 – 2026 

sterk dalen als gevolg van de kapitaalkostenontwikkeling. De output van GTS blijft echter wel 
gelijk (met uitzondering van output die verdwijnt als gevolg van desinvesteringen). Hierdoor 
wordt GTS – althans in de 'definitie' van 'efficiëntie' die ACM zelf aanhangt – gedurende de 
reguleringsperiode steeds efficiënter. 

 

7.4.1.4 Doordat ACM dezelfde thèta die is gebruikt om het efficiënte kostenniveau voor 2022 te bepalen 
ook in de jaren daarna hanteert, liggen de toegestane inkomsten vanaf 2023 echter lager dan 
het door ACM vastgestelde efficiënte kostenniveau van de begininkomsten137. Dit is niet 
toegestaan.  

 
7.4.1.5 ACM zal daarom rekening moeten houden met de afname van CAPEX van GTS gedurende de 

reguleringsperiode. ACM moet voorkomen dat door toepassing van de thèta de kosten onder 

                                                            
136 Gelijk aan de totale verwachte efficiënte kosten in het x-factor model, nog voor de toepassing van de oplosser om de 

begininkomsten te berekenen. 
137 OMB rnr 110, “ACM stelt de begininkomsten deze reguleringsperiode daarom vast op het efficiënte kostenniveau” 
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het efficiënte kostenniveau van 2022 uitkomen. In dat geval wordt er namelijk te veel 
'gecorrigeerd'. Om dit te voorkomen dient ACM voor 2023 een thèta van ruim 99% te hanteren 
en voor 2024- 2026 een thèta van 100% (vgl. toepassing WACC voor oud, respectievelijk nieuw 
vermogen). 

 

7.4.1.6 Overigens staat de benadering die ACM aanhoudt van een constante thèta ook haaks op de 
bevindingen van consultant Sumicsid. Die laat namelijk zien dat de efficiëntie van de (vermeend) 
minder efficiënte TSO's toegroeit naar de frontier. Anders gezegd: het gat wordt steeds kleiner. 
Voor de duidelijkheid: GTS is het oneens met het gehele onderzoek dat Sumicsid heeft gedaan, 
maar ACM kan niet voorbijgaan aan het feit dat het gat niet een vaststaand gegeven is, maar 
wordt ingelopen. 

 
7.4.2 Voorstel GTS 
7.4.2.1 Als een thèta wordt toegepast, dan dient deze rekening te houden met veranderende CAPEX 

gedurende de reguleringsperiode (niet gelijk veronderstellen). 
 
7.5 Ten onrechte toepassing op bepaalde (categorieën) kosten 
7.5.1 Inleiding 
7.5.1.1 Een thèta zou alleen toegepast mogen worden op kosten die (i) in het peiljaar (voor GTS: 2019) 

bestonden en (ii) in-scope waren van het BM-onderzoek. Het CBb138 heeft ook bevestigd dat 
wanneer een verhouding bestaat tussen de in de benchmark vergeleken kosten ten opzichte 
van de niet vergeleken kosten, dat mag worden verondersteld dat de gevonden 
efficiëntieverschillen ook gelden voor niet vergeleken kostenposten139, maar (i) die verhouding 
moet dan wel – aan de hand van onderzoek – aannemelijk worden gemaakt door ACM en (ii) 
deze aannemelijkheid kan niet gemotiveerd worden weerlegd. 

 
7.5.1.2 ACM heeft dit (door het CBb gegeven) kader niet op een juiste manier verwerkt in haar methode, 

bijvoorbeeld voor de indirecte kosten, bijgeschatte kosten voor de aansluitleiding en 
nacalculatie desinvesteringen. Daarop is toch, ten onrechte, een thèta toegepast. GTS zet dat 
hierna voor elke van deze categorieën uiteen. Voorafgaand zal zij de context en achtergrond 
van haar bezwaren (en de onjuistheid van ACM's benadering) toelichten aan de hand van de 
systematiek. 

 
7.5.2 Systematiek 
7.5.2.1 Voor het BM-onderzoek kiest ACM een TOTEX-benadering, waarbij een deel van de kosten 

onderdeel is van de scope van de benchmark en een deel buiten de scope van de benchmark 
valt. De benchmarkscore uit het BM-onderzoek is dus een score die is vastgesteld voor de in-
scope activiteiten en de daarmee samenhangende TOTEX (met een bepaalde CAPEX/OPEX-
verhouding). Alleen voor het geheel (het gewogen gemiddelde) van dit mandje van activiteiten 
en kosten is de benchmarkscore vastgesteld (en later toegepast door middel van de thèta).  

 

7.5.2.2 ACM heeft eerder toegelicht dat zij bewust kiest voor de TOTEX-benadering en er niet voor 
kiest om van afzonderlijke activiteiten of kostensoorten de efficiëntie vast te stellen. Het 

                                                            
138  CBb 11 augustus 2015, ECLI:NL:CBB:2015:272, r.ov. 7.1: "TenneT voert aan dat ACM de statische efficiëntieparameter ten 

onrechte mede toepast op kosten die niet in de benchmark zijn betrokken. Het gaat hierbij om de GAW van de EHS(extra 
hoogspanning)-netten, de kosten voor terreinen en overige gebouwen, plannings-kosten en de kosten van immateriële vaste 
activa. Dit is in strijd met het oordeel van het College in de uitspraak van 29 juni 2010 (ECLI:NL:CBB:2010:BM9471) dat een 
efficiëntie-parameter pas op bepaalde kosten kan worden toegepast als deze berust op deugdelijk onderzoek naar de 
efficiëntie van deze kosten." 

139  CBb 11 augustus 2015, ECLI:NL:CBB:2015:272 en CBb 8 december 2016, ECLI:NL:CBB:2016:374. 
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resultaat van die keuze is dat er, zoals hierboven gezegd, alleen een benchmarkscore is 
vastgesteld voor het geheel van het in-scope mandje. Er zijn dus geen afzonderlijke 
benchmarkscores vastgesteld voor afzonderlijke activiteiten of kostensoorten (onderhoud, 
planning, pijpleiding, compressoren) binnen het mandje.  

 

7.5.2.3 ACM is nu echter voornemens om de thèta toe te passen op kosten die geen onderdeel waren 
van de benchmark – en zonder te onderbouwen dat de kosten vergelijkbaar zouden zijn met de 
kosten in het 'benchmark-mandje'. ACM stelt dat mag worden verondersteld dat, omdat deze 
kosten vergelijkbaar zouden zijn met een kostensoort die wel onderdeel heeft uitgemaakt van 
de scope van de benchmark, deze kosten in dezelfde mate (in)efficiënt zijn.  

 

7.5.2.4 Dit is niet correct. Immers, voor de afzonderlijke kostensoorten is geen benchmark score 
vastgesteld. De score voor die afzonderlijke kostensoort is dus onbekend (dat was een bewuste 
keuze van ACM). Het is goed mogelijk dat de benchmarkscore voor de kostensoort zelfs 100% 
is, ondanks dat de thèta voor het mandje dat nu in de benchmark zat (en waar de kostensoort 
deels onderdeel van was) kleiner is dan 100%.  

 

7.5.2.5 Deze onjuiste aanname kan worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld van de 
samenstelling van een ander ‘mandje’, namelijk de consumentenprijs index (CPI). De CPI geeft 
de gewogen gemiddelde prijsontwikkeling weer van een groot aantal goederen en diensten. 
Stel, de CPI in een bepaald jaar is vastgesteld op 2%. Dit betekent alleen dat de gewogen 
gemiddelde prijsstijging van al deze goederen en diensten 2% is. Deze uitkomst zegt niets over 
de prijsontwikkeling van een bepaald product of dienst in dit mandje. Het kan immers goed zijn 
dat prijs van pakken melk met 0,5% is gedaald terwijl de prijs van bananen met 10% is gestegen. 
Dit voorbeeld illustreert perfect dat het percentage alleen voor het mandje als geheel iets zegt 
en niet over de ontwikkeling van de onderliggende onderdelen. 

 

7.5.2.6 Echter, in de kern stelt ACM dat zij in de methode van regulering  1) de thèta toe mag passen 
op individuele kostensoorten die vergelijkbaar zouden zijn met kostensoorten die onderdeel 
waren van de benchmark (in termen van het voorbeeld: dat ACM 2% CPI ook van toepassing 
mag verklaren op het fruit dat geen onderdeel was van het CPI mandje, omdat bananen wel 
onderdeel zijn van het CPI mandje), en 2) thèta mag toepassen op kosten die überhaupt nog 
gemaakt moeten worden omdat de kostensoort onderdeel was van de benchmark (2% mag 
toepassen op pakken melk 5 jaren naar de toekomst). Deze aannames zijn onhoudbaar. 

 

7.5.2.7 ACM stelt dat haar aanpak in het OMB in lijn is met de CBb-uitspraak inzake TenneT 
(ECLI:NL:CBB:2016:374), ro.3.5. Dit kan GTS niet volgen. Immers, de TenneT-casus verschilt 
sterk van de voorliggende casus in het OMB.  

 

7.5.2.8 In de casus van TenneT stond de vraag centraal of de (verhouding van de) kosten/activiteiten 
van het NorNed-deel van het netwerk (input en output) voldoende vergelijkbaar waren met de 
(verhouding van de) kosten/activiteiten van de rest van het netwerk van TenneT. Met andere 
woorden: de vergelijkbaarheid NorNed en het bestaande netwerk van TenneT werd onderzocht. 
In dat benchmarkonderzoek is de impact van het toevoegen van het NorNed netwerk op de 
efficiëntie van TenneT overigens ook onderzocht en berekend. 

 

7.5.2.9 In voorliggende casus in het OMB gaat het echter niet over de vergelijkbaarheid van de 
input/output van apart deel van het netwerk van GTS, maar om een individuele kostenpost 
binnen het gebenchmarkte netwerk van GTS. De impact van het wel/niet meenemen van deze 
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separate kostenposten op de benchmarkscore is overigens, in tegenstelling tot het 
STENA2012-onderzoek voor TenneT, ook niet onderzocht door ACM in TCB18.  Ondanks deze 
grote verschillen stelt ACM in e-mails naar GTS140 dat deze aanpak in lijn is met de 
jurisprudentie van het CBb. GTS heeft ACM verzocht om te duiden waarom zij van mening is 
dat de TenneT casus ook hier van toepassing is, ondanks de grote verschillen zoals hierboven 
toegelicht. ACM heeft hier nog steeds geen antwoord op gegeven.  

 

7.5.2.10 Waarom het wel aannemelijk zou zijn dat individuele kosten die niet in het TCB18 mandje (BM-

onderzoek) zaten vergelijkbaar zijn met de TOTEX in dat onderzoek, wordt door ACM in haar 

e-mails en het OMB niet onderbouwd. ACM heeft anders gezegd niet aannemelijk gemaakt dat 

de individuele kostensoort een vergelijkbare samenstelling zou hebben als het mandje aan 

kosten dat in de benchmark als geheel is beoordeeld. Bovendien lijkt ACM te suggereren dat 

alle losse onderdelen even efficiënt zouden zijn. Deze aanname wordt echter niet ondersteund 

door het individuele rapport voor GTS dat is ontvangen in het kader van TCB18. 

 

7.5.2.11 Op basis van deze systematiek kan GTS al concluderen dat de aannames van ACM ten aanzien 

van de toepassing van de thèta op individuele kostensoorten niet houdbaar is. GTS licht dit 

hierna toe. 

 

7.5.3 Relevante kostenposten 
7.5.3.1 GTS verwijst naar de hiervoor geschetste systematiek. Het BM-onderzoek – en de daarop 

gebaseerd thèta – zien op een gemiddelde efficiëntiescore uitgaande van totale kosten 
(TOTEX). Van individuele kostenposten is de thèta dus niet bekend. De thèta zegt alleen wat 
over de kosten in het geheel. Dat betekent dat ACM de thèta niet zomaar kan toepassen op 
individuele kostenposten. Dat gebeurt wel, hierna volgt een aantal voorbeelden. 
 
7.5.3.2 ACM past in het OMB de thèta toe op alle indirecte kosten, dus zowel het aandeel 
dat binnen de scope van de benchmark viel, als het deel van de indirecte kosten dat buitende 
scope van de benchmark is gehouden. ACM acht het aannemelijk dat de in het BM-onderzoek 
gevonden inefficiëntie ook geldt voor de indirecte kosten als geheel, omdat die efficiëntie is 
gevonden voor alle onderzochte kosten samen, waaronder (volgens ACM) ook de indirecte 
kosten. Die redenering gaat niet op. De benchmark benadering is immers, zoals hiervoor 
aangegeven, een TOTEX-benadering. Omdat de benchmark een TOTEX-benadering is, kan 
het ook zijn dat GTS op de indirecte kosten juist efficiënt scoort en (bij wijze van spreken) op 
de categorieën Transport, Maintenance en Planning inefficiënt scoort. Het kan ook omgekeerd 
zijn, het is simpelweg niet bekend. Uit Figuur 18 (samenstelling kostensoorten BM mandje) blijkt 
echter wel duidelijk dat 1) de indirecte kosten slechts een klein deel van de TOTEX van de 
benchmark vertegenwoordigt, en 2) dat de indirecte kosten (dus) niet vergelijkbaar zijn met de 
samenstelling van het totale mandje aan kosten dat in de benchmark is gebruikt voor GTS 
(indirecte kosten bestaan uiteraard niet voor bijna 3/4 uit transport assets zoals leidingen en 
compressoren, maar bestaan bijvoorbeeld uit OPEX voor stafafdelingen).  

                                                            
140  Bijvoorbeeld e-mail ACM naar GTS van maandag 10 augustus 2020. 
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Figuur 18 Samenstelling kostensoorten Benchmark 
 

7.5.3.3 Ook op de bijgeschatte kosten van aansluitleidingen (als gevolg van de nieuwe 
aansluitingentaak van GTS) is ten onrechte de thèta toegepast. Ook dit is een individuele 
kostenpost waarvan de efficiëntie onbekend is (deze kosten zijn overigens zelfs onderdeel van 
een nieuwe taak die überhaupt nog niet bestond ten tijde van het benchmark peiljaar).   

 

7.5.3.4 Tot slot geldt dat ten onrechte de thèta is toegepast op de nacalculatie van desinvesteringen. 
ACM past in het OMB de thèta namelijk toe op de resterende GAW-waarde van individuele 
desinvesteringen. Maar een desinvestering is een individueel onderdeel (een individuele asset, 
zoals een kleine leidingsectie) waarvan de thèta onbekend is. ACM kan hierop dan ook niet de 
vastgestelde gemiddelde (TOTEX)-thèta toepassen. 

 
7.5.4 Voorstel GTS 
7.5.4.1 ACM dient de thèta niet toe te passen op indirecte kosten, bijgeschatte aansluitleidingen en 

nacalculatie desinvesteringen. 

 
7.6 Conclusie 
7.6.1.1 De manier waarop ACM voornemens is de uitkomsten van het BM-onderzoek en de thèta toe 

te passen is onhoudbaar. GTS is primair van oordeel dat het BM-onderzoek überhaupt niet kan 
worden gebruikt om een thèta voor GTS vast te stellen. 

 
7.6.1.2 Subsidiair is GTS van oordeel dat bij de toepassing van het BM-onderzoek – voor zover dat in 

huidige vorm al aan de orde is – ACM het volgende in acht moet nemen: 
• een onzekerheidsmarge van (minimaal) 15% toepassen; 

• een ingroeiperiode van (minimaal) 5 jaar hanteren, en/of 

• rekening houden met de afname van CAPEX van GTS gedurende de 

reguleringsperiode (bijvoorbeeld met oplopende thèta / zoals bij oud vs. nieuw 

vermogen bij de WACC); 

• de thèta niet toe passen op indirecte kosten, bijgeschatte aansluitleidingen en 

nacalculatie desinvesteringen. 
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7.6.1.3 Voor de duidelijkheid voegt GTS toe dat zij zich ervan bewust is dat (afhankelijk van de 

benadering) niet al deze voorstellen hoeven (of zelfs kunnen) worden gevolgd: het gaat 
uiteindelijk om het totaalpakket dat acceptabel moet zijn. 
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8. NACALCULATIES EN CORRECTIES 
 
8.1 Inleiding 
8.1.1.1 Net als eerdere methodebesluiten omvat het OMB een aantal nacalculaties / correcties. GTS 

kan zich hier grotendeels in vinden. Wel heeft GTS opmerkingen op de volgende punten: 
• volumes ingekochte stikstof en elektriciteit voor kwaliteitsconversie (prijsrisico); 

• overname EHD netten, en 

• minimalisering Groningen. 

 
8.1.1.2 GTS licht deze hierna achtereenvolgens toe. Tevens gaat GTS (aan het begin) in op het nieuwe 

nacalculatiekader van ACM. 
 
8.2 Gewijzigd nacalculatiekader 
 
8.2.1 Toelichting 
8.2.1.1 ACM komt in het OMB met een voorstel voor een (wederom) gewijzigd nacalculatiekader. GTS 

is het op zichzelf ermee eens dat het vigerende nacalculatiekader niet bestendig is gebleken. 
Tegelijkertijd is het nieuwe kader (waarmee ACM bij de individuele kostenposten overigens niet 
direct een link lijkt te leggen) dermate abstract en laat het dermate ruimte voor ACM, dat het 
eigenlijk geen houvast meer biedt. 

 

8.2.1.2 Wat GTS betreft hoeft het methodebesluit ook niet die kaders te geven, althans: mogen deze 
geen afbreuk doen aan (i) het gegeven dat nacalculatie uiteindelijk thuishoort bij tariefbesluiten, 
conform het daarvoor geldende kader en (ii) moet (wat er in het OMB ook staat) de ondergrens 
in acht te worden genomen zoals die uit de CBb-jurisprudentie volgt (vgl. inzake TenneT / kosten 
Net op zee). GTS gaat daarom niet uitputtend op dit (weer) nieuwe kader in. 

 
8.2.2 Voorstel GTS 
8.2.2.1 GTS stelt voor om (in plaats van het nieuwe nacalculatiekader) te verwijzen naar de 

jurisprudentie van het CBb (en de bepalingen van de Gaswet inzake nacalculatie). 
 
8.3 Volumes ingekochte stikstof en elektriciteit voor kwaliteitsconversie (prijsrisico) 
 
8.3.1 Inleiding 
8.3.1.1 Net als in het vigerende methodebesluit concludeert ACM in het OMB dat zij de inkoopkosten 

voor kwaliteitsconversie niet goed kan schatten. Daarom gaat ACM wederom uit van 
nacalculatie, met het verschil dat ACM de nacalculatie beperkt tot de volumes141. GTS loopt 
daarmee wel een prijsrisico. ACM bepaalt de gemiddelde inkoopkosten per geconverteerde 
eenheid gas. Daarbij sluit ACM (kort gezegd) aan bij de inkoopkosten per geconverteerde 
eenheid gas voor de jaren 2017, 2018 en 2019142. 

 

                                                            
141  Wel toetst ACM onder het vigerende methodebesluit of GTS meer kosten heeft gemaakt dan noodzakelijk. Deze beoordeling 

vindt thans plaats in het kader van de jaarlijkse tarievenbesluiten. 
142 Zie randnummer 436 OMB: "De ACM bepaalt de gemiddelde inkoopkosten per geconverteerde eenheid gas als volgt. Voor 

de jaren 2017, 2018 en 2019 berekent de ACM de inkoopkosten energie per geconverteerde eenheid gas door de totale 
inkoopkosten energie voor kwaliteitsconversie te delen door de totale hoeveelheid geconverteerd gas voor de 
respectievelijke jaren. Vervolgens middelt de ACM de inkoopkosten per geconverteerde eenheid gas voor de jaren 2017, 
2018 en 2019,(waarbij de ACM corrigeert voor dynamische efficiëntie (met de dynamische efficiëntie parameter) en inflatie 
(met de gerealiseerde CPI)." 
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8.3.1.2 GTS kan dit niet goed volgen. ACM geeft in het vigerende methodebesluit immers aan dat zij 
de inkoopkosten niet goed kan schatten (randnummer 306). In randnummer 432 OMB geeft zij 
wederom aan dat de inkoopkosten niet goed te schatten zijn. Verderop geeft zij in randnummer 
434 en randnummer 435 van het OMB daarentegen ineens aan dat de gemiddelde inkoopkosten 
per eenheid geconverteerd gas wel goed kan schatten. Echter ontbreekt vervolgens waarom dit 
wel goed te schatten zou zijn. ACM maakt het op geen enkele wijze aannemelijk dat dit zo is. 

 

8.3.1.3 GTS ziet inhoudelijk dan ook geen reden af te stappen van volledige nacalculatie conform het 
vigerende methodebesluit. Een groot deel van de risico’s zijn namelijk hetzelfde gebleven en in 
sommige gevallen zelfs enorm toegenomen. GTS begrijpt de wens van ACM om een prikkel te 
geven ten aanzien van de efficiënte inkoop (ook voor wat betreft prijs waartegen zij inkoopt). 
Een dergelijke prikkel en het daaraan gekoppelde risico dient dan wel een weerspiegeling te 
zijn van de hoeveelheid invloed die GTS hierop heeft. Dat is in het voorstel van ACM niet het 
geval. GTS licht dit hierna toe. 

 

8.3.2 Risicoverdeling 
8.3.2.1 Over het (niet) kunnen inschatten van de volumes kan GTS kort zijn. Zoals hiervoor aangegeven 

onderkent ACM dat de volumes – nog steeds – niet goed in te schatten en vindt daarom 
volledige nacalculatie op zijn plaats voor wat betreft de volumes. GTS is het ermee eens dat 
voor dit volumerisico (volledig) wordt nagecalculeerd.  

 
8.3.2.2 Dat de inkoopkosten wel beter zouden zijn in te schatten, zoals ACM nu ineens stelt, is vreemd 

omdat er ten opzichte van het vorige methodebesluit in de opbouw van de kosten niet veel 
veranderd is. Ook de onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de sluiting van het Groningenveld, zijn 
grotendeels hetzelfde gebleven. Dit onderschrijft ACM ook in randnummer 433 OMB. Sterker 
nog, GTS is van mening dat de inkoopkosten kwaliteitsconversie in de komende 
reguleringsperiode gepaard gaan met nog (veel) grotere onzekerheden dan voorheen.  

 
8.3.2.3 [VERTROUWELIJK] 
 

8.3.2.4 [VERTROUWELIJK]  
 

8.3.2.5 [VERTROUWELIJK]  
 
8.3.3 Op voorhand te lage schatter 
8.3.3.1 Naast de hierboven beschreven toename van het prijsrisico, lijkt de door ACM gehanteerde 

prijsschatter op voorhand al te laag. ACM kiest de periode 2017 t/m 2019 als basis voor de 
gemiddelde inkoopkosten per geconverteerde eenheid gas. Voor deze jaren lagen 
opeenvolgend de volgende gemiddelde prijs per MWh ten grondslag aan de inkoopkosten 
kwaliteitsconversie kosten: EUR 37 in 2017, EUR 44 in 2018 en EUR 37 in 2019. 

 

8.3.3.2 De elektriciteitsprijzen zijn een belangrijke kostendriver voor de inkoopkosten 
kwaliteitsconversie. Een groot deel van de inkoopkosten kwaliteitsconversie worden 
rechtstreeks gedreven door elektriciteitsprijzen. De forward prijzen laten voor de komende jaren 
een gemiddelde prijs per MWh zien die boven het beschreven gemiddelde niveau van 2017 t/m 
2019 zit. Ook laten deze prijzen een stijgende trend zien, het is niet ondenkbaar dat de prijzen 
in de toekomst nog verder boven het niveau van 2017 t/m 2019 zullen uitkomen.  
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Figuur 19 Prijs in Euro per 1 MWh  

 

8.3.3.3 [VERTROUWELIJK]  
 

8.3.3.4 Gezien bovenstaande punten, is GTS het oneens met de stelling van ACM dat de gemiddelde 

inkoopkosten per eenheid geconverteerd gas goed te schatten zou zijn. GTS meent dat ook in 

de komende periode, net als in de huidige, de inkoopkosten energie kwaliteitsconversie niet 

goed te schatten zijn. Naar verwachting liggen deze kosten in de volgende periode in de orde 

van grootte van EUR 100 miljoen per jaar. Als gevolg van een verkeerd vastgestelde 

gemiddelde inkoopprijs, loopt GTS een risico in de orde van grootte van EUR 10 miljoen/jaar 

(en dus EUR 50 miljoen in de reguleringsperiode).  

 

8.3.3.5 De impact van dit risico kan zelfs nog groter worden, aangezien deze afhankelijk is van de 
verandering in de verwachte Groningerproductie (die zoals is gebleken, snel kan wijzigen). Dus 
weliswaar wordt GTS 'gecompenseerd' voor verschillen in volumes, de omvang van het 
prijsrisico neemt nog wel toe met een toenemend volume.  

 
8.3.4 Oplossingsrichting 
8.3.4.1 Gelet op het voorgaande is GTS van oordeel dat volledige nacalculatie voor de inkoopkosten 

kwaliteitsconversie, conform het vigerende methodebesluit, passend is. Dat is ook in lijn met de 
CBb-uitspraak inzake TenneT143.  

 

8.3.4.2 [VERTROUWELIJK] 
 
8.3.4.3 Een methode die hiermee rekening houdt, zou er als volgt kunnen uitzien: 

• eerst past ACM volledige nacalculatie toe op de conversievolumes waarmee zij het 
mogelijke verschil corrigeert tussen geschatte conversievolumes en gerealiseerde 
conversievolumes. Dit doet zij op basis van haar geschatte prijs per geconverteerd kuub 
stikstof. Dit is in lijn met het voornemen beschreven in randnummer 437 OMB; 

 
• vervolgens past ACM een bonus-malus regeling toe op het restant van het overgebleven 

verschil. Dit restant wordt namelijk veroorzaakt door het prijsrisico;  
                                                            

143 CBb 24 juli 2018, ECLI:NL:CBB:2018:347, r.o. 7.9. 
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• GTS stelt hier de volgende risicoverdeling voor: 90% voor de markt en 10% voor GTS. 

Van het verschil (zowel positief als negatief), na de volledige nacalculatie van volume, 
tussen de schatting en de realisatie wordt dan dus 10% door GTS gedragen en het 
overige deel (90%) door de markt. Dit deel wordt nagecalculeerd (for better or worse). 

 
 Voorbeeld:  
Schatting 2017-2019: 
Geschatte P van 10 
Geschatte Q van 100 
 
Geschatte toegestane inkomsten: 10 x 100 = 1000 
Realisatie 2022: 
 
Gerealiseerde P van 10,5 
Gerealiseerde Q van 102 
 
Gerealiseerde kosten: 10,5 x 102 = 1071 
Het verschil is dus 71 Dit wordt als volgt verrekend: 
 
 
Q verschil: (102-100) x 10 = 20 
P verschil: (10,5-10) x 102 = 51 
 
90% voor de markt = 45,9 
10% voor GTS = 5,1 
 
GTS krijgt 1000 + (20+45.9) minus 1000  = 65,9 als nacalculatie vergoed  

 
8.3.5 Voorstel GTS 
8.3.5.1 Gelet op het voorgaande stelt GTS voor: 

 
• Primair: volledige nacalculatie van inkoopkosten kwaliteitsconversie, conform het 

vigerende methodebesluit;  

• Subsidiair: een bonus-malus-regeling voor inkoopkosten kwaliteitsconversie (90 / 10), 
zoals hiervoor geschetst. 

8.4 Overname EHD netten 
 
8.4.1 Toelichting 
8.4.1.1 In het OMB wordt rekening gehouden met de overname van de EHD-netten door GTS (van de 

regionale netbeheerders) in 2020. Echter, in de kostenbasis zijn de gerealiseerde 2020 kosten 
opgenomen alsof de investering in 2019 al (geheel) was gedaan. ACM heeft geen rekening 
gehouden met eventuele latere kosten na 2020. Als die er zijn dan is daar nog geen vergoeding 
voor geregeld. Die dient via nacalculatie te worden geregeld.  

 
8.4.2 Voorstel GTS 
8.4.2.1 GTS stelt voor om de latere activeringen voor EHD-netten (kosten na 2020) voor 100% na te 

calculeren. 
 
8.5 Minimalisering Groningen 
8.5.1 Toelichting 
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8.5.1.1 Zoals in het OMB wordt aangegeven is sprake van een afbouw, en zelfs minimalisering, van de 
winning vanuit Groningenveld en een nieuwe wettelijke taak op dit vlak. Dit heeft ook invloed op 
de activiteiten (en kosten) van GTS, zoals de nieuwe "omschakeltaak" (zie paragraaf 8.3.5 
OMB) en de bouw van de stikstoffabriek Zuidbroek (als WUI-investering144). 

 
8.5.1.2 Er zijn echter nog méér kosten in de komende reguleringsperiode voor GTS die samenhangen 

met de minimalisering Groningen145, maar nog niet lijken te zijn meegenomen terwijl ook die 
zouden moeten worden vergoed146. De kosten die GTS in de komende reguleringsperiode 
hiervoor zal moeten maken in dit kader zijn namelijk vele malen groter dan de kosten die zij 
hiervoor in de lopende methodebesluiten heeft moeten maken (en die de schatter vormen voor 
de kosten gedurende de nieuwe reguleringsperiode). Dat is ook logisch, aangezien het gaat om 
wettelijke taken (en 'opdrachten') daterend uit 2018. 

 
8.5.1.3 Ter illustratie: in de periode 2016-2019 ging het slechts om geringe kosten (circa EUR 5 

miljoen), waaronder (i) nieuwe netkoppeling GTG-Nord en (ii) verbeteren stikstof Ommen. 
 

8.5.1.4 Voor de komende reguleringsperiode 2022-2026 gaat het echter (voor zover van belang) in 
ieder geval om kosten uitbreiding stikstof Wieringermeer (EUR 24 miljoen, activering in 2020) 
en ander toekomstige kosten die samenhangen met minimaliseren Groningen (zoals de 
mogelijke omzetting van UGS Grijpskerk naar L-gas). Deze kosten zijn geen onderdeel van de 
schatter en dienen dan ook te worden nagecalculeerd.  

 
8.5.2 Voorstel GTS 
8.5.2.1 GTS stelt voor om alle kosten ten aanzien van de afbouw Groningen (met uitzondering van het, 

beperkte, deel dat in de historische schatter is vervat) na te calculeren, net zoals ACM doet voor 
de omschakeltaak.  

 
8.5.2.2 Alternatief is om de 2020 kosten van de uitbreiding Wieringermeer in de kostenbasis op te 

nemen, net als ACM dat voor de EHD netten van plan is. De overige relevante kosten kan ACM 
dan via nacalculatie vergoeden.  

 
8.6 Conclusie 
 
8.6.1.1 GTS stelt voor om (in plaats van het nieuwe nacalculatiekader) te verwijzen naar de 

jurisprudentie van het CBb (en de bepalingen van de Gaswet inzake nacalculatie). 
 
8.6.1.2 Ten aanzien van volumes ingekochte stikstof en elektriciteit voor kwaliteitsconversie 

(prijsrisico), overname EHD netten, en minimalisering Groningen verwijst GTS kortheidshalve 
naar de hiervoor kort uiteengezette concrete voorstellen. 

  

                                                            
144 Wettelijke uitgezonderde investeringen. 
145 Ook deze investeringen onderdeel uit van de ramingen die GTS jaarlijks aan de Minister van EZK aanlevert op basis van de 

in 2018 geïntroduceerde wettelijke taak (artikel 10a, lid 1, sub q Gaswet) en waarin GTS "alle beschikbare middelen en 
methoden dient te betrekken.” In 2018 is verder voorzien in uitbreiding van de kwaliteitsconversietaak zoals opgenomen in 
artikel 10a, lid 1, onderdeel c, met de toevoeging dat de kwaliteitsconversie-taak niet alleen ten behoeve van het standaard 
netgebruik is, maar ook ten behoeve van de minimalisering Groningen. 

146  Vgl. MvT: "Tot de taak van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet behoort door deze uitbreiding tevens het 
omzetten van hoogcalorisch gas naar laagcalorisch gas om de winning uit het Groningenveld te minimaliseren. De kosten 
hiervan worden op grond van artikel 82 meegenomen in de tariefregulering." 
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9. OVERIG 
 
9.1 Peakshaver – aanpassing verdeelsleutel 
 
9.1.1 Toelichting 
9.1.1.1 Als gevolg van de veranderende Nederlandse gasmarkt (afname G-gasvraag en stijgende 

behoefte aan conversiecapaciteit (QC), verandert GTS de inzet van de Peakshaverlocatie. Na 
een korte overgangsperiode van enkele jaren zal GTS de Peakshaverlocatie in de toekomst 
inzetten voor de kwaliteitsconversietaak en niet langer voor de piektaak en 
transportondersteuning (TPO). Om dit mogelijk te maken, heeft GTS al in 2019 in de eerste 
aanpassingen op de Peakshaverlocatie geïnvesteerd. In de loop van de volgende 
reguleringsperiode (rond 2023) zal de Peakshaverlocatie volledig tot mengstation zijn 
omgebouwd. Vanaf dat moment zal de piekleveringstaak waarschijnlijk volledig worden ingevuld 
met een tender (nu gebeurt dat nog deels met een tender). 

 
9.1.1.2 Het voorgaande heeft ook impact op de (te vergoeden) kosten in het OMB. De kosten van de 

Peakshaverlocatie worden op dit moment met een verdeelsleutel verdeeld over de piektaak 
(77%) en de transporttaak (23% TPO). Omdat de Peakshaverlocatie op termijn niet langer voor 
deze taken wordt ingezet, maar alleen voor kwaliteitsconversie, is de verdeelsleutel op termijn 
niet meer nodig. De snelheid waarmee de inzetbaarheid van de Peakshaverlocatie wordt 
aangepast van pieklevering/TPO naar QC, is afhankelijk van het gereedkomen van de 
benodigde investeringen. Rond 2023 zal de Peakshaverlocatie in ieder geval 100% inzetbaar 
zijn voor QC. De benodigde investeringen om de Peakshaverlocatie volledig tot QC-locatie om 
te bouwen, worden bij het activeren direct voor 100% onder QC-activaklassen geactiveerd.  

 
9.1.1.3 Ter illustratie: tabel 8 hieronder toont de verwachte inzetbaarheid van de Peakshaverlocatie 

voor de verschillende wettelijke taken onder de aanname dat deze geleidelijk verandert tot 2023.  
 

Jaar Piek TPO QC Transmission Service (TPO + 
QC) 

2020 77% 23% 0% 23% 
2021 77% * 0,67 = 51,33% 23% * 0,67 = 

15,33%  
33,33% 48,67% 

2022 77% * 0,33 = 25,67% 23% * 0,33 = 
7,67% 

66,67% 74,33% 

2023 77% * 0 = 0 23% * 0 = 0 100% 100% 
Tabel 8 

 
9.1.1.4 Zoals aangegeven heeft het toewijzen van de Peakshaverlocatie aan QC effect op de 

toegestane inkomsten onder het methodebesluit en op de inkomsten onder de piektaak. GTS 
stelt voor om deze verandering zoveel mogelijk op een voor GTS “inkomsten neutrale wijze” 
door te voeren. Een ander aandachtspunt is dat de bovengenoemde stapsgewijze verandering 
van inzet van de Peakshaverlocatie over twee reguleringsperiodes loopt. GTS stelt voor om 
voor de tariefstelling aan te nemen dat de inzet van de Peakshaverlocatie geen verloop kent, 
zoals weergegeven in tabel 8, maar in één keer naar de nieuwe situatie overgaat. Dit gebeurt 
dan bij ingang van de nieuwe reguleringsperiode in 2022. 

 
9.1.1.5 Deze variant is het makkelijkst uitvoerbaar en leidt niet tot de noodzaak om tijdens de 

reguleringsperiode nog jaarlijks bij te schatten. Hierdoor is er direct duidelijkheid voor alle 
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betrokken partijen. De afwijkingen van de veronderstelde inzetpercentages in tabel 8, in de jaren 
2021 en 2022, worden bovendien min of meer door elkaar opgeheven147. 

 
9.1.2 Voorstel GTS 
9.1.2.1 GTS stelt voor dat de verdeelsleutel al vanaf het begin van de reguleringsperiode (2022) 

gebaseerd wordt op de uiteindelijke inzet van de Peakshaver, conform Tabel 9. 
  

Piek TPO QC Transmission 
Service 

REG22 0 0 100% 100% 
Tabel9  
 

9.2 WQA 
 
9.2.1 Toelichting 
9.2.1.1 Op dit moment loopt er een proces met het Ministerie van EZK en ACM omtrent een wijzigingen 

in de MR-gaskwaliteit. Als deze wijziging wordt doorgevoerd, kunnen de Wobbe-specificaties 
bij entrypunt GATE worden verhoogd. De WQA-dienst is dan niet meer nodig. De ingevoede 
LNG voldoet dan namelijk aan de invoedspecificaties.  

 

9.2.1.2 De kans is aanwezig dat de WQA-dienst gedurende de komende reguleringsperiode zal 
vervallen. Vanaf dat moment dienen de kosten (mengstation Botlek) onderdeel te zijn van de 
kwaliteitsconversie-taak in het Methodebesluit. Dit zou dan via nacalculatie moeten.  

 
9.2.2 Voorstel GTS 
9.2.2.1 GTS verzoekt ACM hier in het Methodebesluit op voorbereid te zijn. Meer concreet: als de 

kosten van mengstation Botlek onderdeel worden van de kwaliteitsconversie-taak, moeten deze 
kosten (zowel CAPEX als OPEX) worden meegenomen in de nacalculatie voor 
kwaliteitsconversie. 

 

9.3 Afschrijvingstermijn Groengas-boosters 
 
9.3.1 Toelichting 
9.3.1.1 In 2019 is de eerste groengas-booster (GGB) geactiveerd. Hiervoor heeft ACM een nieuwe 

activa klasse aangemaakt. GTS is het daarmee eens (zij had daarom ook verzocht). ACM heeft 
de afschrijvingstermijn op 30 jaar gezet. Dat is wat GTS betreft te lang, omdat deze te ver af ligt 
van de werkelijke verwachte levensduur van 20 jaar. Het effect is dat netgebruikers de eerste 
20 jaar te weinig betalen. Netgebruikers moeten dan de laatste 10 jaar betalen voor een GGB 
die naar verwachting niet meer bestaat. GTS is van oordeel dat de afschrijvingstermijn 20 jaar 
zou moeten zijn.  

 

9.3.1.2 ACM bepaalt de afschrijvingstermijnbepalen aan de hand de economische en technische 
levensduur, waarbij ACM de economische levensduur gelijkstelt aan de technische levensduur 

                                                            
147 In het eerste jaar van de nieuwe reguleringsperiode, 2022, ‘klopt’ de verdeelsleutel niet met de veronderstelde inzet van de 

Peakshaverlocatie in dat jaar over de taken, zoals weergegeven in tabel 1. Hier staat tegenover dat deze afwijking 
(groten)deels ‘gecompenseerd’ wordt door een soortgelijke, maar omgekeerde, afwijking een jaar eerder, in 2021.  De 
afwijkingen in 2021 en 2022 heffen elkaar vrijwel op. Gemeten over meerdere jaren komt de verdeling van de 
Peakshaverlocatie over de verschillende taken daarom grosso modo overeen met de veronderstelde inzet van de 
Peakshaverlocatie over de verschillende taken. Bovendien gaat het hier om afwijkingen van een veronderstelde ontwikkeling 
van de inzetbaarheid van de Peakshaverlocatie over de verschillende wettelijke taken. De werkelijke ontwikkeling van de 
inzetbaarheid van de Peakshaverlocatie zal niet precies overeenkomen met deze veronderstelling. 
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(randnummer 153 OMB). De aard van de installatie gekoppeld aan het algemene uitgangspunt 
maakt dat ACM op 30 jaar uitkomt. GGB's zijn volgens ACM in essentie compressoren. De 
afschrijvingstermijn van compressoren is 30 jaar.  

 
9.3.1.3 Een GGB is echter geen reguliere compressor: 

1. Een GGB is conform de zogeheten API-618 standaard ontworpen op een technische levensduur 
van 20 jaar en dus niet voor 30 jaar zoals vroeger het geval was voor compressoren; 

 
2. De economische levensduur van een GGB is korter dan 20 jaar. De economische levensduur 

van een GGB is korter dan de economische levensduur van een compressor voor het reguliere 
gastransport. Een compressor wordt namelijk ingezet voor reguliere transportondersteuning. 
Een GGB wordt alleen ingezet voor groengas invoeding en daar spelen marktkansen en een 
subsidieregeling van maximaal 12 jaar voor de invoeders een belangrijke rol. Daardoor is het 
aannemelijk dat het gebruik 12 jaar is. Gebruik van de installatie na afloop van de 
subsidietermijn is onzeker. 

 
9.3.1.4 De economische levensduur van een asset is bovendien niet per definitie gelijk aan de 

technische levensduur. Normaliter stelt ACM afschrijvingstermijnen vast op basis van de 
economische levensduur. Tot op heden heeft ACM in de regulering het uitgangspunt gehanteerd 
dat de economische levensduur gelijk is aan de technische levensduur. Hiervan kan echter ook 
worden afgeweken als er reden is om aan te nemen dat de economische levensduur korter is 
dan de technische levensduur. Een dergelijke uitzondering heeft ACM bijvoorbeeld gemaakt 
voor het Net op Zee, waar is aangesloten bij de duur van één vergunningstermijn voor 
windparken op zee. Ook voor GGB’s geldt dat de economische levensduur waarschijnlijk korter 
is dan de technische levensduur.  

 
9.3.2 Voorstel GTS 
9.3.2.1 GTS stelt voor om de afschrijvingstermijn van het nieuwe assettype GGB op 20 jaar zetten. 

 
9.4 Conclusie 
9.4.1.1 GTS verwijst kortheidshalve naar de hiervoor kort uiteengezette concrete voorstellen voor wat 

betreft de Peakshaver, WQA en GGB. 
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BIJLAGE 1: TECHNISCHE EN GEDETAILLEERDE OPMERKINGEN 

 
1. In deze bijlage maakt GTS een aantal opmerkingen aangaande de inhoud van het OMB die van 

meer technische en gedetailleerde aard zijn. Het gaat hierbij om de fouten die thans door GTS 
opgemerkt zijn en niet reeds in de zienswijze (in algemene zin) zijn verwoord en niet om een 
uitputtende lijst. 

Groengas-booster mist in de sub indeling van activa categorieën 

2. In Tabel 1 op pagina 44 van het OMB heeft ACM een nieuwe activacategorie voor de groengas-
boosters opgenomen. In deze tabel ontbreekt echter de sub indeling (een nummer) voor deze 
nieuwe activacategorie. GTS verzoekt ACM om deze sub indeling alsnog op te nemen in het 
methodebesluit.  

Wettelijk uitgezonderde investeringen 

3. ACM geeft in het OMB twee keer de definitie van wettelijk uitgezonderde investeringen. Deze 
definities, in voetnoot 51 en 52, zijn niet aan elkaar gelijk. De definitie in voetnoot 51 is volgens 
GTS de juiste. Voetnoot 52 kan vervallen. 

4. Daarnaast wordt in randnummer 401 van het OMB de terminologie uit het huidige 
methodebesluit nog gebruikt (“de omzet van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen”). 

Nacalculatie omschakeltaak 

5. In randnummer 444 van het OMB staat “Het grootste deel van de kosten van het omschakelen 
van de negen grootverbruikers bestaat uit investeringen in het transportnet en in de aansluiting. 
Een klein deel van de kosten bestaat uit kosten voor het onderzoek dat GTS heeft moeten doen 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de omschakeltaak. De ACM is verplicht deze na te 
calculeren. De ACM gaat hieronder daarom alleen in op de kosten die voortvloeien uit 
investeringen voor het omschakelen van de ze grootgebruikers.".  

6. GTS constateert dat ACM slechts 2 soorten kosten noemt voor de omschakeltaak, namelijk 
onderzoekskosten en CAPEX uit investeringen. Dit is niet volledig. GTS kan namelijk ook OPEX 
hebben voor het omschakelen van een grootgebruiker en die bovendien niet voortvloeien uit 
een investering. Bijvoorbeeld door werkzaamheden die GTS voor het omschakelen moeten 
uitvoeren op het terrein van de grootgebruiker zelf. Ook deze OPEX dienen te worden 
nagecalculeerd (GTS gaat ervan uit dat dit ook ACM's bedoeling is). GTS verzoekt ACM om 
voor de volledigheid in het definitieve methodebesluit toe te voegen dat ook OPEX ten behoeve 
van de omschakeltaak volledig zullen worden nagecalculeerd. 

7. Een verwijzing naar onderzoekskosten die GTS heeft gemaakt voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van de omschakeltaak ontbreekt (die kosten dienen ook te worden 
nagecalculeerd) in voetnoot 164 van het OMB. GTS verzoekt ACM om deze verwijzing alsnog 
op te nemen in de voetnoot. Deze verwijzing ziet op artikel II van de memorie van toelichting 
behorend bij de ‘Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar 
laagcalorisch gas van grote afnemers’. 
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Formules (bijlage 1) 

8. Verwachtingen worden in de formules in bijlage 1 van het OMB weergegeven met een ‘^’ 
erboven. Deze ‘^’ mist echter in de CPI weergaven van formules 4.2, 4.3, 4.4 en 5.5. GTS 
verzoekt ACM om dit aan te passen in het definitieve methodebesluit. 
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BIJLAGE 2: FUNCTIONALITEIT (AANVULLING OP STRUCTURELE VERGELIJKBAARHEID) 
 
1. In aanvulling op paragraaf 3.3.2 licht GTS hierna nader toe wat het belang is van functionaliteit 

– en waarom een verschil in functionaliteit een TSO niet structureel vergelijkbaar maakt. 

2. Functionaliteit speelt aantoonbaar een doorslaggevende rol in de efficiëntiebeoordeling in het 
kader van het BM-onderzoek. ACM heeft dit belang niet weerlegd – en de consultant evenmin. 
Ook heeft ACM niet kunnen weerleggen dat GTS is vergeleken met een transit- en/of distributie-
TSO (ofwel: een specialistische TSO). 

Rol functionaliteit 

 

3. Het behoeft geen nadere uitleg dat een TSO die alleen lange-afstandstransport verzorgt met 
behulp van één leiding met een grote diameter (transit-TSO) een totaal andere kostenstructuur, 
-opbouw en -niveau heeft. Daarmee is hij in de kern niet structureel vergelijkbaar met een TSO 
die een fijnmazig netwerk heeft dat vooral bedoeld is voor regionaal transport naar 
distributiebedrijven en eindverbruikers (distributie-TSO148). Het behoeft voorts geen betoog dat 
een 'integrale' TSO die beide functionaliteiten combineert – zoals GTS – in het geheel niet met 
een TSO die in één van beide (gespecialiseerde) categorieën valt, te vergelijken is. De door 
GTS geconstateerde verschillen in functionaliteit zijn dermate fundamenteel dat ze niet te 
ondervangen zijn door een correctie.  

4. Ter illustratie een afbeelding waarin het netwerk van GTS wordt vergeleken met twee Duitse 
TSO’s die in de vergelijkingsgroep van het BM-onderzoek zijn opgenomen: Thyssengas 
(gespecialiseerd distributie-netwerk met relatief kleine diameter leidingen en veel 
connectiepunten) en Fluxys TENP (gespecialiseerd transitnetwerk met relatief grote diameter 
leidingen en weinig connectiepunten). Dat GTS zich als combi-TSO niet met beide 
gespecialiseerde TSO’s structureel laat vergelijken wordt in één oogopslag duidelijk. 

 
Figuur 20 Illustratie van distributie versus transit versus mix TSO. 

                                                            
148 Voor de goede orde: GTS doelt hierbij niet op het gereguleerde begrip "distributiesysteem" (en suggereert niet dat het geen 

TSO's zijn), maar op de aard van het netwerk dat vergelijkbaar is aan dat van een regionale netbeheerder / DSO. 
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5. Het is evident dat de structuur van zulke gespecialiseerde netwerken (en de daarmee 
samenhangende kosten en bedrijfsomstandigheden) niet vergelijkbaar zijn met het 'gemengde' 
(integrale) netwerk van GTS.  

 

6. GTS heeft het probleem van de onvergelijkbaarheid met zulke gespecialiseerde TSO's al ten 
tijde van de vorige BM-onderzoeken – in 2014 – bij ACM onder de aandacht gebracht. En ook 
vanuit marktpartijen is hier onder andere tijdens de stakeholderbijeenkomst van 1 februari 2018 
aandacht voor gevraagd. Hier is nog steeds te weinig, of eigenlijk niets, mee gedaan. Daarmee 
gaat het reeds in de opzet van het BM-onderzoek verkeerd. 

 
7. GTS wijst in dat kader ook nogmaals op het DNV-GL rapport waaruit structurele verschillen 

volgen, inclusief op hoe TSO's scoren op input/output-ratio's (bijvoorbeeld specialistische TSO’s 
scoren goed op bepaalde outputparameters. Een transit-TSO (point to point) scoort bijvoorbeeld 
goed op output 'buisvolume' en distributie scoort goed op output 'connectiepunten'). DNV-GL 
toont ook aan dat juist op functionaliteit de verschillen zichtbaar zijn op basis van (type) 
functionaliteit, die doorwerken in elementen die raken aan de outputparameters die zijn gebruikt 
in de DEA-analyse van het BM-onderzoek. 

 
8. Het probleem gaat dus verder dan enkel de constatering dat de (categorieën) TSO's niet 

structureel vergelijkbaar zijn. Het blijkt namelijk dat zulke gespecialiseerde TSO's – dus ofwel 
met een transit-karakter, ofwel een distributiekarakter – veel beter uit de beoordeling komen 
dan een 'gemengde' TSO als GTS.  Anders gezegd: er is een negatieve bias ten nadele van 
TSO's zoals GTS die een combinatie van functionaliteiten kennen. GTS heeft dit ook inhoudelijk 
verklaard aan de hand van een onderscheid tussen een HTL- en een RTL-net (zie paragraaf 
3.5.3). 

 
ACM weerlegt belang functionaliteit niet 

 

9. Opvallend is dat ACM in het OMB niet ten principale de onderverdeling van TSO's in typen 
TSO's op basis van functionaliteit – of het belang hiervan – weerspreekt. ACM gooit het over 
een andere, namelijk de methodologische, boeg. Ten onrechte. 

 

10. Anders dan ACM zonder nadere onderbouwing poneert in randnummer 334 OMB is het namelijk 
niet zo dat DEA ervoor zorgt dat GTS op functionaliteit van haar net wordt vergeleken met TSO’s 
die deze functionaliteit ook bieden. Het is juist eerder het tegenovergestelde: een DEA-model 
is juist extra gevoelig voor verschillen, zoals in functionaliteit en die verschillen veroorzaken bij 
DEA ruis. Net als voor elk model geldt (juist) ook voor DEA: er komt uit wat men erin stopt. DEA 
is niet een magisch trucje waarmee (on)vergelijkbaarheid kan worden genegeerd. 

 
11. Evenmin is overtuigend het betoog van ACM rondom het niet mogen categoriseren van TSO's. 

(randnummer 333 OMB): "Het voorafgaand aan de benchmark categoriseren van TSO’s zou 
het kostenaspect miskennen, waardoor de benchmark daarna geen kostenefficiënties meer zou 
meten binnen de volledige vergelijkingsgroep, maar zich slechts zou conformeren naar een 
vooropgezette indeling van TSO’s.". Dat categoriseren van TSO's wel degelijk mogelijk is, is 
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door de consultant ook in één van de workshops bevestigd149. In feite doet ACM ook niets anders 
dan categoriseren, maar dan op een ander niveau, namelijk via de keuze voor Europese TSO's 
(en wel alleen die van wie de NRA meewerkte, die omstandigheid zegt natuurlijk niets over 
GTS). Overigens is GTS volstrekt onduidelijk wat ACM bedoelt met het "miskennen van het 
kostenaspect" of "conformeren naar een vooropgezette indeling", ACM licht dit ook niet toe. 

 
Consultant heeft evenmin punt van functionaliteit weerlegd 

 

12. Naast ACM (die dit zelf had moeten overzien) heeft ook de consultant dit punt van functionaliteit 
niet ondervangen. In het finale rapport onderkent de consultant weliswaar dat er sprake is van 
verschillende type TSO's, maar doet hier vervolgens te weinig mee.  

 
13. De consultant maakt hierbij het onderscheid tussen point-to-point operators (transit-TSO’s) en 

meshed operators (distributie-TSO’s).150 Om de impact van het verschil in functionaliteit te 
onderzoeken, heeft de consultant een variabele ‘aantal connectiepunten per 
pijpleidingkilometer’ geconstrueerd zoals afgebeeld in figuur 21 hieronder. De hypothese van 
de consultant is dat als deze variabele de efficiëntie of unit cost verklaart, er dan een probleem 
van heterogeniteit ontstaat. Deze variabele is slechts een maatstaf voor distributie-TSO’s. 
Transit-TSO’s of mixed-TSO’s komen hierin niet duidelijk tot uitdrukking. Deze variabele (zie 
figuur 21 hieronder) laat, gelet op de sterke spreiding in de grafiek, goed de mate van 
heterogeniteit op dit punt zien. 

 
14. In het rapport geeft de consultant aan geen statistisch verband te hebben gevonden tussen de 

variabele ‘aantal connectiepunten per pijpleiding kilometer’ en hun kosten/output-verhouding of 
efficiëntiescores. Deze claim wordt nergens in het rapport onderbouwd met de resultaten van de 
statistische analyse. Er kunnen vele verklaringen zijn waarom een dergelijk verband niet is 
gevonden. De conclusie dat het verband er dus niet is, is te kort door de bocht. 

 
15. Bovendien: een enkele toets tussen de variabele connectiepunten per pijpleiding kilometer en de 

efficiëntiescore is geen deugdelijke robuustheidsanalyse voor drie, voor wat betreft functionaliteit, 
verschillende type TSO’s. Voor een adequate analyse had de consultant een clustering moeten 
maken op type TSO’s en aan de hand hiervan een overzicht moeten geven hoe de verschillende 
type TSO’s op de verschillende parameters scoren. Met een Analysis of Variance (ANOVA) 
analyse of een nonparametrische variant hierop had de consultant vervolgens kunnen toetsen 
voor statistisch significante verschillen. Met een dergelijke analyse is mogelijk om de type TSO’s 
op heterogeniteit te beoordelen. Zo'n analyse is niet uitgevoerd. 

                                                            
149 Workshop ten bevoeve van het BM-onderzoek in Brussel op 11 oktober 2018, break out sessie over 'outputs'. 
150  Sumicsid (2019) Final Report, p42.  
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Bron: CEER TCB18 Workshop 5 

Figuur 21 Aantal connectiepunten per pijpleidingkilometer. 

 

ACM weerlegt niet dat GTS met specialistische TSO is vergeleken 

 

16. De stelling van ACM dat GTS qua functionaliteit van haar net wordt vergeleken met TSO’s die 
deze functionaliteit ook bieden zou alleen waar (kunnen) zijn als GTS alleen is vergeleken met 
(een model gebaseerd op) 'combi-TSO's' / integrale-TSO's. Maar dat is niet het geval. 
Integendeel, GTS heeft op basis van openbare informatie de 29 TSO’s (inclusief GTS) uit de 
vergelijkingsgroep van de consultant getoetst op functionaliteit. Daaruit blijkt dat tenminste 6 
TSO’s een netwerk hebben bestaande uit hoofdzakelijk een dikke pijpleiding die (vrijwel) geheel 
gebruikt wordt voor lange-afstandstransport (zoals Jordgas) en tenminste 6 TSO’s een netwerk 
hebben dat juist gekenmerkt wordt door fijnmazigheid en vooral bedoeld is voor regionaal 
transport naar bedrijven en eindverbruikers (zoals Thyssengas).  

 

17. Het groepje combi-TSO's waar GTS mee had kunnen worden vergeleken (wanneer ook de 
omvang wordt meegenomen) is slechts een handvol. De kans dat de frontier (met vier TSO's) 
alleen bestond uit combi-TSO's uit die handvol TSO's is uiterst klein – en ACM stelt ook niet dat 
de frontier enkel door combi-TSO's is bepaald. Daarmee kàn GTS niet zijn vergeleken met een 
TSO met een vergelijkbare functionaliteit. 

 

18. ACM stelt in randnummer 334 OMB nog wel dat GTS 'bijvoorbeeld' niet wordt vergeleken met 
een Duits point-to-point netwerk (wat GTS aanduidt als een 'transit-TSO'). Die stelling is voor 
GTS nieuw en opvallend, omdat GTS juist op dit onderwerp steevast (tevergeefs) heeft 
doorgevraagd.  
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19. Maar deze stelling wordt ook in het geheel niet toegelicht of onderbouwd – en is niet te 
verifiëren. Reeds daarom kan hieraan geen waarde worden gehecht. GTS kan ook weinig met 
de anekdotische stelling over 'bijvoorbeeld' een bepaalde Duitse (over andere landen rept ACM 
niet) TSO die er niet in zou zitten; er moet een deugdelijke onderbouwing zijn van alle TSO's 
die in de vergelijkingsgroep zitten en waarom die structureel vergelijkbaar zijn. 

20. Deze 'losse' opmerking kán zoals hiervoor aangegeven ook niet juist zijn voor zover ACM 
bedoelt dat zulke TSO's niet in de vergelijkingsgroep van 29 TSO's zaten151: dat zaten ze wel 
degelijk (bijvoorbeeld DONG, GRTGaz, Fluxys, Jordgas. NB: die laatste bestaat zelfs niet 
meer). Daarnaast is het punt dat GTS maakte niet beperkt tot zulke transit-TSO's, maar omvatte 
het ook andere typen gespecialiseerde TSO's als distributie-TSO's. 

21. Voor zover ACM hiermee bedoelt dat de betreffende TSO niet (mede) de frontier bepaalt152dan 
is dat niet relevant. Immers, ook de TSO's die niet de frontier bepaalden zijn wel meegenomen 
in het BM-onderzoek en hebben wel dataselectie, modelkeuzes, outputparameters, 
correctiefactoren, kostencurves, gevoeligheidsanalyses, etc. bepaald. Daarmee heeft een niet 
structureel vergelijkbare TSO, de score van GTS mede bepaald, wat in strijd is met de vereisten 
uit de Verordening. 

22. ACM en haar consultant dienen consistent te zijn: TSO's zijn ofwel relevant en moeten in dat 
geval voldoen aan de eis van structurele vergelijkbaarheid óf ze zijn niet relevant en worden 
derhalve verwijderd uit de vergelijkingsgroep. De andere TSO's kunnen niet "een beetje" 
relevant zijn. 

23. Wat ACM dus had moeten doen, is bedrijven die niet structureel vergelijkbaar zijn met GTS – 
zoals deze – uit de vergelijkingsgroep verwijderen en de vergelijking doen uitgaand van (een 
model gebaseerd op) alleen combi-TSO's. 

24. Vanzelfsprekend blijven er daarmee minder TSO's in de vergelijkingsgroep over. Het kan zijn 
dat dit onwenselijk is, maar het aantal TSO's kan geen rechtvaardiging zijn om niet-structureel 
vergelijkbare TSO's te gebruiken in de vergelijking.  

25. Daarbij zij overigens opgemerkt dat de frontier van GTS uiteindelijk wordt bepaald door vier 
TSO's (zie hiervoor); een eventueel argument dat niet-structureel vergelijkbare TSO's wel in de 
vergelijking moesten worden opgenomen sneuvelt daarmee. Het toevoegen van meer TSO’s is, 
zeker bij een DEA-methode, geen middel om te voorkomen dat een TSO wordt benadeeld door 
een onzuivere vergelijking. Integendeel, door meer niet-structureel vergelijkbare TSO’s toe te 
voegen aan de groep is de kans dat de frontier wordt bepaald door niet-structureel vergelijkbare 
TSO's alleen maar groter. Wat gedaan had moeten worden, is het op voorhand selecteren van 
alleen TSO’s die structureel vergelijkbaar zijn met GTS, en alleen die gebruiken in het 
onderzoek. Dat is niet gebeurd.  

 
  

                                                            
151  ACM stelt in randnummer 303 nog het volgende: "In TCB18 zijn zodoende uiteindelijk zes TSO’s niet meegenomen in de 

DEA-analyse." Welke TSO's dat zijn en waarom deze zijn 'uitgesloten' is niet toegelicht of onderbouwd. Daarnaast is zeer 
relevant wanneer (c.q. hoe) ze zijn 'uitgesloten'. Zoals toegelicht in paragraaf 3.3.3 dient verwijdering van niet structureel 
vergelijkbare TSO's direct bij aanvang van het onderzoek plaats te vinden, omdat ze wel anders het verdere onderzoek 
vervuilen, ook als ze daarna niet worden gebruikt om de frontier te bepalen. 

152  GTS maakt een onderscheid tussen (i) de gehele vergelijkingsgroep van 29 TSO's en (ii) die vier TSO's die de frontier voor 
GTS bepalen. De laatsten zijn GTS' peers 
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BIJLAGE 3: OPZET EN VERLOOP VAN HET BM-ONDERZOEK (PROCES)  
 
1. In aanvulling op paragraaf 3.5.2 (en 3.2) zet GTS hierna haar bezwaren rondom het 

(ondeugdelijke) proces rondom het BM-onderzoek uiteen. 

Voorbereiding onderzoek en Kick-off 
2. Na gezamenlijke evaluatie van de resultaten van de vorige benchmarkonderzoeken (zie 

paragraaf 3.2), zijn ACM en GTS tot de conclusie gekomen dat er in het volgende Europese 
onderzoek gezorgd moest worden voor meer transparantie (inzicht in proces, data, 
methodologie en uitkomsten), een grotere rol van TSO’s (open dialoog tussen ACM, CEER, de 
consultant en TSO’s om kwaliteit onderzoek te verhogen) en betere kwaliteit en zorgvuldigheid 
onderzoek (zowel qua proces als qua methodologie). Voorafgaand aan de kick-off van het BM-
onderzoek heeft CEER (onder leiding van ACM) dan ook eind 2017 getracht de Data Reporting 
Guidelines te verbeteren ten opzichte van het vorige benchmarkonderzoek, met als doel de 
kwaliteit van de data te verbeteren. GTS heeft in dit voorbereidende proces op verschillende 
momenten input geleverd op de concept data guides, inclusief een lange suggesties om de data 
guides te verbeteren. Uiteindelijk is met de lange lijst met input van GTS weinig gedaan – en 
slechts een beperkt deel is verwerkt in de Data Reporting Guidelines. GTS was overigens de 
enige TSO die hier echt actief bij betrokken was (slechts 20 van de in totaal 291 comments op 
de dataguides waren afkomstig van andere TSO’s, en niet van GTS, of consultant 
Sumicsid/CEER). Dit heeft tot grote zorgen geleid bij GTS als het gaat om de interpretatie van 
de verschillende definities door de andere TSO’s.  

3. GTS heeft mede daarom op verschillende momenten aangegeven (al tijdens de evaluatie) dat 
de datakwaliteit (beter) gewaarborgd kan worden wanneer de definities in de Data Reporting 
Guidelines plenair worden besproken en getoetst op interpretatie in aanwezigheid van alle 
deelnemende TSO’s en NRA’s. Volgens ACM was hier geen noodzaak voor (zie paragraaf 3.2), 
omdat de Data Reporting Guidelines met feedback van deelnemende TSO’s en NRA’s 
voldoende zouden moeten zijn om tot een goede dataverzameling te komen die zou leiden tot 
betrouwbare uitkomsten. Zoals GTS al vreesde en had uitgesproken is dit niet uitgekomen. De 
consequentie van de keuze van ACM om de Data Guidelines niet plenair te bespreken en 
toetsen was dat alle betrokken partijen (deelnemende TSO’s, NRA’s en de consultant) niet 
dezelfde uitgangspunten en dezelfde interpretatie hebben gehanteerd van de gehanteerde 
definities. Dit terwijl een andere interpretatie van de definities grote gevolgen heeft voor de juiste 
dataverzameling en daarmee impact (potentieel zelfs een zeer grote) op de efficiëntiescore van 
de deelnemende TSO’s. Immers, dan is wat in de benchmark als verschil in 'efficiëntie' worden 
'gemeten' in feite niets meer dan een verschil in de invoer, als gevolg van een niet eenduidige 
definitie. 

4. Om een voorbeeld te geven uit een andere hoek. Stel de efficiëntie van een rechter wordt 
gemeten in de zin van output (bijvoorbeeld: aantal vonnissen) in verhouding tot het salaris en 
de data guideline geeft aan om op te geven: "salaris" en "vonnissen". Stel de ene rechtbank 
leest dat als het bedrag inclusief vakantiegeld en de andere zonder, pensioenbijdrage wordt wel 
of niet meegenomen en de een rekent wel, de ander niet tussenvonnissen mee. Dan zal een 
rechter die exact hetzelfde doet in de ene interpretatie heel veel minder 'efficiënt' uit de bus 
komen dan in de andere – terwijl in werkelijkheid niets anders gebeurt. Dit kan worden verholpen 
door van tevoren niet alleen (duidelijke) Data Reporting Guidelines te hebben, maar ook plenair 
te bespreken zodat potentiële interpretatieverschillen al bij voorbaat kunnen worden 
tegengegaan. 



OPENBARE VERSIE 

152 

5. Ten aanzien van de betrokkenheid (reeds bij de Data Reporting Guidelines) kan er al op worden 
gewezen dat de Duitse TSO's en hun NRA überhaupt niet actief meededen aan het BM-
onderzoek. De consultant geeft zelf ook toe in het finale rapport aannames gemaakt te moeten 
hebben voor de Duitse data.153 Dit leidt wederom tot extra onzekerheid. Let wel: de Duitse TSO’s 
vormen de meerderheid van de vergelijkingsgroep. 

6. De betrokkenheid van de niet-Duitse TSO’s en NRA’s die opgenomen zijn in de dataset van het 
BM-onderzoek is beperkt geweest, wat ook blijkt uit de presentielijsten die tijdens de workshops 
zijn bijgehouden. Ook blijkt de beperkte betrokkenheid van de andere TSO's uit het feit dat zij 
niet mee hebben willen werken aan een schaduwbenchmark, zoals bij de elektriciteits-TSO's. 
De aanname van ACM dat feedback van de TSO’s en de NRA’s voldoende zou zijn om tot een 
goede dataverzameling te komen die zou leiden tot betrouwbare uitkomsten, is ook daarom niet 
houdbaar. Immers, die gaat ervan uit dat die TSO's en NRA's daadwerkelijk een incentive 
hebben tot participeren en dat ook daadwerkelijk doen. Maar dat is niet zo. De consultant heeft, 
zij het eufemistisch (“passive TSO’s”), toegegeven dat de TSO's er niet dezelfde tijd en 
middelen aan hebben besteed, afhankelijk van hoe (on)belangrijk het voor hen was: "Finally, 
the capacity and resources necessary from the TSO’s to estimate the different factors vary and 
depend on the importance assigned to the benchmarking results in the respective countries."154 
Van de 13 landen die in het onderzoek zijn meegenomen hebben ook alleen de NRA’s van 
Letland, Spanje en Nederland een zetel in de project stuurgroep. 

7. Dat de belangen en de betrokkenheid van de TSO’s en NRA’s (of het gebrek daaraan) sterk 
van elkaar verschillen, laat zich verklaren doordat de benchmarkscore uit TCB18 in (alle) andere 
landen dan Nederland geen directe impact heeft op de toegestane inkomsten van TSO’s. 
Landen als Slovenië en Griekenland doen mee met de benchmark, omdat het ze informatie 
oplevert maar niet omdat de resultaten als zodanig betekenis voor hen hebben – zij hebben dan 
ook geen intrinsieke incentive om actief mee te werken aan het proces. 

8. Het ontbreken van plenaire afstemming over de Data Guidelines en ook voor het overige de 
lage participatiegraad van andere TSO's is problematisch, omdat het BM-onderzoek, zoals ACM 
GTS eerder heeft duidelijk gemaakt, in belangrijke mate leunt op de (kwaliteit van de) input van 
andere TSO’s – en die kwaliteit is nu niet geborgd, sterker nog: er zijn diverse 
interpretatieverschillen zichtbaar. 

9. Daarbij komt dat ook daarna geen controle heeft plaatsgevonden door de consultant op 
uniformiteit van interpretatie van de definities. De consultant heeft alleen enkele high over 
checks gedaan op basis van geaggregeerde, beschrijvende statistieken155, maar géén check op 
consistent definitie-gebruik. De NRA's hebben dat evenmin gedaan én konden dat ook niet 
doen, immers de NRA overziet hooguit de definities die door 'zijn' TSO (in een paar landen: 
TSO's) worden geïnterpreteerd, niet of dat matcht met hoe de definities in andere landen zijn 
geïnterpreteerd.  

10. Dus noch vooraf, noch door middel van controle achteraf, is consistent definitie-gebruik 
geborgd. Dit betekent dat al helemaal aan het begin (“welke data moeten worden verzameld?”) 

                                                            
153  Sumicsid (2019) Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators main report, p32. 
154  Finaal rapport, randnummer 3.08. 
155  Een voorbeeld hiervan is de relatie tussen oudheid van de assets en kosten, waarbij GTS aantoont dat hier een verband 

tussen zit en waar de consultant zich verschuilt achter onduidelijke statistische analyses die zouden aangeven dat er geen 
significant effect bestaat. Aangezien er slechts een aantal TSO’s is die veel oude assets hebben kan met statistische 
analyses dit verband niet worden aangetoond omdat dan de resultaten gedreven zijn door de meerderheid van TSO’s die 
niet oud zijn. 
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sprake is geweest van een valse start, waarbij de verschillen in definities doorwerken naar het 
hele verdere proces – en uiteindelijk de uitkomsten. 

Dataverzameling en validatie 

11. In april 2018 is CEER gestart met de dataverzameling op basis van de nieuwe Data Reporting 
Guidelines. GTS heeft haar data, in de relatief korte tijd die daarvoor beschikbaar was gesteld, 
tijdig en volgens de definities in de Data Report Guidelines aangeleverd.  

Validatie van GTS-data door ACM – maar geen zicht op andere landen 

12. Na oplevering van de data door GTS startte ACM het nationale validatieproces dat circa vier (4) 
maanden heeft geduurd, waarbij GTS uitgebreid antwoord heeft gegeven op de door ACM 
gestelde vragen ten aanzien van de door GTS opgeleverde data.  Aan het eind van deze periode 
heeft ACM de data van GTS goed bevonden. Vervolgens is ACM daar in veel later stadium om 
onbegrijpelijke redenen toch op teruggekomen en heeft ACM eigenhandig de data aangepast 
(zie paragraaf 3.2). 

13. Wat er ook zijn van de ingreep door ACM in de GTS-data: GTS is slechts één van de 29 TSO's 
wiens data moeten worden gevalideerd. Het is onbekend, welk validatieproces heeft 
plaatsgevonden in andere landen, laat staan dat duidelijk is dat van eenzelfde intensiteit, 
kwaliteit of aanpak als door ACM bij GTS is geweest. Hierover is geen enkele documentatie 
overgelegd. Er heeft zelfs nooit enige terugkoppeling over plaatsgevonden; er hebben voor 
zover GTS kan nagaan ook geen iteraties plaatsgevonden aan de hand van wat ACM bij GTS 
meende te hebben gevonden. Feit is echter dat in ieder geval bij de Duitse TSO’s (16 van de 
29 TSO’s, meer dan de helft van de vergelijkingsgroep) deze data niet is afgestemd, omdat zij 
niet actief hebben geparticipeerd in dit project. Dit soort iteraties is echter cruciaal in de data 
validatie. Daarmee blijft onduidelijk of hetzelfde punt niet ook speelde bij andere TSO's. En dan 
is dit nog slechts één voorbeeld. 

14. Men zou verwachten – en het is voor een houdbaar onderzoek zelfs nodig – dat eenzelfde 
validatie door andere NRA's van hun TSO's zou plaatsvinden, bijvoorbeeld door 
accountantsverklaringen of (zoals ACM bij GTS deed) controle van de data en de interpretatie 
van de Data Reporting Guidelines. Het is minstgenomen onduidelijk hoe de buitenlandse NRA's 
de data van 'hun' TSO's hebben gevalideerd. Validatie van GTS' data heeft uiteindelijk ook 
weinig zin, en is zelfs fout, als de data waarmee haar data worden vergeleken niet zijn 
gevalideerd. Immers, hoe goed de data van GTS ook zijn, de kwaliteit van de vergelijking staat 
of valt (ook) met de kwaliteit van de data waarmee is vergeleken en de mate waarin die data 
vergelijkbaar is met de door GTS opgeleverde data. 

15. Bovendien is wat ACM met de data van GTS heeft gedaan enkel een stand-alone vergelijking 
van de GTS-data. Er heeft geen vergelijking plaatsgevonden met de data van andere TSO's. 

Crossvalidatie door consultant 

16. Rond augustus 2018 heeft de consultant naar verluid een crossvalidatie uitgevoerd. Wat de 
crossvalidatie precies inhoudt – en hoe die is uitgevoerd – is GTS nog steeds niet duidelijk. 
GTS heeft, ondanks herhaaldelijk verzoek, nauwelijks inzicht gekregen in hoe de cross-validatie 
is uitgevoerd. GTS kan deze crossvalidatie niet deugdelijk beoordelen of hierop reageren en als 
zodanig is deze daarom reeds niet geschikt om besluitvorming over de thèta op te baseren. 
GTS kent alleen de eigen vragen en (beperkte) aanpassingen, maar over er wat bij de andere 
TSO's is gebeurd (àls er al iets is gebeurd), is niets duidelijk. Dit is te meer een gemiste kans 
omdat aan de wens – en zelfs noodzaak – van extra transparantie juist via de crossvalidatie 
enige invulling had kunnen worden gegeven.    
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17. Overigens liet de crossvalidatie al wel zien dat het model technisch nog niet goed werkte (terwijl 
dat niet eens de bedoeling was van de crossvalidatie, die gaat over de data). Men kan 
eenvoudigweg niet data (cross)valideren met een model dat nog niet goed functioneert. 
Daarnaast is wel bekend dat ook de consultant in de crossvalidatie heeft gekeken naar hoog-
over, geaggregeerde, beschrijvende statistieken en daarmee geen zicht had op verschillen in 
interpretatie van de Data Reporting Guidelines door de TSO’s. 

18. In de workshop van 11 oktober 2018 gaf de consultant evenwel, niet meer (en zonder concrete 
onderbouwing) aan dat in het algemeen de data uitgebreid en van goede kwaliteit zou zijn156. 
Waarop dat is gebaseerd en hoe de consultant dat is nagegaan blijft onduidelijk. De 
crossvalidatie was ten tijde van die workshop bijna afgerond, dus zou de consultant daarover 
toch duidelijkheid moeten hebben kunnen geven en die kunnen onderbouwen. Dat heeft hij niet 
gedaan.  

19. Het totale proces van datavalidatie duurde circa 6 maanden en is in november 2018 afgerond. 
De lange doorlooptijd van de datavalidatie suggereert dat dit een intensief of grondig proces 
zou zijn geweest. Die lange duur had voor zover GTS kan overzien echter vooral te maken met 
het feit dat er een aantal TSO’s was die laat hun data hebben aangeleverd om boekhoudkundige 
redenen (afhankelijk van de tijdstippen waarop jaarverslagen werden afgerond), waarna onder 
tijdsdruk alsnog de validatie (wat die ook inhield) is afgewerkt.  

20. En nog daarna – dus ná de datavalidatie – heeft ACM de eenzijdige correctie van de data van 
(alleen) GTS voor connectiepunten doorgevoerd (paragraaf 3.2). Dit is opmerkelijk, aangezien 
aanpassingen in de data zouden moeten plaatsvonden vóórdat het datavalidatie-proces wordt 
afgerond. 

TSO- en land-specifieke verschillen 

21. Na het verzamelen van de data heeft de consultant een inventarisatie gedaan naar zogenaamde 
de land- en TSO-specifieke verschillen (ook wel: ‘Z-factoren’). Dit zijn factoren die relevant zijn 
om te corrigeren voor verschillen tussen TSO’s waarvoor in het model niet wordt gecorrigeerd. 
De timing van de uitvraag, de intransparante behandeling en te weinig open houding ten 
opzichte van de opgegeven Z-factoren zijn niet goed geweest en niet conform de afspraken die 
waren gemaakt tijdens de evaluatie van het vorige onderzoek. Daardoor zijn niet de juiste – en 
niet alle – Z-factoren geïdentificeerd. 

22. Wat betreft timing vroeg de consultant input voor special conditions alvorens het concept model 
gespecificeerd was. In de opzet van het onderzoek en zoals ook beschreven in de special 
conditions guide (guide voor TSO specifieke kenmerken) is de uitvraag naar special conditions 
echter juist bedoeld zodat het model nog aangepast kan worden op special conditions die voor 
alle TSO’s relevant zijn: 

“This reporting guide belongs to the CEER benchmarking project and is meant to give TSO’s an 

opportunity to signal conditions that are not taken into account by the benchmark model, but should 

have been”,  

en:  

“Special conditions can be claimed by TSO’s in a process that starts once the draft benchmark 

model has been presented” en “Any TSO that, after having taken notice of this guide and the draft 

                                                            
156 Minutes 11 October 2018: “In general, the data is rich and of good quality.“ 
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benchmark model, believes or suspects that the model does not take some condition (properly) into 

account, can make this clear by submitting a claim for a special condition.”157.  

 

23. Eventuele special conditions die niet relevant zijn maar wel voor een individuele TSO gelden 
zouden volgens de consultant in een overleg tussen de betreffende TSO en NRA opgelost 
kunnen worden.158 Die volgorde is hiermee ten onrechte – en in strijd met wat hierover in het 
de Data Reporting Guidelines zelf staat – omgedraaid.  

24. Bovendien, om de juiste TSO-specifieke factoren überhaupt te kunnen identificeren, is het 
cruciaal dat er bij de TSO's ook voldoende kennis is over elkaars activiteiten en uitgangspunten. 
Immers, het gaat om kenmerken waarbij een TSO anders is dan andere TSO's. Maar die kennis 
is er eenvoudigweg niet, of in elk geval onvoldoende. Het kan niet van GTS worden verwacht 
dat zij gedetailleerde kennis heeft van de 28 andere TSO’s in de vergelijkingsgroep (maar die 
kennis werd kennelijk wel verondersteld). Alleen al het feit dat meer dan de helft van de TSO’s 
(de Duitse TSO's) niet heeft geparticipeerd, maakte enige vorm van kennisoverdracht binnen 
het BM-onderzoek onmogelijk. Het feit dat TSO’s deze informatie onderling niet konden 
uitwisselen, ontheft ACM echter niet van de plicht om de vergelijkbaarheid zelf te waarborgen 
en die informatie bijvoorbeeld dan zelf op te vragen via de andere Europese NRA’s (die 
bevoegdheid heeft ACM immers, zoals eerder toegelicht).  

25. Met betrekking tot intransparantie en te weinig open houding: allereerst leek de door CEER 
meegeleverde ‘special condition reporting guide’ er al vanuit te gaan dat er slechts twee of drie 
special conditions zouden kunnen bestaan159. Ofwel: deze guide gaf al blijk van een weinig 
transparante of constructieve werkwijze; blijkbaar stond eigenlijk al vast welke special 
conditions er mogelijk waren. Zie ook de special reporting guide:  

“Given the above and ceteris paribus, CEER does not expect many special conditions reported or 

accepted in the current benchmark. Also, claiming many special conditions does not make a 

credible case. However, CEER does not want to rule out that special conditions exist”. 

 

26. Ten tweede was op het moment dat de TSO’s de special conditions in het krappe tijdsbestek 
dat daarvoor werd gegeven (november 2018 workshop – 4 januari 2019 deadline) moesten 
aanleveren nog niet duidelijk – in ieder geval voor de TSO’s – welk model zou worden 
gebruikt160. De TSO’s ontvingen al snel een korte en niet of summier onderbouwde afwijzing 
van vele voorgestelde special conditions (claims). Zo werd vaak gesteld dat het model – 
waarvan de inhoud op dat moment nog steeds niet bekend was bij TSO’s – rekening zou houden 
met de betreffende aangedragen special condition, maar werd niet uitgelegd hoe dat dan werd 
gedaan, terwijl daar nu juist de crux zit. Bovendien had de consultant (en ACM) niet de tijd of 
moeite genomen om de claims van GTS (en, sporadisch, anderen) te doorgronden, waardoor 
het echte punt de consultant meermalen is ontgaan (bijv. soil humidity). En achteraf bleek dan 
dat het model er helemaal geen (of onvoldoende) rekening mee hield (zie over deze verschillen 
Bijlage 4). 

(gebrek aan) Interactie gedurende het traject 

                                                            
157 Special conditions reporting guide, p.2 en 6, november 2018. 
158 TCB18 Final Report Gas, p. 10-13.  
159  Zie overweging 1.8 van CEER TSO Cost Efficiency Benchmark: Special conditions reporting guide FINAL VERSION 

Update1, 15 November 2018, p. 2. 
160  Tevens veronderstelt het opgeven van dergelijke verschillen door de TSO, kennis en inzicht van GTS over alle 28 bij het 

BM-onderzoek betrokken TSO’s. Dat kan niet van GTS worden verwacht, zeker niet gezien het gebrek aan transparantie. 
Het is nu juist de taak van de consultant dit te onderzoeken. Dit onderzoek is niet gedaan. 
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27. De workshops die ten behoeve van het BM-onderzoek plaatsvonden bevestigden het beeld van 
een intransparant, niet objectief en eenzijdig proces, zonder effectieve gelegenheid tot inspraak 
of een open en kritische houding ten aanzien van het BM-onderzoek. Er was weinig 
(mogelijkheid tot) interactie in de workshops doordat informatie niet of laat werd doorgestuurd 
en de workshops waren zo gestructureerd (feitelijk als een hoorcollege) dat er weinig tot geen 
ruimte voor interactie was. De term workshop dekte dan ook allerminst de lading: het was enkel 
een platform voor CEER/ACM om eenzijdig – en zonder ruimte voor de benodigde interactie en 
zonder echt te luisteren – een eigen verhaal te presenteren zonder dat daarvan zou worden 
afgeweken. Ze bleken meer voor de vorm. 

Workshops gebrekkig 
 

28. Om dit concreter te maken: 

 de documentatie was in veel gevallen zeer moeilijk te doorgronden en niet zelfstandig 
leesbaar. Zo werden er steevast zeer moeilijk te volgen slides en betogen gebruikt, 
zonder nadere toelichting. Zie bijvoorbeeld onderstaande – onbegrijpelijke – extract 
uit slides van de workshop. Maar dit is slechts een voorbeeld, (bijvoorbeeld) de 
statistische analyses onderliggend aan de keuze voor output variabelen, 
omgevingscorrecties en aanname voor schaalvoordelen waren dusdanig ingewikkeld 
en verstoken van onderbouwing dat GTS en andere TSO's bijzonder weinig met de 
informatie konden; 

 

 
 

 doordat de toelichting op de (niet zelfstandig leesbare, zo überhaupt al leesbare) 
slides pas ter plekke mondeling werd gegeven konden TSO’s zich niet voldoende op 
de workshops voorbereiden en werd een inhoudelijke discussie in feite onmogelijk 
gemaakt;  

 
 ook na afloop bevatte het verslag niet een dermate inzicht dat TSO's konden 

doorgronden wat er werd gepresenteerd. Suggesties om de verslagen wel 
(zelfstandig) leesbaarder te maken werden geweigerd ("We chose to draft minutes a 
bit high level and rather not change these. Please not that many specific suggestions 
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are done at the workshops, including yours, all of which is well noted by het TCB18 
team"). Dat ze daadwerkelijk goed zijn doorgekomen blijkt nergens uit; 

 

 beantwoording van vragen van consultant/ACM was gebrekkig. Zo heeft GTS 
bijvoorbeeld ter voorbereiding op workshops op het door de consultant beschikbaar 
gesteld platform genaamd Worksmart veel vragen ter verduidelijking gesteld. Op de 
workshops en op het platform werd hier zeer beperkt op ingegaan en zijn er daardoor 
veel vragen tot en met de laatste Q&A workshop in september 2019 nooit 
beantwoord;  

 
 GTS heeft pagina's en pagina's met vragen, opmerkingen en suggesties gestuurd 

waar nooit iets mee is gebeurd of inhoudelijke reactie op is gekomen. En de 
consultant had ook niet de intentie die antwoorden te geven. Aan het begin van de 
workshop in Wenen werd zelfs expliciet gezegd dat de TSO's in feite niets nieuws 
zouden horen of krijgen aan informatie; 

 
 Om dit punt van (niet beantwoorden van) vragen nader te illustreren enkele 

voorbeelden: 
 

• "Another TSO is interested in the plausible minimum score. The consultant believes 
that 50% efficient is still credible." [waarom dit credible zou zijn wordt niet 
toegelicht, het is simpelweg afhankelijk van wat de consultant ‘believes’ - bron: 
verslag workshop 16 april 2019.]    

• 'A TSO asks why the capex break method was used only once, while there are 
eight TSO’s with opening balances. The consultant responds that an opening 
balance is compared to the investments in the years after the opening balance. The 
capex break is only used if this comparison gives absurd results'. [ook hier geen 
antwoord wat dan een ‘absurd’ resultaat zou zijn. - bron: verslag workshop 16 april 
2019.]    

• Antwoord van TCB18 Project Steering Group naar aanleiding van al die concrete 
vragen gesteld op het digitale platform Worksmart), om de statistiek van de 
consultant te begrijpen: “Regarding statistics, please not that what we showed you 
was a preliminary analyses meant to demonstrate the potential of the data and line 
of thought. We see your many questions and remarks on statistics as a warning to 
be careful with statistics. We appreciate that and we agree on this. It also stresses 
the need to rely on other sources of information as well, e.g. engineering logic.” 
[ofwel geen enkel antwoord wat het begrip van de statistiek van de consultant heeft 
vergroot.]  

• Antwoord over het aantal modellen, in vervolg op de discussie over grouping naar 
functionaliteit (transit distributie en mix): 'In general we are reluctant to produce 
multiple models. We look for a proper way to model European best practices and 
from experience, we know that introducing other models, with whatever intention, 
easily introduces interpretation issues, thus obscuring the purpose of the 
benchmark and hampering learning from it. To facilitate learning our policy is to try 
to give a deeper insight into the benchmark result in the TSO specific reporting. So, 
we will develop a model like you suggest if that is indeed the best way to describe 
best practices, but not as a side dish like you ask for. ' [onduidelijk wat hier 
überhaupt wordt gezegd.] 

 

 continu werden discussies doorgeschoven naar volgende momenten die nooit 
kwamen, waardoor de punten open zijn gebleven; 

 
 er was feitelijk geen logisch verband tussen wat behandeld is in de workshops en wat 

er uiteindelijk qua model in het rapport terecht is gekomen. Dit is in het rapport ook 
toegelicht. Dit gebrek aan enige tastbare uitkomsten van de workshops roept de 
vraag op in hoeverre deze überhaupt enig nut hebben gehad (anders dan voor de 
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vorm te kunnen zeggen dàt er een workshop is geweest – maar het gaat juist om wat 
er inhoudelijk mee gebeurt); 

 
 welgeteld één keer is afgeweken van hoorcollege-format door gebruik te maken van 

interactieve break-out sessies. Maar in daarop volgende workshops is daar geen 
goed gevolg aan gegeven. GTS heeft daar een aantal zeer belangrijke issues naar 
voren gebracht die op een goede manier door de consultant leken te worden 
ontvangen (zoals over de groepering van TSO's op functionaliteit, zie paragraaf 
3.3.3), maar waar er daarna niets meer over gehoord en er met deze input niets is 
gebeurd. Dus zelfs die ene interactieve break-out sessie heeft per saldo helaas niets 
opgeleverd; 

 

 de inhoud van de workshops was in de praktijk altijd minder dan dat was 
aangekondigd of gebrekkig voorbereid. Het sterkste voorbeeld hiervan is de 
aangekondigde discussie over het finale model in workshop 5 wat in de praktijk nooit 
in een workshop besproken is; Bij workshop 4 was het zelfs zo dat er andere slides 
werden behandeld dan die vooraf waren gedeeld! 

 

 ook door TSO’s gedane suggesties tijdens workshops, waarvan de consultant op dat 
moment beaamde dat die zinvol waren, zijn in veel gevallen (toch) niet overgenomen, 
zonder toelichting. Een voorbeeld is wederom het corrigeren voor complexiteit, 
waarbij de sample op basis van functionaliteit (zoals transit versus distributie) kon 
worden ingedeeld. Een ander voorbeeld is het presenteren van de ‘output weights’ in 
de individuele rapporten zodat TSO’s inzage zouden hebben in de weging/relevantie 
per outputparameter. Volgens de consultant zou inzage mogelijk moeten zijn, ook in 
het kader van vertrouwelijkheid van informatie, maar uiteindelijk is die inzage niet 
verschaft in de rapportages; 

 

 na publicatie van het eindrapport is, onder andere op verzoek van TSO’s, nog een 
extra vraag- en antwoord workshop georganiseerd in september 2019. Deze 
workshop had echter niet meer niet tot doel om het BM-onderzoek te verbeteren, of 
om input te vragen van TSO’s: het rapport was reeds gepubliceerd, de resultaten 
stonden vast en zouden niet meer worden aangepast. Het feit dat er voorafgaand aan 
deze sessie honderd(en) vragen (waaronder van GTS) waren gesteld, was een 
duidelijke indicatie dat de transparantie en interactie tijdens het voorafgaande proces 
helaas onvoldoende was geweest voor de TSO’s. De sessie zelf heeft ook niet geleid 
tot de benodigde interactie en transparantie. 

 

29. De workshops hebben dan ook niet opgeleverd waarvoor ze bedoeld waren (althans bedoeld 
hadden moeten zijn), namelijk inspraak, inhoudelijke controle en bijsturen – en dus om het BM-
onderzoek te verbeteren. De workshops hebben ook geen tastbare resultaten opgeleverd. 

Sommige keuzes gemaakt zonder inspraak 

30. Zoals hiervoor aangegeven had wat er in de workshops werd besproken (voor zover al van 
bespreking kan worden gesproken) weinig effect. Datgene wat wèl effect had werd dan juist 
weer niet besproken met de TSO's. 

31. Zo was de keuze feitelijk al voorgeschreven (zie paragraaf 3.2) voor één van de 
outputparameters (Normgrid) terwijl (1) er met de TSO’s in het geheel nog niet was gesproken 
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over outputparameters en (2) er op dat moment nog helemaal geen keuze was gemaakt voor 
het te gebruiken model. 

32. Anders gezegd: waar bedoeld was dat in overleg met de TSO's op een transparante, objectieve 
en zorgvuldige wijze de outputparameter(s) zou(den) worden gekozen, bleek sprake van een 
eenzijdige, niet transparante en niet op enige kenbare afweging gebaseerde, parameter. 

33. En nog voordat duidelijk was welk model zou worden gebruikt voor het onderzoek, was al voor 
een behoorlijk deel besloten waar TSO’s (onder andere) op beoordeeld zouden worden. En 
hierdoor is er dus slechts beperkt discussie geweest over hoe een output van een TSO het beste 
gemeten kan worden: dit lag al van meet af vast en is vervolgens opgelegd aan de TSO's. Die 
volgorde blijkt ook uit het eindrapport: daarin wordt eerst de keuze voor Normgrid toegelicht, dan 
voor het model. Bovendien wordt alleen de outputparameter Normgrid toegelicht en worden de 
drie andere outputparameters in het geheel niet beschreven; die worden simpelweg zonder 
toelichting geponeerd in paragraaf 5.1 van het finale rapport als een voldongen feit. Kortom, ten 
aanzien van de keuze van outputparameters was geen sprake van de toegezegde, transparante 
dialoog met de TSO’s om te komen tot relevante outputparameters. 

34. Bij meerdere workshops stond een discussie over het conceptmodel op de agenda, maar steeds 
bleek er geen concept gereed te zijn waardoor uiteindelijk geen enkele discussie heeft 
plaatsgevonden over het model. Tijdens workshop 5 werd het (wat toen werd aangeduid als) 
‘finale model’ gepresenteerd, zonder dat er ooit concepten zijn geweest of gedeeld en besproken 
met de TSO’s. GTS heeft dus geen inhoudelijke discussie kunnen voeren of input kunnen geven 
over het belangrijkste onderdeel van het gehele onderzoek: het finale model.  

35. Hoewel in het eindrapport staat vermeld dat tijdens workshop 5 het 'finale' model is 
gepresenteerd, bevat datzelfde eindrapport een ander finaal model. Het – uiteindelijke – finale 
model kent enkele zeer bepalende verschillen, zoals een gewijzigde outputparameter. Ter 
verdere illustratie van de willekeur: het is goed denkbaar dat TSO’s die in het model van workshop 
5 nog efficiënt waren, dit in het finale model niet langer waren.  

36. Ook op dit uiteindelijke finale model konden TSO’s niet meer reageren; er heeft dus op geen 
enkel moment discussie kunnen plaatsvinden over het gebruikte model. De keuze voor het model 
is dientengevolge niet transparant, noch was hierop inspraak mogelijk. Bovendien heeft de 
consultant noch ACM de keuze voor het gebruikte finale model gemotiveerd. Ook het eindrapport 
rept hierover met geen woord. GTS begrijpt nog steeds niet waarom er gekozen is voor het 
gebruikte model en waarom dit model beter zou zijn dan alternatieve modellen. 

37. Concluderend en terugkomend op de evaluatie van het vorige benchmark-onderzoek in CEER-
verband (E2Gas) en de verbeterpunten die hierin naar voren zijn gebracht en geëvalueerd met 
ACM (zie paragraaf 3.2), is de conclusie van GTS dat er onvoldoende invulling is gegeven aan 
de aangedragen initiatieven om de kwaliteit van het BM-onderzoek te verhogen: in het bijzonder 
blijkt uit het opzet en de verloop dat er geen adequaat of zorgvuldig proces is geweest, nauwelijks 
interactie en dat de (vrijwel geheel zelfstandig en zonder discussie gemaakte) keuzes van de 
consultant/CEER onvoldoende zijn gemotiveerd.  

38. Ondanks het voornemen dat volgde uit de evaluatie van E2Gas, concludeert GTS dus dat de 
workshops helaas niet de benodigde en gewenste transparantie en interactie hebben verschaft. 
De TSO’s zijn in beginsel benaderd als ‘dataleverancier’ en niet als TSO’s met de benodigde 
expertise. Inhoudelijke discussies met TSO’s ontbraken op belangrijke onderdelen (zoals 
modelkeuzes of interpretatie van data definities). Interpretatieverschillen tussen de TSO’s zijn 
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dus onvermijdelijk. Vanuit het perspectief van een TSO zijn er verschillende fundamentele keuzes 
gemaakt die GTS nog steeds niet goed kan volgen. GTS heeft (ook) hierdoor zorgen over de 
(data)kwaliteit van (de uitkomsten van) het BM-onderzoek. Vanwege het onzorgvuldige proces 
dat doorlopen in TCB18, biedt het BM-onderzoek geen (robuuste) basis voor toepassing in de 
regulering. 
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BIJLAGE 4: OVERIGE TSO- EN LANDSPECIFIEKE FACTOREN 
 
1. In aanvulling op paragraaf 3.8 gaat GTS hierna in op andere TSO- en landspecifieke factoren 

waarvoor niet (of onjuist) wordt gecorrigeerd. 

 
Complexiteit 
 

2. Begin januari 2019 heeft GTS het TSO-specifieke kenmerk ‘complexiteit’ aangeleverd bij ACM. 
Tijdens het BM-onderzoek werd door CEER en de consultant aangegeven dat dit kenmerk nog 
‘under investigation’ was. Echter, gedurende het resterende deel van het Europese traject is 
slechts een onderdeel van dit kenmerk behandeld (namelijk: omgevingsvariabelen), en blijft het 
aangedragen punt grotendeels onbeantwoord. 

3. Met de complexiteit van het netwerk, wordt iets anders bedoeld dan de complexiteit van de 
omgeving zoals ACM dit bespreekt in randnummer 297 OMB. ACM heeft dit onderwerp namelijk 
(ten onrechte) beperkt tot alleen de complexiteit van de omgeving, ofwel: de 
omgevingsvariabelen zoals natte grond of bergachtige gebieden. De complexiteit die hier wordt 
bedoeld, betreft de complexiteit van het netwerk zelf vanwege de uiteenlopende aard van de 
activiteiten. Dit heeft GTS ook tijdens het Europese benchmarkmarkproces bij ACM toegelicht, 
zowel schriftelijk als mondeling. GTS begrijpt niet waarom ACM dit punt als zodanig niet heeft 
geadresseerd in het OMB.  

4. De complexiteit voor GTS is hoger dan voor andere TSO’s, onder andere als gevolg van de 
volgende activiteiten:  

• Functionaliteit van het netwerk: dit betreft het feit dat GTS zowel ´transit-netwerk’ heeft 
als een ‘distributienetwerk’, waardoor de complexiteit en kosten hoger liggen dan 
specialistische TSO’s die een van de twee functionaliteiten uitvoeren. Dit punt is 
uitgebreid besproken in paragrafen 3.3 en 3.5.  

• Verschillende gaskwaliteiten: in tegenstelling tot andere TSO’s in de vergelijkingsgroep, 
accommodeert GTS verschillende gaskwaliteiten in haar netwerk. Het accommoderen 
van deze verschillende gaskwaliteiten, onder andere. als gevolg van het kleine velden 
beleid en de daarmee samenhangende voor Nederland kenmerkende eigen productie, 
leidt tot verhoogde complexiteit, bijvoorbeeld als het gaat om extra assets, knooppunten 
en controlestructuren om de gaskwaliteiten zuiver te kunnen scheiden in de verschillende 
netten. Het accommoderen leidt daarmee tot extra kosten, die niet worden gemeten in 
de output van het benchmarkmodel, en daarmee leiden tot een onterechte verslechtering 
van de score van GTS.  

• Aansluitplicht: GTS heeft een wettelijke taak om alle partijen een aansluiting te geven tot 
het netwerk van GTS, die daar een verzoek voor doen. Hierdoor is de penetratiegraad in 
Nederland significant hoger dan in andere landen. Deze verplichting zorgt er ook voor 
dat complexe en niet-economische (dure) aansluitingen dienen te worden gerealiseerd, 
terwijl andere TSO’s in Europa (bijvoorbeeld TSO’s uit Duitsland en België) deze 
verplichting niet hebben, waardoor zij zich kunnen beperken tot de 
economische/goedkopere aansluitingen. De complexiteit van deze aansluitingen leidt tot 
hogere kosten (input) maar komt niet tot uitdrukking in de output. Hierdoor verslechtert 
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de input/output ratio van GTS ten opzichte van andere TSO’s, zonder dat zij de 
mogelijkheid heeft minder of anders te doen (zij is nu eenmaal verplicht dit zo te doen).  

• Dichtheid van het netwerk: alle onderdelen die hierboven besproken zijn die geïntegreerd 
zijn op een klein oppervlakte in een klein land leiden tot grote complexiteit en meer kosten 
dan andere TSO’s die een minder complex netwerk opereren. Daarbovenop wordt de 
complexiteit vergroot omdat al deze assets dienen te worden aangelegd en beheerd op 
een relatief zeer klein (en dichtbevolkt) oppervlak. Deze complexiteit leidt tot hogere 
kosten als het gaat om een groot aantal bochten in leidingtrajecten in plaats van rechte 
routes, speciale procedures voor het aanleggen en onderhouden van leidingen, hogere 
veiligheidsstandaarden, veel knooppunten met veel extra afsluiters, etc. 

5. Deze voorbeelden geven goed weer dat de hogere complexiteit, waar GTS geen invloed op 
heeft (exogeen) en als enige (of een van de weinige) TSO(s) in de vergelijkingsgroep mee wordt 
geconfronteerd, leiden tot extra kosten zonder dat daar evenredig extra output tegenover staat. 
Dit is een kenmerk dat voldoet aan de randvoorwaarden die zijn gesteld voor het aandienen van 
TSO-specifieke kenmerken, maar is door de consultant ten onrechte terzijde geschoven.   

6. Dit is saillant, omdat ACM zelf ook van mening is dat er voor een hogere mate van complexiteit 
moet worden gecorrigeerd. In randnummer 297 OMB stelt ACM namelijk:  

“TSO’s die opereren in een complexe omgeving maken namelijk meer kosten dan andere 
TSO’s en door daarvoor te corrigeren worden zij in de benchmark niet afgerekend op die 
extra kosten. Uiteindelijk is gecorrigeerd voor natheid van de bodem en de mate van 
bergachtig landschap.” 

 
7. Het probleem ligt in het feit dat ACM de ‘complexiteit’ beperkt tot de omgeving/flora en fauna, 

in plaats van andere relevante factoren die door haar omgeving worden opgelegd (bijvoorbeeld 
de hierboven beschreven functionaliteit, gaskwaliteiten, aansluitingen en dichtheid, etc.). 

8. GTS is van mening dat ACM alsnog dient te corrigeren voor deze complexiteit. Het is voor GTS 
onbegrijpelijk dat ACM, ook al heeft GTS zeer vroeg in het proces aangetoond dat deze 
complexiteit bestaat, hiervoor niet heeft gecorrigeerd.  

Conditionality of capacity 

 
9. Gedurende de uitvoering van het BM-onderzoek heeft GTS aangegeven dat er wezenlijk 

verschillen bestaan tussen in ieder geval GTS en de Duitse TSO’s (het merendeel van de 
vergelijkingsgroep). ACM licht de kern van deze discussie toe in randnummer 341 OMB waarbij 
de kern van de discussie is dat GTS een onconditionele capaciteit aanbiedt in tegenstelling tot 
de Duitse TSO’s die in hoge mate conditionele capaciteit aan hun klanten aanbieden. Ten 
onrechte past ACM geen correctie toe. 

10. Het wezenlijke verschil tussen een conditionele capaciteit en onconditionele capaciteit is dat in 
geval van conditionele capaciteit de gebruikers het entry-punt en het exit-punt van het te 
transporteren gas van tevoren moeten vastleggen. Bij onconditionele capaciteit daarentegen 
hebben gebruikers de mogelijkheid vrij te kiezen waar het gas het netwerk verlaat. Deze 
aangeboden flexibiliteit (die voor GTS verplicht is) heeft zijn prijs: er is meer infrastructuur voor 
nodig. ACM betwist dit ook niet.  
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11. Hieronder licht GTS het verschil tussen conditionele capaciteit en onconditionele capaciteit toe 
aan de hand van een voorbeeld. 

In Figuur 22 biedt TSO A conditionele capaciteit aan. TSO B daarentegen, biedt 
onconditionele capaciteit aan. 

 TSO A heeft een contract met de conditie dat de capaciteit van 100 van A alleen 
in combinatie met C gebruikt mag worden. Hetzelfde geldt voor de combinatie B-
D. De contractcapaciteit van 100 entry A mag dus niet gecombineerd worden met 
exit D, net zomin als de entrycapaciteit op B gecombineerd mag worden met exit 
C. 

 TSO B heeft een contract met een onconditionele capaciteit van 100 van A. Die 
capaciteit mag in combinatie met exit C óf D gebruikt worden. Dat geldt ook voor 
de entry capaciteit op B. 

 het netwerk van TSO B biedt de flexibiliteit die de markt vraagt en Europese 
regulering voorschrijft: een ontkoppeld entry-exit systeem. In dit geval is een 
crosssectie tussen beide leidingsegmenten A-C en B-D noodzakelijk om de 
noodzakelijk flexibiliteit te kunnen leveren/garanderen. 

 het aanbieden van onconditionele capaciteit leidt dus tot extra investeringen voor 
TSO B (de crosssectie), ten opzichte van de benodigde investeringen voor TSO 
A (zonder crosssectie). 

 

 
Figuur 22 Conditionele versus onconditionele capaciteit 

 

12. Logischerwijs kost het aanbieden van onconditionele capaciteit meer dan conditionele capaciteit 
omdat een omvangrijker en complexer netwerk nodig is om dit aan te bieden. Dit geeft klanten 
flexibiliteit en is in die zin een extra service die GTS verleent aan haar klanten. Die extra service 
wordt niet, of in elk geval onvoldoende, in de benchmark gereflecteerd waardoor GTS in ieder 
geval in vergelijking met Duitse TSO’s ongunstig afsteekt. Voor het aanbieden van deze extra 
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service zijn immers wel additionele investeringen vereist. Ook dit wordt niet betwist door ACM, 
en wordt overigens door ACER ook aangetoond in een van haar studies.161 

13. Ondanks het feit dat er sprake is van een verschil tussen (in elk geval) Nederland en Duitsland, 
ondanks het feit dat niet alle TSO’s deze activiteit uitvoeren (terwijl dit een voorwaarde is voor 
ACM zoals zij stelt in randnummer 292 OMB) en ondanks het feit dat GTS extra kosten maakt 
dan (in elk geval) Duitse TSO's, heeft de consultant geen correctie doorgevoerd. Hiervoor geeft 
ACM in randnummer 342 en 343 OMB enkele argumenten: 

i. GTS kan geen specifieke kosten voor onconditionele capaciteit specificeren; 
ii. zonder specifieke informatie over kosten kan ACM geen correcties doorvoeren; 
iii. niet elke investering hoeft tot een relatief even grote toename van de 

outputparameters te zorgen. 
 

14. GTS zal hieronder ingaan op deze (onjuiste) argumenten van ACM. 

 
i. GTS kan geen specifieke kosten voor onconditionele capaciteit specificeren 

 
15. ACM geeft aan dat zij geen correcties voor deze dienst wil (laten) doorvoeren aangezien GTS 

niet kan aanwijzen welke assets precies gebruikt worden voor het aanbieden van deze dienst. 
GTS heeft in gesprekken met ACM over dit onderwerp – en in correspondentie162 – inderdaad 
meermaals aangegeven dat het niet mogelijk is specifiek aan te geven welke assets gebruikt 
worden. De reden dat dit niet kan is omdat het netwerk in de uitbreidingen hierop integraal 
ontworpen zijn op het uitgangspunt van onconditionele capaciteit. Om een verschil aan te 
kunnen tonen had GTS zowel een ontwerp op basis van conditionele capaciteit en een ontwerp 
op basis van onconditionele capaciteit moeten uitrekenen en het verschil in 
investeringsbedragen moeten toewijzen aan assets. Zo'n exercitie is onmogelijk. 

16. Maar zelfs als zou GTS wel een vergelijking kunnen maken met een (fictieve) variant waarin zij 
conditionele capaciteit zou aanbieden, dan zal nog steeds niet mogelijk zijn om specifiek assets 
aan te wijzen – omdat er nu eenmaal geen assets zijn die alleen voor deze dienst ontworpen 
zijn (integraal karakter). Dat betekent echter niet dat een correctie niet noodzakelijk en mogelijk 
is. Immers, het blijft een relevant verschil dat niets met (in)efficiëntie van GTS te maken heeft. 

 
ii. Zonder specifieke informatie over kosten kan ACM geen correcties doorvoeren 

 
17. Het argument over vermeend ontbreken van specifieke informatie gaat niet op. Ten eerste heeft 

ACM weldegelijk informatie over de kosten ontvangen van GTS. Op basis van verschillende 
analyses die met ACM zijn gedeeld heeft GTS. Op basis van verschillende analyses die met 
ACM zijn gedeeld heeft GTS een schatting gemaakt van de meerkosten die GTS heeft moeten 
maken voor het aanbieden van onconditionele capaciteit (of eigenlijk, de kosten die de Duitse 
TSO’s niet hebben hoeven maken). Dit komt neer op 5-7% van TOTEX.163  

 

                                                            
161  ACER (2019) ACER Report on the conditionalities stipulated in contracts for standard capacity products for firm capacity. 
162  e-mail van GTS aan ACM op 14 november 2019 en november 2015 per brief van GTS aan ACM (LCR 15.0717). 
163  e-mail van GTS aan ACM op 14 november 2019 en november 2015 per brief van GTS aan ACM (LCR 15.0717). 
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18. Ten tweede is het argument van ACM ten principale ook niet valide, en tevens niet consistent 
met haar eigen methode van regulering. Immers, ACM gebruikt veelvuldig schattingen om 
bepaalde correcties door te voeren. Zelfs in hetzelfde OMB maakt zij gebruik van schattingen 
van kosten, bijvoorbeeld als het gaat om de correctie voor OPEX van balancering (50/50 
toepassing van de verdeelsleutel van 3,5%, op TOTEX, door ACM gebruikt om de OPEX-
correctie door te voeren164) of de schatting voor de correctie voor natte grond. Die correcties 
zijn niet op meer informatie gebaseerd dan nodig voor de correctie die hier passend is. En hoe 
dan ook geldt: een eventueel gebrek aan informatie komt voor ACM’s rekening, GTS mag niet 
worden gekort omdat ACM niet over voldoende informatie beschikt. 

 
iii. Niet elke investering hoeft tot een relatief even grote toename van de outputparameters te 

zorgen 

 
19. Deze aanname van ACM (dat niet elke investering tot een relatief even grote toename van de 

outputparameters hoeft te zorgen) illustreert perfect waarom er nog belangrijke verschillen 
bestaan in het BM-onderzoek, en de daaruit afgeleide benchmarkscore voor GTS niet robuust 
is. Immers, ACM neemt aan dat een investering zoals conditionele capaciteit, niet leidt tot een 
verslechtering van de benchmarkscore als deze asset efficiënt zou zijn aangelegd. ACM stelt in 
randnummer 343 OMB: “de reden voor investering speelt daarbij geen rol.”  

20. In feit stelt ACM dat alle relevante assets in het BM-onderzoek naar voren komen, en daarmee 
geen correctie benodigd is. Dit is geen valide argument. Wellicht dat de input/output ratio in een 
unit cost-analyse niet wordt aangetast (als de assets efficiënt zijn aangelegd), dezelfde logica 
gaat niet op voor een model met meerdere outputparameters, zoals het toegepaste DEA-model. 
GTS zal aan de hand van een voorbeeld laten zien dat de reden voor een investering wel 
degelijk een rol speelt, en grote impact kan hebben op de efficiëntie van een TSO, ongeacht of 
de assets onderdeel zijn van het benchmarkmodel. 

21. Voorbeeld: er zijn twee identieke TSO’s, TSO A en TSO B. Beide moeten een nieuwe leiding 
leggen over 10 kilometer om hun netwerk uit te breiden, met één verschil: TSO mag daarbij 
conditionele capaciteit aanbieden, TSO B moet onconditionele capaciteit aanbieden. Dit 
betekent dat TSO B een leiding met een grotere diameter moet aanleggen dan TSO A, vanwege 
het onconditionele karakter van de dienst. Dat leidt tot hogere kosten dan de leiding met de 
kleinere diameter van TSO A. Beide leidingen worden efficiënt (volgens kostencurve Normgrid) 
aangelegd. Men zou daarom aannemen dat beide TSO’s nog steeds even goed scoren in het 
benchmark model: beide leidingen zijn immers efficiënt aangelegd. Echter, dit is niet het geval. 
De input/output ratio voor de output parameter Normgrid blijft gelijk voor beide TSO’s, maar de 
input/output ratio's van TSO B (die een grotere diameter leiding heeft aangelegd) op alle andere 
drie parameters verslechteren ten opzichte van TSO A: connectiepunten wijzigen niet, 
compressievermogen wijzigt niet, leidinglengte gaat met 10 kilometer omhoog (maar de kosten 
voor TSO A zijn veel lager vanwege de kleinere diameter). Het zou nog schrijnender zijn als 
TSO B in dit DEA-model niet eens ‘scoort’ op de output Normgrid, waardoor alle relevante output 
parameters verslechteren ten opzichte van TSO A. Het voorbeeld is niet eens vergezocht: ook 
GTS scoort niet (goed) op de outputparameter Normgrid, waardoor de grotere diameter 
leidingen ook daadwerkelijk alleen leiden tot een (asymmetrisch) nadeel ten opzichte van de 
Duitse TSO’s. 

                                                            
164 Hiervoor heeft GTS reeds toegelicht dat een correctie voor ook de CAPEX van balancering aangewezen was (dus 3.5% van 

TOTEX, zonder split in CAPEX/OPEX). 
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22. Het mag simpelweg niet zo zijn dat een efficiënte investering alsnog leidt tot een nadeel ten 
opzichte van een peer. Dit argument van ACM is daarom niet houdbaar. Een correctie is 
noodzakelijk. Hiervoor is in het kader van de benchmarkonderzoeken onder het vigerende 
methodebesluit een schatting gegeven door GTS. Dit kwam neer op een correctie van 5-7% op 
de benchmark TOTEX van GTS.165  

23. GTS wijst ook op deze tabel 10 ontleend aan de praktijk, uit welke blijkt dat de input van GTS 
onevenredig veel toeneemt t.o.v. de output, op alle 4 de output parameters. Met andere worden, 
er is wel degelijk impact op de score van GTS, anders dan dat ACM doet vermoeden. 

Tabel 10 BM score van investeringen in periode 2008 – 2017 ten opzichte van de totale periode 

Onderdeel Scope benchmark  
(totale periode) 

Periode 
2008

- 
2017 

% 2008 – 2017 
van 

totale 
period

e 
NormGrid capex* 186 mln 32 mln 17% 
Compressievermoge

n 
799 MW 130 MW 16% 

Leidinglengte* 12.416 KM 719 KM 6% 
Connectionpoints 1.243 76 6% 
Input capex 445 mln 101 mln 23% 

 
Omgevingsvariabelen 
 
Keuze voor correctiefactoren op te nemen in het BM-model: te weinig en te abstract 
 
24. De TSO’s die in het BM-onderzoek vergeleken worden opereren in zeer diverse omgevingen op 

gebied van temperatuur, bodemgesteldheid, reliëf, bevolkingsdichtheid enzovoort. Deze 
factoren staan buiten de invloed van een TSO en zijn in die zin onvermijdelijk. Een goed 
benchmarkonderzoek dient op een zorgvuldige wijze te corrigeren voor deze factoren teneinde 
goed vergelijkbare resultaten op te kunnen leveren. Het uitblijven van een juiste correctie kan 
een grote impact hebben op de benchmarkscore van GTS. Uiteindelijk heeft ACM (i) te weinig 
correctiefactoren opgenomen en (ii) waar zij dat wel doet, met een te groot abstractieniveau; 
beide zijn slechter dan voorheen. 

25. Om met het laatste te beginnen: in het OMB randnummer 278 stelt ACM dat zij voortbouwt op 
het volgens haar goede onderzoek E2Gas (dat onder het vigerende methodebesluit rust). In 
E2Gas is er gecorrigeerd voor vier verschillende omgevingsfactoren. Daarbij werd per TSO 
rekening gehouden met de complexiteit van de directe omgeving van het netwerk. Immers, elke 
TSO kon per locatie van haar assets aangeven in hoeverre er sprake was van een bepaalde 
omgevingsvariabele (land use, soil subsurface, topographical, wetlands)). Vervolgens werd de 
opgave van de TSO getoetst door de NRA. Hierdoor was er op detailniveau (assetniveau) 
gecontroleerde informatie beschikbaar over de complexiteit van de omgeving.  

26. Als er wordt voortgebouwd op E2Gas, wordt door ACM gesuggereerd dat de goede zaken van 
E2Gas worden behouden, en de verbeterpunten worden meegenomen in het BM-onderzoek. 
Niets blijkt minder waar als het gaat om de correctie voor de omgeving van GTS. Immers, in 
plaats van de kwaliteit van de methode te verbeteren, wordt een stap teruggezet in kwaliteit. In 
plaats van het gebruik van specifieke gegevens over de complexiteit van de omgeving voor een 
specifieke asset, wordt hiervan geabstraheerd en worden data gebruikt die (alleen) op ‘land-

                                                            
165  Deze schatting van GTS wijst in dezelfde richting als de analyses uit het ACER Report (2019). Voor achtergrondinformatie 

ten aanzien van deze schatting van GTS; zie bijvoorbeeld documenten LTM 14.1046 en LCR 15.0447, die in een eerder 
stadium ook met ACM zijn gedeeld. 
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niveau’ beschikbaar zijn. Met andere woorden, een meer gedetailleerde methode wordt 
ingeruild voor een grofstoffelijke methode.  

27. ACM lijkt in randnummer 340 OMB echter te suggereren dat er een betere methode gevonden 
is: In het BM-onderzoek is overgestapt op een vermeend meer objectieve methode, namelijk 
door uit te gaan van openbare en onafhankelijke bronnen voor de omgevingsfactoren.  

28. Het is echter evident dat er hierdoor juist aan kwaliteit is ingeleverd: in plaats van 
locatiespecifieke data, is er een Europese database uitgezocht, waarin data beschikbaar waren 
op landniveau voor alle deelnemende TSO’s maar waarin de link met de plaats waar de assets 
van een TSO liggen is losgelaten. GTS zal dit het nadeel van deze methodologische wijziging 
hieronder illustreren aan de hand van een voorbeeld ten aanzien van de correctie voor reliëf.  

29. Het is voor GTS onbegrijpelijk dat ACM juist een stap terug heeft gedaan in kwaliteit en 
nauwkeurigheid, maar dit niet heeft benoemd in het OMB. Om dit te illustreren: er wordt nu nog 
enkel gekeken op landsniveau (en daarom ervan uitgaat dat hele land van de TSO bergachtig 
is), terwijl het prima zo kan zijn dat het netwerk feitelijk op vlakke delen is aangelegd. Dat kan 
leiden tot een overschatting van correcties bij andere landen (bijvoorbeeld Slovenië, zie hierna). 

30. In het BM-onderzoek wordt uiteindelijk slechts gecorrigeerd voor twee omgevingsfactoren 
namelijk grondwater en reliëf van het landschap.166 GTS gaat hierna in op i) hoe de consultant 
tot de twee gebruikte omgevingsvariabelen komt en de uiteindelijke relevantie van deze twee 
parameters, ii) de vaststelling van de hoogte van de correctiefactor voor omgevingsvariabelen 
en, iii) de toepassing op een specifieke outputparameter. 

31. Het uitblijven van een relevante correctie voor de omgeving van GTS komt doordat in het model 
voor slechts twee omgevingsvariabelen wordt gecorrigeerd, namelijk soil humidity 
(grondwaterpeil) en slope (reliëf van het landschap). Om voor de complexiteit van de omgeving 
waarin GTS opereert rekening te houden kan niet worden volstaan met enkel de toepassing van 
de variabelen soil humidity en slope. 

32. GTS wijst daarbij ook nog eens naar de grafiek van ACER, "pipeline costs" (zie paragraaf 
3.6.2.7). Het kan niet anders dan dat, gezien de enorme spreiding, in die kostencurves ook 
allerlei omgevingsfactoren besloten liggen. 

33. Het proces van selectie en afweging van relevante correctiefactoren voor omgeving in het BM-
onderzoek is ondoorzichtig. In Appendix F op het finale rapport is een lijst opgenomen met 
omgevingsfactoren die de consultant in acht genomen heeft. Hoe de consultant vervolgens op 
de keuze voor de omgevingsfactoren soil humidity en slope komt is volstrekt onduidelijk.167  

34. De consultant heeft geïnventariseerd bij de TSO’s wat relevante omgevingsvariabelen zijn en één 
die daarbij naar boven kwam is populatiedichtheid. Dit is een voor GTS relevante variabele maar 
door de consultant genegeerd met de reden dat de correctiefactoren slope en area (de 
correctiefactor voor bevolkingsdichtheid en dichtheid van infrastructuur) voor alle landen voor 
99% zouden correleren. GTS ontkent niet dat de uitkomst van de analyse van de consultant 99% 

                                                            
166  Zie ook Oxera (2020) A critical assessment of TCB18 gas. p41. Oxera heeft grote kritiek op de keuze en validatie van de 

omgevingsfactoren. Uit het elektriciteit schaduw BM-onderzoek bleek zelfs één van de gekozen omgevingsfactoren negatief 
te correleren met de unit cost in de parameter Normgrid (dus: hoe complexer de omgeving, hoe lager de kosten). 

167  In Appendix F in tabel 3.2 staat een lijst met omgevingsvariabelen opgenomen die de consultant overwogen heeft. In het 
finale rapport noch in de sheets van de workshops 4 en 5 is helder gerapporteerd hoe de consultant uiteindelijk tot de selectie 
van soil humidity en slope gekomen is. 
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kan zijn. Deze analyse zegt echter niets over de correlatie tussen de correctiefactoren slope en 
area. Die correlatie, zonder dat Normgrid wordt gebruikt, is namelijk slechts -0,37 en wijst dus op 
een slechts klein en negatief verband tussen slope en area.168  

35. De reden dat er 99% uit de analyse van de consultant komt, is dat hij het verband onderzoekt 
tussen Normgrid_slope en normgrid_area. Dit is een irrelevant onderzoek. Het had niet 
uitgemaakt welke omgevingsfactor de consultant in plaats van slope zou hebben gebruikt. Ook al 
was dit omgevingsgeluid geweest (wat natuurlijk naar verwachting zelfs een negatieve correlatie 
heeft met reliëf: hoe meer bergen, hoe minder omgevingsgeluid van auto’s en industrie), dan nog 
was er een gigantisch hoge correlatie gevonden vanwege de hoge correlatie tussen Normgrid en 
Normgrid en de relatief beperkte correctie die daarop volgt voor de omgeving.  De analyse is dus 
niet onderscheidend. De input die de TSO’s hebben gegeven op dit proces is kennelijk door de 
consultant met een korrel zout genomen aangezien de consultant in het finale rapport aangeeft 
dat is afgeweken van het proces in E2Gas omdat TSO’s waarvoor de benchmark een rol speelt 
in regulering mogelijk de informatie strategisch zouden rapporteren.169   

 
Vaststelling correctiefactor grondwater  

 
36. Zoals ACM opgeschreven heeft in randnummer 338 van het OMB had de consultant in het BM-

onderzoek gecorrigeerd voor de gemeten vochtigheidsgraad om maaiveldniveau terwijl de 
consultant daarbij voorbijgaat aan de relevante cost driver voor TSO’s, namelijk het 
grondwaterpeil op circa anderhalve meter diepte. GTS heeft tijdens het BM-onderzoek 
meerdere malen aangegeven dat een dergelijke correctie op maaiveldniveau onvoldoende is 
om op een juiste wijze rekening te houden met de extra kosten die GTS moet maken als gevolg 
van de grondwaterproblematiek. Tijdens het BM-onderzoek was zowel ACM als de consultant 
echter van mening dat er voldoende werd gecorrigeerd voor grondwaterproblematiek. Pas 
maanden na afronding van het BM-onderzoek, nadat GTS dit punt nogmaals enkele keren bij 
ACM onder de aandacht heeft gebracht, is ACM ook tot de conclusie gekomen dat de correctie 
voor grondwater in het BM-onderzoek onvoldoende en niet onderscheidend was. Vervolgens 
heeft ACM na het BM-onderzoek alsnog een correctie doorgevoerd op basis van een rapport 
van Jacobs (2015) 

37. In randnummer 339 van het OMB stelt ACM dat andere landen zoals Duitsland, Denemarken, 
Estland, Letland en Litouwen ook te maken hebben met grondwaterproblematiek en ACM in 
een volgend BM-onderzoek zal bezien of een correctie rond grondwater nodig is. Het is niet 
duidelijk op welke gegevens ACM deze uitspraak baseert. 

38. ACM kan niet zondermeer stellen dat wanneer meer landen te maken hebben met een vorm 
van grondwaterproblematiek een correctie in en volgende benchmarkonderzoek mogelijk niet 
nodig zou zijn. Enkel in het geval wanneer alle landen in de steekproef in dezelfde mate te 

                                                            
168  Analyse op basis van de door Sumicsid aangeleverde correctiefactoren per land voor reliëf (tcb18_env_slope_11) en land 

gebruik (tcb18_env_landuse_10). In deze analyse is Noorwegen weggelaten omdat Noorwegen geen score had op land 
use. 

169  Sumicsid (2019) Pan-European cost-efficiency benchmark for gas transmission system operators. Main Report, p9. 3.08 In 
E2GAS this thèta was collected by asking TSO’s to specify the operating conditions at asset level. The main drawback of 
that approach was that it stimulated strategic reporting. …. Finally, the capacity and resources necessary from the TSO’s to 
estimate the different factors vary and depend on the importance assigned to the benchmarking results in the respective 
countries.'' 
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maken hebben met grondwaterproblematiek is een correctie niet nodig. Dit zal in de praktijk 
echter niet zo zijn. 

39. Uit het rapport opgesteld door Jacobs (2015) blijkt dat het aanleggen van pijpleidingen 7% 
duurder is in Nederland ten opzichte van Duitsland.  Hierbij heeft Jacobs de kanttekening 
geplaatst dat aannames onder deze schatting conservatief zijn en 7% eerder een 
minimumwaarde is.170 Uit deze vergelijking tussen Nederland en Duitsland blijkt alleen al dat 
tussen twee landen met een grondwaterproblematiek er grote verschillen bestaan in de mate 
waarin deze problematiek tot extra kosten leidt.  

40. Daarbij merkt GTS op 90% van de leidingen in Nederland natte grond ligt, dus met deze 
omgevingsfactor te maken had in de aanleg met grondwaterproblematiek. Het is maar zeer de 
vraag of dat voor de leidingen van alle Duitse TSO’s ook in die mate het geval is. Jacobs heeft 
een gemiddelde bepaald en niet gekeken op asset niveau. 

41. Waarom ACM als projectleider van het Europese onderzoek deze informatie ten aanzien van 
de grondwaterproblematiek niet heeft meegenomen in het onderzoek, is voor GTS nog steeds 
een raadsel (zeker omdat ook in E2Gas gecorrigeerd was voor grondwater). Indien de correctie 
tijdig aan boord was genomen door de consultant, had dit waarschijnlijk tot een ruimere correctie 
geleid dan 7% van de CAPEX van leidingen.  

 
Vaststelling correctiefactor reliëf van het landschap 

 
42. Naast een correctie voor grondwater geeft de consultant een correctie voor reliëf van het 

landschap (slope). Het grote probleem voor de correctiefactor slope komt tot uitdrukking door 
de manier waarop de correctie factor wordt vastgesteld waardoor de correctiefactor een 
overschatting vormt (zie de inleiding hierboven).171  

43. Kernpunt van het probleem is dat aan de TSO een voor het land gewogen gemiddelde score 
toegekend op basis van de verdeling van categorieën op landniveau. Hier wordt dus niet 
gekeken naar de precieze ligging van het netwerk van de betreffende TSO, laat staan dat is 
gekeken op asset-niveau en dat is precies waar de schoen wringt. Figuur 23 laat zien dat voor 
een TSO in een bergachtig land zoals Slovenië een TSO haar netwerk met name op de vlakke 
stukken en in de dalen van het land heeft aangelegd. Een toekenning van een correctie op 
landniveau overschat in die zin de complexiteit waar het netwerk daadwerkelijk mee te maken 
heeft.  

44. Om dit concreet te maken heeft GTS de methode van de consultant gerepliceerd en daarna 
berekend dat de correctiefactor op basis van daadwerkelijke netwerklocatie uitkomt op 1,25 en 
daarmee de helft is van de correctiefactor van 1,5 die de consultant in de studie heeft toegekend 

                                                            
170  Jacobs Consultancy, GTS Cost Drivers - Bevolkingsdichtheid en Grondslag, 26 oktober 2015, p15. In de vergelijking  
 tussen Nederland en Duitsland als geheel blijkt er een verschil van ongeveer 7% in gemiddelde aanlegkosten door toedoen 

van de grondslag (in het huidige BM-onderzoek zal het gaan om circa 3%). Aangezien het leidingwerk ongeveer 80% van 
de totale netwerkkosten vormt, zal gemiddeld het verschil in grondslag tot 6% hogere netwerkkosten leiden in Nederland. 
Let wel, er zijn conservatieve schattingen gedaan, dus mogelijk zijn de verschillen nog groter. Het verdient daarom 
aanbeveling om hiervoor te corrigeren (“normaliseren”) om tot een zuivere benchmark te komen. 

171 De consultant heeft de correctiefactor voor slope berekend door op land niveau het land op te delen in vier categorieën met 
een verschillende mate van helling en kent vervolgens per categorie een correctiefactor toe. Er bestaan vier categorieën: 
flat, undulating, hilly en mountaineous met correctiefactoren van respectievelijk 1.00, 1.15, 1.35 en 2.25. Het is volstrekt niet 
duidelijk uit de workshops noch uit de rapporten hoe de correctiefactoren zijn vastgesteld. De consultant heeft, behalve een 
beroep op (vermeende) technische experts, overigens niet inzichtelijk noch aannemelijk gemaakt waarom een subcategorie 
een bepaalde score heeft. Ofwel, het is niet duidelijk hoe de correctiefactor zich verhoudt tot de additionele kosten die een 
TSO maakt als gevolg van de betreffende omgevingsvariabele.    
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aan Slovenië (zie tabel 11). Het gegeven dat deze correctie alleen voor Slovenië al een evidente 
overschatting geeft (de TSO 'profiteert' van een correctie vanwege bergachtigheid, terwijl de 
TSO qua kosten veel minder last heeft van bergachtigheid – omdat haar assets niet liggen in 
bergachtig gebied door of over de bergen zijn aangelegd), het eerste en enige land dat GTS 
getoetst heeft, geeft te denken over de correctheid van de correcties voor slope voor andere 
landen. 

Figuur 23 Netwerk locatie Sloveense TSO Plinovidi ten opzichte van bergachtig gebied. 

 

 
 

Tabel 11 Score van Sloveense TSO Plinovidi op correctiefactor slope.  
 

 
Plinovodi  
Waarden  
Sumicsid  

Plinovodi  
Landelijk  
(replicatie)  

Plinovodi  
Directe  
Omgeving 

netwerk 
Flat  19.73%  19.66%  46.42% 
Ondulating  12.86%  12.91%  14.93%  
Hilly  39.85%  39.90%  28.50%  
Moutaineous  27.56%  27.53%  10.13%  
Resulterende 

correctiefactor ~50% ~50% ~25% 
 

45. Precies hetzelfde probleem speelt bij soil humidity: ook dat wordt alleen op landniveau bepaald, 
terwijl de netwerken van de TSO in mindere mate (of zelfs helemaal niet) in zulke natte grond 
als verreweg de meeste pijpleidingen van GTS kunnen zijn gelegen. Daarmee profiteren andere 
TSO's van overcorrectie door veel te ruwe data, zonder toets op TSO- laat staan op 
assetniveau. 

 
Andere relevante omgevingsfactoren 

46. GTS heeft tijdens en na het BM-onderzoek verschillende relevante (andere) omgevingsfactoren 
aangedragen bij de consultant en bij ACM. Hierbij kan worden gedacht aan het aantal 
knooppunten, andere infrastructuur, bevolkingsdichtheid, etc. Stuk voor stuk relevante 
omgevingsfactoren voor GTS die kostenverhogend werken, zonder dat GTS daar invloed op 
heeft. Een robuust benchmarkonderzoek zou de kostenbasis van TSO’s daarom moeten 
corrigeren voor deze relevante omgevingsfactoren.  
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47. Zoals hierboven aangegeven wordt er voor slechts 2 omgevingsfactoren gecorrigeerd. Daaruit 
kan worden geconcludeerd dat ACM en de consultant ervan overtuigd zijn, dat andere 
omgevingsfactoren niet kostenverhogend werken en niet kunnen leiden tot een verslechtering 
van de score voor TSO’s. Dit is evident geen houdbare conclusie. Het moge duidelijk zijn dat 
de aanwezigheid van ontzettend veel andere infrastructuur (boven en onder de grond) leidt tot 
veel hogere kosten bij aanleg en beheer van het netwerk, ten opzichte van een grasland waar 
geen rekening hoeft te worden gehouden met die aanwezige infrastructuur. Echter, zonder 
daarvoor een deugdelijke motivering te hebben, en zonder het punt van GTS voldoende te 
begrijpen, zijn de verzoeken van GTS consequent naar de prullenbak verwezen. GTS zal 
hiervan een voorbeeld geven aan de hand van het OMB. 

48. Tijdens het BM-onderzoek heeft GTS aangegeven dat er voor GTS in de kern geen correctie 
voor de complexiteit van haar omgeving wordt doorgevoerd. Immers, ten aanzien van natheid 
van de grond werd alleen gekeken naar het oppervlakteniveau, en als tweede omgevingsfactor 
werd gekeken naar het reliëf van het landschap. Alle relevante omgevingsfactoren voor GTS 
zouden hierdoor buiten beschouwing blijven, waardoor ACM aan zou nemen dat Nederland het 
meest eenvoudige en goedkope land is in de gehele vergelijkingsgroep om 
leidingen/gasinfrastructuur aan te leggen. Men hoeft geen doctoraat te hebben om te begrijpen 
dat dit een onjuiste aanname is. De enige ‘reparatie’ die ACM heeft uitgevoerd betreft de 
conservatieve correctie voor grondwater. Dit betekent dat er geen correctie worden doorgevoerd 
voor andere relevante omgevingsfactoren, zoals die hierboven zijn benoemd.  

49. Een van de omgevingsfactoren die GTS heeft aangedragen, was de – door de consultant in 
E2Gas gebruikte – aangedragen potentiële factor Area (het gebruik van het landschap). De 
reden waarom de consultant uiteindelijk gekozen heeft voor Area wordt toegelicht in het finale 
rapport: "NG_Area is 99% correlated with NG_Slope for gas, leading to a choice where Slope 
makes a stronger technoeconomic sense". GTS heeft aangegeven dat slope natuurlijk een 
relevante omgevingsfactor zou kunnen zijn, maar vanwege het vlakke landschap op geen 
enkele manier de complexiteit meet die GTS tegenkomt bij de aanleg en het beheer van het 
netwerk. Om de complexiteit van Nederland te meten is GTS van mening dat de kostenbasis in 
ieder geval ook dient te worden gecorrigeerd voor het gebruik van het land, om recht te doen 
aan de complexiteit die GTS ervaart.  

50. In randnummer 368 OMB is het volgende te lezen (onderstreping toegevoegd): "De ACM volgt 
het standpunt van GTS niet. Het is evident dat in Nederland geen bergen zijn en dat GTS dus 
niet in aanmerking komt voor een correctie voor Slope, in tegenstelling tot TSO’s in Slovenië en 
Griekenland die wel opereren in complex en bergachtig gebied172 waardoor zij meer kosten 
maken voor het uitvoeren van hun taken. Daarnaast ziet de ACM ook niet in waarom een 
correctie voor de omgevingsfactor Area voor GTS aan de orde is. GTS ligt bij de 
omgevingsfactor Area namelijk rondom het gemiddelde, zodat een eventuele correctie op dit 
vlak geen gevolgen heeft voor GTS." 

51. Deze passage roept de vraag op of ACM de door haar gehanteerde methodiek volledig 
doorgrondt, en het punt van GTS juist heeft begrepen. ACM stelt dat zij het logisch vindt dat er 
voor andere TSO’s wordt gecorrigeerd voor bergachtig gebied (ook als hun netwerk niet in 
bergachtig gebied is aangelegd), maar dat GTS geen correctie krijgt voor een factor als 

                                                            
172 Opmerking GTS: deze stelling over Slovenië is feitelijk onjuist. Het netwerk van de Sloveense TSO ligt niet of nauwelijks in 

bergachtig gebied. 
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dichtbevolktheid. ACM bestrijdt inhoudelijk niet dichtbevolktheid van een gebied een 
kostendrijvende factor is. Toch voert ACM geen correctie door hiervoor.  

52. De argumentatie die ACM daarvoor gebruikt is ronduit zorgwekkend: GTS zou op het 
gemiddelde liggen waardoor een eventuele correctie op dit vlak geen gevolgen heeft voor GTS. 
Dit argument is echter volledig irrelevant. Immers, het is de taak van ACM om te corrigeren voor 
relevante omgevingsfactoren van GTS. Een gemiddelde is irrelevant, want zegt niets over of er 
een relevant verschil die de efficiëntiebepaling van GTS (ten opzichte van de frontier) verstoort. 

53. Bepalen of er verschillen bestaan aan de hand van een gemiddelde is eenvoudigweg onzinnig. 
Immers, GTS wordt niet afgerekend op hoe zij scoort ten opzichte van het gemiddelde, maar 
ten opzichte van de vier peers die de frontier bepalen (de best in class). Anders gezegd: dat er 
ten opzichte van het gemiddelde geen sprake is van een verschil, zegt niets over de vraag of 
een verschil bestaat ten opzichte van de frontier.  

54. Daarnaast is sowieso het al dan niet gemiddeld scoren een hele vreemde redenering. Stel we 
zouden salarissen van tien CEO's vergelijken: twee krijgen bovenop hun vaste salaris EUR 
125.000 bonus per jaar, vijf EUR 50.000 en drie niets. Stel kijkt naar het salaris van een van die 
vijf. Zijn of haar salaris ligt precies op het gemiddelde (en overigens op de mediaan). Zou ACM 
dan werkelijk menen dat die CEO geen voor- of nadeel heeft ten opzichte van degene die EUR 
75.000 minder, of juist EUR 50.000 minder krijgen, en dat dus met de bonus geen rekening 
hoeft te worden gehouden? Want dat is namelijk wel wat ACM doet – en dat geeft nogal te 
denken. 

55. ACM kiest nu om wel te corrigeren voor de TSO’s van Slovenië en Griekenland (waarvan voor 
Slovenië hierboven is aangetoond dat, anders dan ACM aanneemt, geen netwerk opereert in 
bergachtig gebied), maar niet voor de omgeving van GTS. Dit terwijl zij de toezichthouder is in 
Nederland, en niet in Griekenland of Slovenië. Daarnaast, het is niet relevant waar GTS ten 
opzichte van het gemiddelde de groep ligt, maar waar GTS ten opzichte van haar peer ligt. Dit 
kan ACM niet weten, want zij heeft geen toegang tot de data. ACM kan dus niet vaststellen of 
GTS veel meer last van dichtbevolktheid heeft dan haar peer. Bovendien is het gegeven de 
beperkingen van de methode überhaupt hoogst onzeker of Area een goede proxy geeft voor de 
complexiteit van het gebruik van het land (en is het onduidelijk wat ACM met ‘gemiddelde’ 
bedoelt). 

56. Dit voorbeeld illustreert dat ACM juist niet lijkt te willen corrigeren voor de complexiteit van de 
omgeving van GTS. Immers, er zijn mogelijkheden genoeg om de correctie voor relevante 
omgevingsfactoren door te voeren, maar ACM lijkt de aanname te blijven hanteren dat 
Nederland een van de meest eenvoudige en goedkoopste landen is om een netwerk aan te 
leggen en te beheren. Dit is niet houdbaar. 

Toepassing van de correctiefactor voor omgevingsvariabelen  

57. Ook de aanpak van de consultant voor het corrigeren voor omgevingsvariabelen is ongeschikt. 
De consultant vermenigvuldigt correctiefactoren met outputparameters en door de niet 
duidelijke link tussen de waarde van een correctiefactor en de daaraan gelinkte outputvariabele 
leidt dit tot situaties waarin assetwaardes aanzienlijk verkeerd geschat kunnen worden. In het 
geval van de Sloveense TSO Plinovidi leidt de overcorrectie tot een flink hogere waarde voor 
Normgrid. Het is dan onduidelijk of de score van Plinovidi toe te schrijven is aan de score op de 
outputparameter Normgrid of aan de toegepaste correctie voor omgevingsvariabele reliëf. 
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58. Bovendien is het onnavolgbaar waarom de consultant de correctie voor grondwater toepast op 
de parameter pijpleidinglengte en de correctie voor reliëf op Normgrid. Wanneer de 
argumentatie is dat grondwater vooral relevant is voor pijpleidinglengte, dan moet deze correctie 
ook voor Normgrid worden toegepast aangezien Normgrid voor gemiddeld 85% uit leidingen 
bestaat. 


