
Energiekamer

Discussieslides
One-off

Klankbordgroepbijeenkomst

methodebesluiten RNB’s, TenneT en GTS

7 december 2012

Disclaimer: Deze presentatie is op een zorgvuldige manier tot stand gekomen.Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Energiekamer

One-off
Agenda bespreking vandaag

� Proces

� Juridische context

� Inhoudelijke discussie

– Werking van het instrument

– Effecten van toepassing one-off

– Overwegingen bij toepassing one-off

� Aansluiting bij conclusies PwC

� Bespreking input sector
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Energiekamer

One-off
Proces

� Eerste bespreking in KBG van 14 september 2012

– Op hoofdlijnen werking gepresenteerd

– Eerste reactie vanuit netbeheerders en belanghebbenden

� Daarna:

– Liander heeft memo + analyse toegestuurd (inmiddels gedeeld)

� Doel van vandaag: 

– Overzicht van de belangrijkste argumenten voor en tegen

– Verder inzicht in de criteria die NMa kan gebruiken bij keuze
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Energiekamer

One-off
Juridische context

� One-off bevoegdheid is in de wet voor TenneT en RNB's (expliciet) 

geformuleerd als een "kan-bepaling“

� Bij gebrek aan wettelijke formule, bestond in beginsel voor de 

tariefregulering van GTS al de mogelijkheid om aan het begin van de 

reguleringsperiode de Toegestane inkomsten op het niveau van de 

efficiente kosten te bepalen

� Aanleiding voor wetgeving was ‘overwinst-situatie’, maar 

symmetrische toepassing wordt beschreven

� Wetgever heeft schoksgewijze aanpassing van tarieven aan begin van 

periode onderkend en meegewogen

� Vragen/reacties?
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Energiekamer

One-off
Werking van instrument (1/2)

� Algemeen: in het eerste jaar van de periode worden de inkomsten 

vastgesteld op het efficiënte kostenniveau in dat jaar

� Dat betekent: de one-off heeft effect op de inkomsten; de one-off heeft 

geen effect op de efficiënte kosten

� Oftewel: de one-off verandert niets aan de beoordeling door de NMa 

van de efficiënte kosten van een netbeheerder, incl. eventuele 

historische inefficiënties

� De one-off stelt de NMa in staat om direct aan het begin van de periode 

precies de efficiënte kosten te vergoeden, zonder ‘nasleep’ uit een 

vorige periode (positief of negatief).

� Vragen/reacties?
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Energiekamer

One-off
Werking van instrument (2/2)
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Energiekamer

One-off
Effecten van toepassing one-off (1/2)

� De inkomsten van de netbeheerder worden sneller aangepast aan de

efficiënte kosten:

– De mismatch tussen kosten (voor zover efficiënt) en inkomsten 

wordt verkleind en de inkomsten passen zich sneller aan aan

ontwikkelingen, zoals:

• Stijging in verwachte investeringen

• Nieuwe WACC op basis van recentere gegevens

• En ook: invoering van leveranciersmodel of netverliezen gas

– De doelmatigheidsprikkel wordt (licht) verkleind omdat de 

inkomsten ook sneller worden aangepast aan (eigen) kosten

� Vragen/reacties?
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One-off
Effecten van toepassing one-off (2/2)

� Wijzigingen in de reguleringssystematiek (bijv. een eventuele ORV) 

treden sneller in werking

� Er kunnen tariefschokken ontstaan tussen periodes, binnen een 

periode is er een meer gematigde ontwikkeling

� Op lange termijn heeft de one-off geen effect op de totale inkomsten 

die een netbeheerder ontvangt; de verwachtingswaarde van het 

verschil tussen kosten en inkomsten blijft nul

� Vragen/reacties?
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One-off
Overwegingen bij toepassing one-off

� One-off heeft vooral betekenis binnen systeem van price/revenue-

capregulering

� Keuze voor toepassing one-off is ‘systeemaanpassing’: in principe 

keuze voor meerdere periodes

� Keuze voor one-off moet in samenhang met andere 

reguleringskeuzes bekeken worden

� Vragen/reacties?

9



Energiekamer

One-off
Aansluiting bij conclusies PwC

� PwC stelt:

– Het duurt lang voordat structurele kostenverschillen (bijv. ORV’s) 

in de tarieven verwerkt zijn door geleidelijke werking van x-factor

– Een vertraagde doorwerking van kostenveranderingen in tarieven 

leidt tot fluctuaties in tarieven

� NMa ziet de one-off als bruikbaar instrument om de door PwC

geobserveerde effecten in de tarieven tegen te gaan

� Delen aanwezigen die analyse?

� Vragen/reacties?
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One-off
Input sector: inleiding

� Stelling van TenneT: ‘de one-off kan gebruikt worden om de 

inkomsten aan het begin van de periode naar het werkelijke 

kostenniveau te brengen’

� Memo en analyse Liander:

– One-off leidt tot extremere tariefbewegingen en toename van 

variantie daarin

– One-off heeft overall geen effect op verschillen tussen TI en 

efficiënte kosten of de variantie daarin

� Juiste en volledig weergave?
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Energiekamer

One-off
Input sector: stelling TenneT

� Stelling van TenneT: ‘de one-off kan gebruikt worden om de 

inkomsten aan het begin van de periode naar het werkelijke 

kostenniveau te brengen’

� Reactie NMa:

– NMa ziet hiervoor geen juridische ruimte, de wet spreekt

duidelijk over ‘efficiënte kosten’

– NMa stelt dat de toepassing van de one-off om naar het 

werkelijke kostenniveau te gaan economisch minder zinnig is als

de efficiënte kosten in de regulering kunnen worden vastgesteld

� Vragen/reacties?
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One-off
Input sector: memo en analyse Liander (1/2)

� Liander: One-off leidt tot extremere tariefbewegingen en toename van 

variantie daarin

� Reactie NMa:

– Tariefbewegingen tussen periodes kunnen inderdaad groter

worden, dit wordt ook onderkend door de wetgever

– Detail: NMa twijfelt aan juistheid van variantie (of standaard

deviatie) van jaarlijkse tariefmutatie als maat om uitspraak te

doen over ‘stabiliteit van tarieven’ vanwege afhankelijkheden

� Vragen/reacties?
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One-off
Input sector: memo en analyse Liander (2/2)

� Liander: One-off heeft overall geen effect op verschillen tussen TI en 

efficiënte kosten of de variantie daarin

� Reactie NMa:

– Op langere termijn heeft de one-off inderdaad geen effect op 

verschillen tussen efficiënte kosten en totale vergoeding (is een

wenselijke eigenschap)

– NMa onderzoekt de variantie in dit verschil (als maat voor het 

zaagtandeffect) en betrekt daarbij de optie om de huidige PV te 

vervangen door een frontier shift (conform advies CEPA)

� Vragen/reacties?
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