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1. Huidige regulering methodebesluit 5e periode 2011-2013 
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1. Reguliere investeringen 

̵ Tijdens constructiefase geen vergoeding financieringskosten 

̵ Vertraagde vergoeding van CAPEX in tariefinkomsten volgende periode 

(reguleringsvertraging)  

̵ Pas volledige vergoeding van CAPEX in laatste jaar van volgende periode (ingroeieffect)  

̵ Oplossing in 5e methodebesluit: compensatie voor de financieringskosten van de 

vertraagde vergoeding (WACC-vergoeding over gemiste CAPEX) 

 

2. Aanmerkelijke / bijzondere uitbreidingsinvesteringen 

̵ Tijdens constructiefase geen vergoeding financieringskosten 

̵ Vergoeding van CAPEX in het eerste jaar na ingebruikname 

 

Huidige regulering geeft mismatch tussen kosten en inkomsten: oorzaak van o.a het 

liquiditeitsprobleem  
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2. Eenvoudige, effectieve en toekomst vaste oplossing: 

investeringsbudgetten (t-0) 

4 

Twee kernelementen: 

 

1. Vergoeding financieringskosten van de geschatte investeringsuitgaven 

gedurende de constructiefase 

̵ WACC maal onderhanden werkpositie 

̵ Nacalculatie bij afwijkingen tussen geschatte en gerealiseerde uitgaven  

 

2. Vergoeding volledige kapitaalkosten in jaar van ingebruikname  

̵ Nacalculatie bij afwijkingen tussen geschatte en gerealiseerde investeringen 

 

T-0 geeft  betere match tussen kosten en inkomsten.   
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3. Investeringsportfolio en liquiditeitsproblematiek  
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Investeringsportfolio 2012-2022: EUR 5 miljard 

Effect portfolio op liquiditeitspositie TenneT 

Onder huidige regulering: 

TenneT haalt de 11% norm FFO/net debt niet 

bijstorting eigen vermogen noodzakelijk om weer aan de norm te voldoen (tot een bedrag 

van circa EUR 1 miljard) 

aandeelhouders eisen voor bijstorting een redelijk rendement / verbeteringen in 

reguleringssystematiek (hogere WACC, meer voorspelbaar, betere matching inkomsten – 

kosten, …) 

 

Introductie investeringsbudgetten: 

TenneT blijft boven de 11% norm FFO/net debt 

geen bijstorting eigen vermogen noodzakelijk 

 
Liquiditeitsproblematiek wordt opgelost bij introductie van investeringsbudgetten 
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4. Internationale reguleringspraktijk 
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UK 

(Bron Ofgem RIIO final deciston) 

Duitsland  
(Bron Verordnung der Bundesregierung 860/11) 

Issue RPI-X was designed for a very different 

environment to the one we will face in the 

future. The regulatory 

framework needs to change to encourage 

network companies to deliver a sustainable 

energy sector and provide value for money 

 

Dieser zeitliche Verzug kann - 

insbesondere angesichts des zu erwartenden 

Investitionsbedarfs in die 

Erweiterung der Netze - zu einer Liquiditätslücke bei 

den Netzbetreibern 

führen, die nicht ganz unerheblich sein kann. 

Oplossing Providing greater transparency and 

predictability about the way we 

approach each element of financeability 

should provide comfort to investors and 

make the sector more attractive to both 

equity and debt investor 

Die Lösung erfolgt durch die Beseitigung des 

Zeitverzugs bei der Erlöswirksamkeit von Kosten aus 

Investitionsbudgets. Kosten aus 

Investitionsmaßnahmen werden zukünftig unmittelbar 

im Jahr ihrer Entstehung 

in der Erlösobergrenze des jeweiligen Netzbetreibers 

abgebildet. Es gibt keine alternative Lösungen 

Investment budgets zijn een noodzakelijk verbetering van het investeringsklimaat; dit wordt door 

andere NRA’s onderkend. 
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5. Juridisch kader 
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Conclusies uit adviezen van De Brauw: 

Geen juridische obstakels in huidige wetgeving introductie t-0  

T-0 geeft betere weerspiegeling van efficiënte kosten in volgende reguleringsperiode  conform 

richtlijn 3e pakket 

X-factor kan gebaseerd worden op geprognosticeerde kosten. Nacalculatie van verschil tussen 

prognose en realisatie is mogelijk 

RCR en bijzondere UI kunnen in de methode van regulering worden meegenomen. De huidige 

wettelijke regeling verzet zich niet tegen toepassing van t-0. De op dit moment gehanteerde t+1 

systematiek bij deze RCR- en bijzondere uitbreidingsinvesteringen volgt immers niet (laat staan 

dwingend) uit de Verordening of de E-wet, maar vormt de invulling die de NMa aan haar 

bevoegdheden geeft.  

 

 

 

T-0 investeringsbudgetten is in huidig wettelijk kader mogelijk 
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6. Tariefimplicaties introductie investeringsbudgetten 
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2014 2015 2016 

8% 10% 14% 

Korte termijn tariefsimplicaties 
Gemiddelde tariefstijging agv introductie 

investment budgets 

 

• Kostenniveau TenneT zal stijgen door toenemende 

investeringen 

• Direct vergoeden van bouwrente (WACC * onderhanden werk) 

tijdens constructiefase leidt op korte termijn tot extra 

tariefstijging 

• Op lange termijn betaalt de afnemer minder doordat de 

nominale bouwrente niet wordt geactiveerd in de GAW. Bij t-0 

wordt immers bouwrente direct vergoed 

• Investeringsbudgetten geeft een betere match tussen kosten en 

inkomsten. De afnemer betaalt wanneer de kosten zich 

voordoen 

• TenneT blijft in staat om investeringen te financieren en 

afnemer is gebaat bij betrouwbare levering en voldoende 

transportcapaciteit 
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7. Conclusies 
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Dat het investeringsportfolio van TenneT zal stijgen is zeer waarschijnlijk  

 

Huidige regulering oorzaak voor liquiditeitsproblematiek. Noodzaak tot introductie t-0 

 

Huidig juridisch kader staat introductie t-0 niet in de weg aan 

 

Op korte termijn hogere tarieven voor afnemers, op lange termijn betaalt de afnemer 

nominaal minder 

 



TenneT is de eerste grensoverschrijdende 

elektriciteitstransporteur van Europa. 

Met 20.000 kilometer aan hoogspannings- 

verbindingen en 36 miljoen eindgebruikers 

in Nederland en Duitsland behoren we tot 

de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. 

Onze focus is gericht op de ontwikkeling 

van een Noordwest-Europese energiemarkt 

en op de integratie van duurzame energie. 

www.tennet.eu 

Taking power further 


