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Reguleringsmethode vanaf 2014
- alle netbeheerders -

Klankbordgroep

12 maart 2013

Deze presentatie is op een zorgvuldige manier tot 
stand gekomen. Aan de inhoud van deze 

presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
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Agenda

Ochtendsessie (zaal M4.20):

� 10.30 Proces

� 10.50 Context en insteek methodebesluiten

� 11.10 WACC

� 11.30 Frontier shift / productiviteitsverandering

� 11.50 Kostenbasis: 1 of meerdere jaren

� 12.10 Lunch

� 12.30 Investeringen

� 12.50 One-off

� 13.10 – 13.30 Afsluiting

Middagsessies (parallel):

� 13.45 – 16.00 Specifieke TenneT en GTS onderwerpen (zaal M4.13)

� 13.45 – 16.00 Specifieke RNB onderwerpen (zaal M4.20)
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Proces

� April/mei: ontwerp methodebesluiten

� 6 weken: Zienswijzeperiode

� Juni/juli: evt. extra consultatie inzake benchmark bij TenneT

� Juli Definitieve besluiten regionale netbeheerders

� Aug/sept Definitieve besluiten TenneT en GTS
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Context en insteek methodebesluiten

� Vaststellen onderzoeksagenda

– Begin 2012: Twee klankbordgroepen

– Onderzoek PwC

� Regionale netbeheerders

– Mitigeren “zaagtandeffect”

– Robuuster maken schatting efficiënte kosten

– Beter aansluiten inkomsten op ontwikkeling efficiënte kosten

– Actualiseren t.a.v. parameters en nieuwe onderwerpen
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Context en insteek methodebesluiten

� TenneT

– Beter aansluiten inkomsten op ontwikkeling efficiënte kosten

– Investeringsprogramma

– Actualiseren t.a.v. parameters en nieuwe onderwerpen

� GTS

– Implementatie Europese regelgeving

– Beoordelen statische efficiëntie

– Beter aansluiten inkomsten op ontwikkeling efficiënte kosten

– Regulering gasaansluitdienst

– Actualiseren t.a.v. parameters
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WACC

� Onderzoek naar methodiek van vaststellen van de WACC:

– Eigen onderzoek naar WACC binnen ACM

– Brattle: onderzoek naar risicovrije rente & marktrisicopremie

� Vaststellen van de WACC door Brattle op basis van voorlopige cijfers

� Vier onderzoeken naar methodiek & vaststelling WACC door 

netbeheerders 

� Beoordelen sectoronderzoeken & vaststellen WACC op basis van 

definitieve cijfers door Brattle

� Uitkomst laatste berekeningen Brattle: WACC van 3,6%
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Frontier shift / productiviteitsverandering

� Regionale netbeheerders

– Advies CEPA: frontier shift of aanpassing van PV

– Huidig inzicht: aangepaste PV (langjarig gemiddelde)

� TenneT 

– Advies CEPA: frontier shift van 0,5-2,3%

– Toepassing: midpoint van frontier shift (1,4%) op totale kosten

� GTS

– Advies CEPA: frontier shift van 0,5-2,1%

– Toepassing: midpoint van frontier shift (1,3%) op totale kosten



Energiekamer

8

Investeringen

� Huidige wijze van regulering:

– totale kosten eindjaar = totale kosten peiljaar + frontier 

shift/productiviteitsverandering

� Alternatief: expliciet schatten van verwachte investeringen
– Strijdig met ‘totale kosten’-principe in de regulering

– UI-regeling kan niet buiten spel worden gezet

– Prognoses onbetrouwbaar

� Conclusie: handhaven huidige wijze van regulering ten 

aanzien van vervangingsinvesteringen
– TenneT & GTS: bijschatten van kosten van “reguliere” uitbreidingsinvesteringen

vanwege omzetregulering

– Compensatievergoeding voorlopig handhaven bij TenneT
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Kostenschatting: 1 of meerdere basisjaren

� Regionale netbeheerders

– Opex en capex o.b.v. basisjaren 2010-2012

� TenneT

– Opex en capex o.b.v. basisjaar 2012

– Inkoopkosten energie & vermogen en inschatting “reguliere”

uitbreidingsinvesteringen o.b.v. basisjaren 2010-2012

� GTS

– Opex en capex o.b.v. basisjaar 2012

– Inschatting “reguliere” uitbreidingsinvesteringen en 

pensioenkosten o.b.v. basisjaren 2010-2012
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One-off

� Regionale netbeheerders en TenneT

– Toepassen one-off

� GTS

– Analyse over wel of niet hanteren van ingroei-effect nog niet

afgerond


