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Deze presentatie is uitsluitend bedoeld om
discussie te faciliteren en bindt de NMa niet



Energiekamer

Agenda

� Discussiekader / algemene reguleringsprincipes 11h15

� Productiviteitsverandering (dynamische efficiëntie) 11h30

� Pauze 12h00

� Investeringen in reguleringssystematiek 12h10

� Lunch 13h00

� Reguleringssystematiek 13h30

� Pauze 14h50

� WACC 15h00

� GTS: CAM/CMP 15h30

� Proces 15h50
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Energiekamer

Discussiekader / algemene reguleringsprincipes
Algemene uitgangspunten regulering (1/2)

� NMa hanteert (tot nu toe) price/revenue-cap regulering van geleverde

diensten o.b.v. representatieve norm voor efficiënte totale kosten

– price-cap regulering ≠ cost-plus regulering

– regulering tarieven geleverde diensten = outputsturing

– representatief = in beginsel o.b.v. van huidige wet- & regelgeving

– norm voor kosten ≠ norm voor uitgaven

– efficiënte totale kosten = efficiëntie op TOTEX-niveau
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Energiekamer

Discussiekader / algemene reguleringsprincipes
Algemene uitgangspunten regulering (2/2)

� De voorgaande uitgangspunten staan stevig: het CBb acht ze goed, 

danwel heeft ze niet verworpen, en de argumenten ervoor gaan nog

steeds op

� Voor de discussie: van deze punten kan worden afgeweken als dat nodig

of gerechtvaardigd is om reguleringsdoelen te bereiken
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Energiekamer

Discussiekader / algemene reguleringsprincipes
Doelen van en keuzes in regulering

Op hoofdlijnen kent tariefregulering drie doelen:

1. Efficiënt netbeheer door het creëren van efficiëntieprikkels

2. Betaalbaar energietransport door op efficiënte kosten gebaseerde

tarieven/inkomsten

3. Waarborgen voor kwaliteit energietransport door gezond

investeringsklimaat en kwaliteitsprikkels
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Energiekamer

Discussiekader / algemene reguleringsprincipes
Dimensies bij de keuzes in regulering

� Kracht van efficiëntieprikkels: mate waarin inkomsten van een

netbeheerder samenhangen met zijn kosten

� Wijdte van regulering: rendement dat een netbeheerder onder

normale omstandigheden kan behalen (veel = ruim, weinig = strak)
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Energiekamer

Discussiekader / algemene reguleringsprincipes
Trade-offs tussen doelen regulering (1/4)

wijdte van regulering

efficiëntieprikkels

hoog

risico op
onderinvestering
(lagere kwaliteit,

lagere leveringszekerheid)

laag

strak

risico op niet-
financierbaarheid

(slechtere financiële positie nb,
minder investeringen)

ruim

risico op
overinvestering

(meer investeringen dan nodig, 
goldplating)

risico op
overwinst

(tarieven die veel hoger zijn
dan kosten)
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Energiekamer

Discussiekader / algemene reguleringsprincipes
Trade-offs tussen doelen regulering (2/4)

wijdte van regulering

efficiëntieprikkels

hoog

risico op
onderinvestering

laag

strak

risico op niet-
financierbaarheid

ruim

risico op
overinvestering

risico op
overwinst

Efficiënt netbeheer
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Energiekamer

Discussiekader / algemene reguleringsprincipes
Trade-offs tussen doelen regulering (3/4)

wijdte van regulering

efficiëntieprikkels

hoog

risico op
onderinvestering

laag

strak

risico op niet-
financierbaarheid

ruim

risico op
overinvestering

risico op
overwinst

Betaalbaar energietransport
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Energiekamer

Discussiekader / algemene reguleringsprincipes
Trade-offs tussen doelen regulering (4/4)

wijdte van regulering

efficiëntieprikkels

hoog

risico op
onderinvestering

laag

strak

risico op niet-
financierbaarheid

ruim

risico op
overinvestering

risico op
overwinst

Gunstig investeringsklimaat
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Energiekamer

Discussiekader / algemene reguleringsprincipes
Relevante ontwikkelingen

� PwC heeft onderzocht welke ontwikkelingen de komende jaren relevant 

zijn voor de tariefregulering. Op basis daarvan doet PwC een aantal

aanbevelingen.

� PwC bevestigt de methodebesluit-agenda. Mogelijk meer aandacht 

voor groen gas nodig.

� NMa werkt aan publicatie PwC-rapport i.c.m. publicatie Berenschot-

rapport over de effecten van de tariefregulering tot nu toe. De NMa 

betrekt deze rapporten bij het opstellen van de methodebesluiten.
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Energiekamer

Productiviteitsverandering
Agenda

� Waarom één onderzoek?

� Rol van de productiviteitsverandering?

� Illustratie in huidige methodebesluiten

� Wat onderzoekt CEPA?

� Hoe verder?
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Energiekamer

Productiviteitsverandering
Waarom één onderzoek naar productiviteitsverandering?

� Alle huidige methodebesluiten kennen een factor die rekening houdt

met verbeteringen in productiviteit gedurende de reguleringsperiode:

– productiviteitsverandering voor RNB’s

– frontier shift voor TenneT

– kostendoelstelling voor GTS

� Voor de nieuwe methodebesluiten is de NMa voornemens de 

verschillende factoren in samenhang te bepalen. Cambridge 

Economic Policy Associates (CEPA) adviseert de NMa hierbij.

� Specifiek onderdeel van het onderzoek is evaluatie van de berekening

van de productiviteitsverandering voor RNB’s, die zaagtandwerking

veroorzaakt. Ook worden alternatieven bekeken.
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Energiekamer

Productiviteitsverandering
Wat is de rol van de productiviteitsverandering?

Betekenis

� De productiviteitsverandering is een percentage dat wordt gebruikt

om vanuit een huidig niveau van efficiënte kosten een toekomstig

niveau van efficiënte kosten te bepalen

Doel

� Door een productiviteitsverandering toe te passen, volgen de tarieven

de ontwikkeling van efficiënte kosten, zodat netgebruikers gedurende

de hele reguleringsperiode een redelijk tarief betalen.
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Energiekamer

Productiviteitsverandering
Illustratie algemene betekenis productiviteitsverandering

20XX 20YY

€

efficiënte
kosten 20YY

efficiënte kosten
20XX

productiviteitsverandering
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Energiekamer

Productiviteitsverandering
Illustratie: productiviteitsverandering RNB’s

2009 2013

€

kosten
maatstaf

2013

kosten
maatstaf

2009

productiviteitsverandering

kosten
netbeheerder A 

2009

kosten
netbeheerder B 

2009
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Energiekamer

Productiviteitsverandering
Illustratie: frontier shift TenneT

2009 2013

€

efficiënte
kosten 2013efficiënte

kosten 2009

frontier shift

kosten
TenneT 2009

inefficiëntie
TenneT
2009
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Energiekamer

Productiviteitsverandering
Illustratie: kostendoelstelling GTS

2009 2013

€

efficiënte
kosten GTS 

2013

kosten GTS 
2009

productiviteitsverandering
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Energiekamer

Productiviteitsverandering
Wat onderzoekt CEPA?

� CEPA geeft NMa voor alle methodebesluiten advies over

– methode voor bepalen van een productiviteitsverandering

– hoogte van de te bepalen productiviteitsveranderingen

� Belangrijk uitgangspunt is dat CEPA rekening houdt met relevante

verschillen tussen dossiers

� Conclusies van CEPA zijn input voor het bepalen van de 

verschillende productiviteitsveranderingen

� Voor methodebesluit TenneT is dit onderzoek aanvulling op 

mogelijke uitkomsten internationale benchmark
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Energiekamer

Productiviteitsverandering
Hoe verder?

� CEPA levert begin november haar rapport op

– partijen kunnen input voor het rapport t/m 30 sep aan NMa 

sturen

� NMa publiceert niet lang na oplevering het rapport van CEPA

– partijen kunnen dan reageren op onjuistheden/onvolledigheden

� Op basis van het rapport van CEPA, klankbordgroep over de invulling

van de productiviteitsveranderingen in de verschillende methodes
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Energiekamer

Investeringen in reguleringssystematiek 
Agenda

� Bedrijfseconomisch & regulatorisch perspectief

� Investeringscijfers ter illustratie

� Discussie
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Energiekamer

Investeringen in reguleringssystematiek 
Bedrijfseconomisch perspectief

� Verschil uitgaven en kosten

� Verschil bouwfase en realisatie/activering/ingebruikname
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Energiekamer

Investeringen in reguleringssystematiek 
Regulatorisch perspectief (1/2)

� Price-cap: geen kosten vergoeden maar norminkomsten vaststellen

� Totex: operationele en kapitaalkosten integraal behandelen

� Norminkomsten worden bepaald door kosten in te schatten

� Vastgestelde inkomsten zijn niet terug te vertalen naar vergoedingen 

voor individuele investeringen
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Energiekamer

Investeringen in reguleringssystematiek 
Regulatorisch perspectief (2/2)

� Huidige kosteninschatting o.b.v. historische gegevens

– Ideaalcomplex + eventueel trend uit verleden (RNB’s)

– Ideaalcomplex voor alle investeringen of voor vervanging

� Gevolgen afwijking inschatting wordt op dit moment “gecorrigeerd”:

– TenneT: financieringscompensatie

– RNB’s: productiviteitsverandering

� Huidige manier van inschatten kapitaalkosten verschillend in de 

diverse methodebesluiten, onderwerp van discussie



Energiekamer

Investeringen in reguleringssystematiek 
Investeringscijfers (1/4)

25 � Ter illustratie RNB’s-E

� Alles op sectortotaal niveau

� Overzichten van:

– Prognoses uit KCD’s

– Realisaties uit Productiviteitsdata

– Benadering van prognose NMa

� Illustratief, niet exact vanwege verschillen tussen deze overzichten

– o.a. m.b.t. uitgaven/investeringen



Energiekamer

Investeringen in reguleringssystematiek 
Investeringscijfers (2/4)

Investeringen vs. Inschatting RNB's (E)
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Energiekamer

Investeringen in reguleringssystematiek 
Investeringscijfers (3/4)

Investeringen vs. Inschatting Energiekamer (E)
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Energiekamer

Investeringen in reguleringssystematiek 
Investeringscijfers (4/4)

� Observaties:

– Investeringen in KCD’s hoger dan Productiviteitsdata (maar 

komen wel steeds meer in de buurt)

– Trend in KCD’s vergelijkbaar met trend in Productiviteitsdata

– Impliciete prognose NMa wijkt af van Productiviteitsdata

– Inschattingen in KCD’s wijzigen sterk per KCD
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Energiekamer

Investeringen in reguleringssystematiek 
Discussie: varianten

� Inschatting kapitaalkosten kent diverse aspecten:

– Schatten kapitaalkosten voor jaren reguleringsperiode

– Mogelijkheden om te corrigeren voor afwijking inschatting

– Inzetten UI-instrument

� Voor elk aspect zijn meerdere mogelijkheden met voor- en nadelen
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Energiekamer

Investeringen in reguleringssystematiek 
Varianten – inschatting kapitaalkosten

� Inschatting kapitaalkosten:

– GAW constant

– GAW stijgt of daalt met prognose uit KCD

– GAW stijgt of daalt met trend uit KCD

– GAW stijgt of daalt met trend uit verleden

� Discussie: welke variant heeft de voorkeur?
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Energiekamer

Investeringen in reguleringssystematiek 
Varianten - correctiemogelijkheden

� Corrigeren voor afwijking inschatting:

– Alle verschillen nacalculeren

– Bonus/malus-systeem met prikkel om goede inschatting te 

maken en efficiënt uit te voeren

– Nacalculatie voor financieringskosten van hogere/lagere 

investeringen

– KCD-toezicht op realisatie van plannen met nacalculatie van 

onderbouwde verschillen

– Niets nacalculeren

� Discussie: welke variant heeft de voorkeur?
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Energiekamer

Investeringen in reguleringssystematiek 
Varianten – inzet UI-instrument

� Manieren om UI-instrument in te zetten, oftewel: welke 

uitbreidingsinvesteringen zijn bijzonder?

– Alle uitbreidingsinvesteringen

– Alle uitbreidingsinvesteringen die niet in het KCD staan

– Alle uitbreidingsinvesteringen die lastig in te schatten zijn of die 

hoger zijn dan verwacht

– Geen

� Discussie: welke variant heeft de voorkeur?
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Energiekamer

Reguleringssystematiek
Overzicht van deelonderwerpen

� Lengte reguleringsperiode

� Toepassing one-off

� Representativiteit kostenmeting

� Regulatorische kostenbasis en methodische keuzes in de RAR

� Inkomstenschok bij aflopen afschrijvingen start-GAW
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Energiekamer

Reguleringssystematiek
Lengte reguleringsperiode(s)

� Centrale vraag: lengte komende periode (3, 4 of 5 jaar)?

� Argumenten voor lange periode:

– Stabiliteit reguleringskader

– Verhoging doelmatigheidsprikkel

� Argumenten voor korte periode:

– Sneller kunnen aansluiten bij veranderende regelgeving of 

marktomstandigheden

– Kleinere mismatch tussen kosten en inkomsten (en dus kleiner

financieel risico)

� Daarnaast mogelijk beleidsmatige argumenten
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Energiekamer

Reguleringssystematiek
Toepassing one-off (1/2)

� Nieuwe wettelijke basis in de E- en G-wet.

� Discretionaire bevoegdheid 

� NMa overweegt toepassing van de one-off

– Weging van argumenten dient nog te geschieden

� Discussie: hoe wordt in de sector gedacht over de one-off?
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Energiekamer

Reguleringssystematiek
Toepassing one-off (2/2)

2008 2009 2010 2011 2012 20132007

In
ko

m
st

en

Jaar

LEGENDA:

• Inkomsten met ingroei
regeling (volgens x-factor)

• Inkomsten met one-off
(trend bevat alleen PV)

• One-Off effect

• Overrendement

• Onderrendement

Inkomsten niveau
in 2011 gebaseerd

op Efficiënte
kosten in 2009

Toelichting bij de werking van de one-off (gestileerd)36



Energiekamer

Reguleringssystematiek
Representativiteit kostenmeting (1/2)

� Doel: zo goed mogelijke inschatting van kosten voor komende

reguleringsperiode

� “Basisjaaraanname”: meest recente meting van gegevens is het meest 

representatief voor de toekomst 

� Verwerpen basisjaaraanname?
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Energiekamer

Reguleringssystematiek
Representativiteit kostenmeting (2/2)

� Mogelijke dataproblemen: trends, schokken, onnauwkeurigheid, 

incidenten, etc.

� Ander mogelijk probleem: hoge volatiliteit in de realisaties van 

bepaalde kosten

� Mogelijke oplossingen, o.a.:

– Inschatten van trends en schokken (top-down of bottom up)

– Middelen van gegevens over meerdere basisjaren

– (gedeeltelijk) nacalculeren

� Discussie:

– Grootste ‘probleemposten’ (qua representativiteit)?

– Rol van ‘beïnvloedbaarheid’ van kosten?
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Energiekamer

Reguleringssystematiek
Regulatorische kostenbasis (1/2)

� Streven naar maximaal eenduidige en betrouwbare regulatorische

kostenbasis, zowel via de methode als via de RAR

� Heldere definities

– Afbakening tariefgereguleerde activiteiten

� Goede verdeelsleutels

– Juiste kostentoerekening aan (tarief-)gereguleerde activiteiten

� Toelichting op kostenontwikkelingen

– Verklaarbaarheid tariefontwikkeling
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Energiekamer

Reguleringssystematiek
Regulatorische kostenbasis (2/2)

� Streven naar maximale eenduidigheid en consistentie in RAR en rekenregels voor GAW

� Desinvesteringen

– Berekenen op geïnfleerde basis

– Aanschafwaarde en cumulatieve afschrijving elimineren uit GAW

– Boekresultaten als ‘versnelde afschrijving’ verwerken in CAPEX

� Bijzondere waardevermindering

– Mogelijkheid uitsluiten, komen regulatorisch per definitie niet voor

� Bouwrente

– Tegen nominale WACC, berekenen per jaar

� Activeren indirecte kosten

– Definities worden verduidelijkt

� Voorzieningen

– Wisselde praktijk bij RNB’s tussen dotaties en onttrekkingen

– Consistentie creëren, bijvoorbeeld door ofwel verplichten dotaties, ofwel verplichten 

onttrekkingen (beiden evt. i.c.m. met middelen)
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Energiekamer

Reguleringssystematiek
Afschrijvingsklif (1/2)

Toelichting bij inkomstenschok bij aflopen afschrijvingen start-GAW41
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Energiekamer

Reguleringssystematiek
Afschrijvingsklif (2/2)

� Afschrijvingsklif raakt TenneT en RNB’s vanwege forfaitaire start-GAW

� Omvang van afschrijvingsklif hangt af van o.a.

– lengte afschrijvingstermijn op start-GAW

– autonome stijging in investeringen

– werking van maatstaf

– timing investeringen

� Kritieke periode is 2025 – 2030

� Effect kan tot ca. 10% inkomstendaling leiden

� Discussie:

– Wordt het effect herkend?

– Kan het tot problemen leiden (commercieel en/of regulatorisch)?
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Energiekamer

WACC
Inleiding

� Bepaling WACC met een ACM brede, geharmoniseerde, methodiek

– Uitgebreider onderzoek naar alle parameters

– Sterktes en zwaktes van NMa/OPTA methodes

� Brattle voert onderzoek uit naar bepaling WACC in 2 fases

– Fase 1: specifieke onderdelen van de WACC

• Risicovrije rente: looptijden obligaties, referentiemarkt, 

KEV/KVV?

• Marktrisicopremie:  ex ante schattingen, gebruik

internationale data, effecten betere diversificatie? 

– Tegelijkertijd intern onderzoek naar overige parameters 

– Fase 2: update parameters
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Energiekamer

WACC
Hoe verder?

� Oktober: eerste resultaten fase 1

� November: rapport fase 1

� December: eerste resultaten fase 2

� Februari: eindrapport fase 1+2

� (Tussen)resultaten worden gedeeld/besproken met sector
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Energiekamer

GTS
CAM/CMP (1/2)

� Wens GTS, vooruitlopend op CAM: per 1 april 2013 veilen op alle 

grenspunten

� CMP per 1 oktober 2013, CAM nog onbekend

� Wijziging van het huidige reguleringssysteem

� Veilingregels van en inkomsten uit het veilen moeten goedgekeurd

worden door NMa (13 Verordening)

� NMa houdt in methode rekening met opbrengsten (82, lid 11 Gaswet)
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Energiekamer

GTS
CAM/CMP (2/2)

� Vraagstukken

– Kan dit binnen de huidige methode?

– Zo ja, hoe? Zo nee, wat dan?

– Kan NMa huidige methode wijzigen? Welke besluiten?

– Lopende procedure / werking 6:18 en 6:19 Awb

– Hoe is dit met CMP per 1 oktober 2013?

– En wat als CAM in werking treedt gedurende een periode?

46



Energiekamer

Proces

� Afwijking van plan

– Consultatie in aantal sessies (KBG’s, sep-nov)

– i.p.v. een enkele consultatieronde in november

– Planning verder ongewijzigd

� Eerstvolgende KBG’s:

– 5 okt: Sector aan het woord

– 8 okt: Onderwerpen regionale netbeheerders

– 11 okt: Onderwerpen TenneT en GTS

� Vooralsnog geen onderzoeksresultaten uit de sector ontvangen
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