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Deze notitie bevat achtergrondinformatie en voornemens van ACM ten behoeve van de discussie
tijdens de klankbordgroep op 27 augustus. Onderstaande is bedoeld om deze discussie te faciliteren.

precario in het x-factorbesluit voor de derde reguleringsperiode gas2 (hierna: het bestreden besluit).
In de ontwerp methodebesluiten voor regionale netbeheerders elektriciteit en gas voor de periode
vanaf 2014 heeft ACM aangegeven dat gezien de korte tijd tussen de uitspraak en de
terinzagelegging eventuele gevolgen nog niet konden worden verwerkt. ACM zal hieronder
aangeven wat haar voornemens zijn met betrekking tot dit onderwerp voor de definitieve
methodebesluiten.
In het bestreden besluit heeft ACM bij de vaststelling van de gestandaardiseerde activawaarde
(hierna: GAW) voor de afgekochte precario van RENDO als volgt berekend. De afschrijvingen over
de periode 1999 tot en met 2003 zijn berekend met de door de netbeheerder zelf gehanteerde
afschrijvingstermijn van 12,5 jaar. Voor de periode vanaf 2004 gaat ACM uit van een resterende
afschrijvingstermijn van 15 jaar, namelijk de 20 jaar zoals beschreven in de RAR met aftrek van de 5
reeds afgeschreven jaren. Het CBb heeft in haar uitspraak gesteld dat ACM hiermee buiten het
kader is getreden dat in het methodebesluit voor de derde reguleringsperiode is gegeven.3 Het CBb
verwijst hierbij naar de motivering van ACM in het betreffende methodebesluit, waar een periode van
20 jaar wordt gehanteerd.
ACM is, gezien de uitspraak, voornemens om voor de methodebesluiten nader te motiveren welke
afschrijvingstermijnen worden gehanteerd bij de bepaling van de GAW voor afgekochte precario.
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Besluit van 25 april 2008 (primair besluit) en besluit van 4 november 2010 (besluit op bezwaar).
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Op 27 maart 2013 heeft het CBb een uitspraak gedaan1 over de behandeling van afgekochte
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ACM is voornemens in de methodebesluiten uit te gaan van de volgende wijze van bepaling van de
GAW voor afgekochte precario. Als uitgangspunt hanteert ACM de waarde waarvoor desbetreffende
netbeheerders precario hebben afgekocht. In de jaren tot aan de start van de regulering gaat ACM
daarbij primair uit van de door de netbeheerder zelf gehanteerde afschrijvingstermijn. Hiervoor heeft
RENDO een afschrijvingstermijn van 12,5 jaar gehanteerd. Cogas heeft een afschrijvingstermijn van
20 jaar gehanteerd. Enexis (onderdeel voorheen Intergas) heeft geen expliciete afschrijvingstermijn
gehanteerd, maar heeft in het enige jaar voor aanvang van regulering het bedrag van €1.000.000
afgeschreven. ACM acht het redelijk om voor dit ene afschrijvingsjaar uit te gaan van die
afschrijvingswaarde in de regulering. Vanaf het moment van regulering gaat ACM uit van een
afschrijvingstermijn van twintig jaar conform de RAR, minus de jaren waarover reeds afschrijvingen
hebben plaatsgevonden.
ACM is zich ervan bewust dat Brattle in het onderzoek naar kwalificatie van factoren als ORV’s,
waaronder lokale heffingen, ten behoeve van die analyse is uitgegaan van 20 jaar.4 Voor het
bepalen van de hoogte van de GAW voor de ORV lokale heffingen waarmee rekening wordt
periode voordat de regulering begon uit te gaan van de door de netbeheerder gehanteerde
afschrijvingstermijnen. Hiermee wordt immers voorkomen dat afschrijvingskosten die in het resultaat
van netbeheerders tot uitdrukking zijn gekomen voordat de regulering begon, nogmaals in de
tarieven worden verrekend.
Voor de regionale netbeheerders elektriciteit en gas resulteert dit in het volgende:
RNB Elektriciteit
Netbeheerder

Cogas

RENDO

RNB Gas
Cogas

Enexis

RENDO

(Intergas)
Jaar van afkoop

1990

1998

1990

2002

1998

20

12,5

20

n.v.t.

12,5

Start regulering

2000 (ultimo)

2000 (ultimo)

2004 (begin)

2004 (begin)

2004 (begin)

GAW bij start

7.775.439

9.214.246

4.957.900

13.895.000

21.756.599

10

18

7

19

15

(ultimo)
Afschrijvingstermijn
voor regulering

regulering (€)
Resterende
afschrijvingstermijn
na start regulering

ACM is voornemens deze overwegingen en gegevens op te nemen in de definitieve
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The Brattle Group, Regional Differences for Gas and Electricity Companies in the Netherlands, maart 2006.
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gehouden in de uiteindelijke tarieven van de netbeheerders, acht ACM het wenselijk om in de

methodebesluiten en te hanteren in de x-factorbesluiten.
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