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Pleitaantekeningen van Liander N.V. ten behoeve van de hoorzitting van de Autoriteit 

Consument en Markt d.d. 30 mei 2013 inzake het ontwerp-methodebesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit voor de periode 2014-2016.  
 

Zaaknummer: 103999 Methodebesluit NE6R 

 

Geachte leden van de hoorcommissie, 

 

1. Liander N.V. (hierna: Liander) maakt graag gebruik van de mogelijkheid om een mondelinge 

zienswijze te geven op het ontwerp-methodebesluit voor regionale netbeheerders elektriciteit. 

 

2. Liander zal tevens een nader uitgewerkte schriftelijke zienswijze bij de Autoriteit Consument en 

Markt (hierna: ACM) indienen. 

 

Liander onderschrijft de mondelinge zienswijze die door Netbeheer Nederland namens de regionale 

netbeheerders elektriciteit zojuist is uitgesproken. In aanvulling hierop zal Liander stilstaan bij enkele 

specifieke onderwerpen, te weten: 

 de WACC 

 de begininkomsten  

 de vaststelling van de frontier shift 

 

WACC 

 

3. De WACC is uitvoerig aan bod gekomen tijdens de klankbordgroepen, waarbij de 

netbeheerders goed gemotiveerd hebben aangegeven dat een driejaars gemiddelde van de 

vreemd vermogensrente niet representatief is voor de actuele rentelasten van de 

netbeheerders, noch tot de voor de komende reguleringsperiode verwachte rentelasten.  Ik 

licht dat standpunt vandaag toe op basis van de situatie bij Liander. Ik neem aan dat bij 

andere regionale netbeheerders de situatie vergelijkbaar zal zijn. 

 

4. Liander is actief in een kapitaalintensieve bedrijfstak en daarbij hoort een stabiele financiering. 

Die wordt vormgegeven door een zorgvuldig opgebouwde leningen portefeuille, bestaande uit 

meerdere langjarige leningen die op verschillende momenten zijn aangegaan. Hierdoor is de 

financiering van Liander op de kapitaalmarkt gespreid, waardoor de impact van Liander op de 

totale kapitaalmarkt relatief gering is. Bovendien hebben fluctuaties op de financiële markten 

slechts relatief kleine invloed op de totale rentelasten en werken veranderde trends geleidelijk 

door in de rentelasten van de totale portefeuille.  

 

5. Ter illustratie: de leningenportefeuille van Liander is in meerdere jaren opgebouwd hetgeen tot 

uitdrukking komt in de verscheidenheid aan rentepercentages (range ca. 3%-9%). De 

gemiddelde rente die afgeleid kan worden uit de totale portefeuille bedraagt in 2012 circa 

4,5%.  

 

6. De leningen ultimo 2012 kennen naast een verschillende ingangsdatum ook een verschillende 

expiratiedatum (van 2014 t/m 2024). De looptijd van een lening ligt gemiddeld tussen 7 en 12 
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jaar. Dat betekent dat herfinanciering tegen actuele rentes slechts geleidelijk kan plaatsvinden 

en dat het effect van de renteontwikkeling ook eerst geleidelijk in de gemiddelde rentelasten 

terugkomt. Indien bijvoorbeeld de leningen met expiratiedatum 2014 zouden worden 

geherfinancierd tegen 3%, dan zou de rente op de totale portefeuille slechts dalen met 0,2%. 

De rentelasten van de portefeuille volgen aldus sterk vertraagd de ontwikkelingen op de 

kapitaalmarkt (zowel naar boven als naar beneden), waarmee een stabiele kostenontwikkeling 

ontstaat. 

 

7. Daarnaast zijn in de beschouwde leningenportefeuille leningen opgenomen die afgesloten zijn 

na vroegtijdige aflossing van een andere lening. Daarvoor betaalt men een boete. Dit verklaart 

het verschil tussen de gemiddelde rente (4,4%) die  in theorie uit de leningenportefeuille 

afgeleid kan worden en de werkelijke betaalde rente die afgeleid kan worden uit de 

verhouding tussen rentelasten en omvang leningenportefeuille. 

 

8. De feiten zijn kortom als volgt: 

a. Teneinde niet bloot te staan aan de grillen van de financiële markten, bouwt Liander 

in meerdere jaren een leningenportefeuille op. De gemiddelde looptijd van leningen 

ligt tussen 7-12 jaar.  

 

b. De mogelijkheden tot herfinanciering doen zich slechts geleidelijk voor, hetgeen 

betekent dat de effecten van de renteontwikkeling slechts geleidelijk ingroeien in de 

rentelasten van de totale leningenportefeuille.  

 

c. De mogelijkheden tot aanpassing van de leningenportefeuille aan de actuele 

rentestand door vroegtijdige aflossing en herfinanciering impliceert dat vermogens-

verstrekkers gecompenseerd willen worden voor het renteverlies. De rente afgeleid uit 

de leningenportefeuille wijkt dan af van de werkelijk betaalde rente (deze laatste ligt 

dan hoger). 

 

9. Op basis van het voorgaande pleiten wij voor de volgende aanpassingen op het ontwerp-

methodebesluit:  

 

a. De door ACM gehanteerde voorgenomen renteperiode van drie jaar is beduidend 

korter dan de looptijd van de leningenportefeuille. Een langere referentieperiode laat 

de ontwikkeling van WACC beter aansluiten bij de feitelijke situatie van zowel de 

portefeuille als de werkelijke rentelasten bij netbeheerders. 

 

b. Vanuit het doel om inkomstenprognose dichter te laten aansluiten bij de kosten-

ontwikkeling, waaronder ook de vermogenskostenontwikkeling (WACC), past een 

geleidelijke verwerking van het verwachte verloop van de WACC in de toegestane 

inkomsten gedurende een (nieuwe) reguleringsperiode. De sprongsgewijze 

aanpassing van de toegestane inkomsten op basis van artikel 41c,vierde lid, van de 

Elektriciteitswet 1998 is niet in overeenstemming met het verloop van de werkelijke 

rentelasten van een prudent opgebouwde leningenportefeuille. In geval van de 

eventuele toepassing van artikel 41c,vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 past 

daarbij derhalve niet de WACC die gebaseerd is op het verwachte niveau aan het 

einde van de nieuwe reguleringsperiode, maar de WACC die is vastgesteld op het 

niveau van het einde van de voorgaande reguleringsperiode. Aldus kan een meer 
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passend verloop van de toegestane inkomsten ontstaan. 

 

Efficiënte kosten bij begin reguleringsperiode 

 

10. ACM heeft voor de vaststelling van de efficiënte kosten aan het begin van de 

reguleringsperiode een systeemwijziging aangebracht. Uit oogpunt van vermindering van de 

zogenaamde ‘zaagtandwerking’ zullen niet uitsluitend de gegevens uit het laatst 

gerapporteerde verslagjaar als vertrekpunt voor de berekeningen worden gehanteerd, maar 

het gemiddelde van de gegevens over de drie meest recent gerapporteerde verslagjaren. Op 

deze wijze wil ACM de effecten van fluctuaties in met name operationele kosten die mede 

hebben geleid tot de ‘zaagtand’ verkleinen (zie voetnoot 113 bij randnummer 212). 

 

11. Zonder motivering  wordt deze systeemwijziging ook toegepast op de kosten van erkende 

objectiveerbare regionale verschillen (ORV), i.c.de lokale heffingen. Liander pleit ervoor om 

deze systeemwijziging op de kosten van ORV niet door te voeren. Bij ORV is immers geen 

sprake van fluctuerende kosten, maar van een per individuele netbeheerder herkenbare 

stabiele ontwikkeling. Fluctuaties in de operationele kosten doen zich per definitie niet voor. Er 

is uitsluitend sprake van kostentoename als gevolg van een toenemend aantal gemeenten dat 

tot precarioheffing overgaat. Door te middelen gaat de koppeling met de werkelijke situatie 

verloren en wordt op voorhand een ‘gat’ tussen compensatie en kosten gecreëerd, waarvoor 

de  netbeheerders opdraaien (een groei in lasten wordt slechts ten dele gecompenseerd). De 

reguleringssystematiek is daarmee onjuist en in strijd met de E-wet. 

 

12. Ook bij de inkoopkosten transport past ACM de systeemwijziging zonder motivatie toe en ook 

hier pleit Liander ervoor om de middeling over die jaren achterwege laten. Immers, de 

inkoopkosten transport bestaan hoofdzakelijk uit inkoopkosten bij TenneT TSO B.V. en deze 

worden jaarlijks aangepast met cpi-x, waarbij de begininkomsten worden afgeleid van de 

eindinkomsten uit de voorgaande periode. Evenals bij ORV geeft het niveau van de 

inkoopkosten transport uit het laatst gerapporteerde verslagjaar een representatiever beeld 

voor het vertrekpunt van de toekomstige inkoopkosten dan een middeling met gedateerde 

gegevens. Door te middelen gaat juist de ontwikkeling van de werkelijke situatie verloren en 

wordt op voorhand een ‘gat’ gecreëerd. Dat is onjuist. 

 
Frontier shift 

 

13. ACM gaat in het ontwerp-methodebesluit uit van een frontier shift die niet van toepassing zal 

zijn op de inkoopkosten transport. Dat is een afwijking van de bestendige 

reguleringssystematiek.  

 

14. Tijdens de klankbordgroepen heeft ACM aangegeven een voorkeur te hebben voor een 

exogene schatter van de frontier shift. Tijdens de overleggen van de klankbordgroep zijn de 

pro’s en contra’s hiervan uitvoerig besproken.  

 

15. Pas tijdens de ‘wrap-up’ sessie van 12 maart 2013 heeft ACM - in afwijking van het eerdere 

overleg tijdens de klankbordgroepen - aangegeven voornemens te zijn om een frontier shift op 

basis van een langjarig gemiddelde van gerealiseerde productiviteitsmetingen toe te passen.  
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16. In het algemeen geldt dat bij de toepassing van een langjarig gemiddelde incidenten minder 

effect op de uitkomst hebben  en  de uitkomst daardoor beter past bij de onderliggende trend. 

Echter, het gebruik van langjarige gemiddelden vereist wel dat de gegevens vergelijkbaar zijn.  

 

17. In het ontwerp-methodebesluit geeft ACM aan voornemens te zijn om productiviteitsmetingen 

die ten behoeve van voorgaande methodebesluiten zijn uitgevoerd, opnieuw uit te voeren 

onder eliminatie van de inkoopkosten transport en onder aanpassing van de WACC naar het 

voor de nieuwe reguleringsperiode vastgestelde niveau. 

 

18. De insteek van ACM is weliswaar relatief eenvoudig uit te voeren, maar gaat ten onrechte 

voorbij aan enkele ingrijpende veranderingen die zich in de beschouwde periode hebben 

voorgedaan en die een materiële impact op de uitkomst van de te berekenen frontier shift 

hebben. Dat leidt tot onvergelijkbare gegevens en leidt tot een onjuiste uitkomst.  

 

19. Ten eerste heeft in de periode 2007-2008 de wettelijke overdracht van het beheer van de 

hoogspanningsnetten van regionale netbeheerders naar TenneT TSO B.V. plaats gevonden 

(behoudens de met CBL-overeenkomsten belaste netten). Als gevolg hiervan zien we in de 

door ACM gehanteerde database van 2007 naar 2008 een substantiële afname van de GAW, 

van de afschrijvingen en van de bedrijfslasten bij Dnwb, Enexis en Liander, en daarmede van 

de regulatorische kosten exclusief inkoopkosten transport. Tegenover deze afname staat een 

toename van de inkoopkosten transport van 2007 op 2008 en verder. De toepassing van de 

door ACM voorgenomen rekenwijze, namelijk berekening na de eliminatie van de inkoop-

kosten transport, zou ertoe leiden dat de beheersoverdracht van 2007 op 2008 wordt 

berekend als productiviteitsverbetering. Dat is uiteraard onjuist. Het is onontkoombaar dat op 

de meting van 2007 naar 2008 een correctie wordt toegepast die dit ongewenste effect 

voorkomt, bijvoorbeeld door gegevens van 2008 te gebruiken als zou de wettelijke beheers-

overdracht niet hebben plaats gevonden (gegevens grotendeels reeds in bezit van ACM).  

 

20. De tweede ingrijpende verandering waaraan ACM voorbijgaat, betreft de invoering van het 

capaciteitstarief. Daarmee werd de samengestelde output niet meer beïnvloed door de 

jaarlijkse toename van het volume. De invoering van het capaciteitstarief heeft daarmee een 

drukkend effect gehad op de ontwikkeling van de samengestelde output en daarmee op de 

productiviteitsverandering. Het is daarom noodzakelijk dat de afzetgegevens van jaren, waarin 

sprake was van volumetarieven, worden gecorrigeerd naar capaciteitsvolumes. De 

correctiemethode die ACM ten behoeve van het methodebesluit 2011-2013 heeft toegepast 

ter zake van de gegevens voor de jaren 2006-2008 zou hiervoor kunnen worden gehanteerd.  

 

Afsluiting  

 
21. Liander verzoekt ACM  om deze mondelinge en de hierop volgende schriftelijke zienswijze te 

willen betrekken bij de vaststelling van het definitieve methodebesluit. Ik dank u voor uw 

aandacht. 

 

E.M.J. Hooykaas 


