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1 Aanleiding 

1. Nu STROOM niet is aangenomen gaat ACM in de methodebesluiten uit van de x-factor, het 

daarbij horende geleidelijke tariefverloop en de bevoegdheid om begininkomsten gelijk te 

stellen aan de efficiënte kosten (ook wel “one-off” genoemd).  

2. Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 18 februari 2016 legt ACM aan netbeheerders 

en representatieve organisaties een voorstel voor over het toetsingskader dat ACM in de 

methodebesluiten gaat gebruiken om te bepalen of zij de begininkomsten aanpast (kort: 

toetsingskader begininkomsten). 

2 Totstandkoming voorstel 

3. Vorig jaar liet Netbeheer Nederland namens de regionale netbeheerders weten dat zij bij de 

voorbereiding van de nieuwe methodebesluiten willen overleggen over het toetsingskader 

begininkomsten (zie bijgevoegd memo). Naar aanleiding hiervan heeft ACM in januari 2016 

een expert meeting georganiseerd. Bij die bijeenkomst waren aanwezig: Duurzame 

Energiekoepel, Endinet, Enexis, GTS(/GGS), Liander, Netbeheer Nederland, Rendo, 

Stedin, TenneT en VEMW. Wij hebben ideeën die gedeeld zijn tijdens deze expert meeting 

gebruikt bij uitwerking van het voorstel dat we in deze notitie voorleggen aan de 

klankbordgroep. 

3 Uitgangspunten toetsingskader begininkomsten 

4. De bevoegdheid om begininkomsten aan te passen is geregeld in artikel 41c, vierde lid,  

E-wet en 81c, vierde lid, Gaswet. De bevoegdheid houdt in dat ACM de totale 

begininkomsten kan vaststellen op de verwachte efficiënte kosten inclusief een redelijk 

rendement, indien de totale inkomsten aan het begin van een regelingsperiode afwijken van 

de verwachte efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement. ACM kan de bevoegdheid 

in principe toepassen bij elk verschil tussen de totale inkomsten en de verwachte efficiënte 

kosten inclusief een redelijk rendement. Met de bevoegdheid is beoogd te voorkomen dat 

eventuele over- of onderrendementen doorlopen in de periode volgend op de periode 

waarin ze zijn ontstaan.
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5. Op basis van het doel van de bevoegdheid ziet ACM de volgende inhoudelijke 

uitgangspunten: 

a.) Toepassing van de bevoegdheid gebeurt symmetrisch, dat wil zeggen: onder gelijke 

omstandigheden leidt een overrendement tot dezelfde keuze om begininkomsten wel of niet 

aan te passen, als een onderrendement van gelijke omvang. 
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b.) Toepassing van de bevoegdheid is in lijn met de doelstelling: een voorwaarde voor 

verlaging van begininkomsten is dat daarmee het doorlopen van overrendementen wordt 

voorkomen en leidt tegelijkertijd niet tot onderrendementen van gelijke of grotere omvang 

en andersom.  

c.) Toepassing van de bevoegdheid is gericht op het voorkomen van over- of 

onderrendementen in de nieuwe periode. Daarom toetst ACM op basis van actuele 

inzichten die betrekking hebben op de nieuwe periode. 

6. Voor RNB’s geldt dat toepassing van de bevoegdheid in lijn dient te zijn met het idee achter 

maatstafconcurrentie, dat wil zeggen: uitgangspunt bij aanpassing van de begininkomsten 

is dat er sprake blijft van gelijke inkomsten per output. 

7. Voor GTS is de bevoegdheid om de begininkomsten aan te passen niet expliciet in de 

Gaswet geregeld. Dat wil evenwel niet zeggen dat ACM de bevoegdheid niet kan 

gebruiken, aangezien het reguleringskader voor GTS ACM veel keuzevrijheid geeft, ook ten 

aanzien van het aanpassen van de begininkomsten. Indien sprake is van over- en/of 

onderrendementen bij GTS, acht ACM het net als bij de overige netbeheerders niet 

wenselijk deze over- of onderrendementen doorlopen in de volgende reguleringsperiode. 

ACM is daarom voornemens de bevoegdheid voor GTS op dezelfde wijze toe te passen als 

bij andere netbeheerders. 

4 Opties voor invulling toetsingskader begininkomsten 

8. ACM heeft in de methodebesluiten 2014-2016 een kader neergelegd dat niet juridisch is 

aangevochten (zie bijgevoegde besluitteksten). Daarmee is dat kader voor ACM een 

startpunt voor de invulling van het toetsingskader voor de methodebesluiten 2017 e.v. 

Hieronder presenteren wij een beoordelingskader dat is gebaseerd op genoemd huidig 

kader (optie A). Daarbij komen we tegemoet aan verzoeken van NBNL om het kader te 

verhelderen. Daarnaast zien we een mogelijke alternatieve invulling van de 

bevoegdheid(optie B). Uitwerking van deze optie is mede ingegeven door de ideeën die 

belanghebbenden hebben gedeeld tijdens de expert meeting in januari. 

 

Optie A: Begininkomsten aanpassen bij aanzienlijk verschil met efficiënte kosten 

9. ACM toetst eerst of begininkomsten verschillen van efficiënte kosten. Dit noemen wij de 

toepassingsvoorwaarde. Als aan de toepassingsvoorwaarde is voldaan, beoordeelt ACM of 

ACM de begininkomsten vaststelt op het niveau van de efficiënte kosten.  

10. ACM ziet aanleiding voor aanpassing van de beginkomsten wanneer aanzienlijke 

verschillen tussen inkomsten en efficiënte kosten zijn ontstaan. Hiermee past ACM de 

bevoegdheid toe juist in die situaties waarvoor deze bedoeld is en houdt ACM rekening met 

onzekerheid in de schatting van de efficiënte kosten in het beginpunt. Verschillen groter dan 

5% zijn aanzienlijk. Verschillen kleiner dan 2,5% zijn niet groot genoeg om over te gaan tot 

het aapassen van de begininkomsten. Tussen 2,5% en 5% betrekt ACM een beoordeling 

van de context van de netbeheerder(s) bij de keuze om begininkomsten wel of niet aan te 

passen. In beginsel betrekt ACM alle belanghebbenden bij die bredere beoordeling. 

11. Praktische keuzes bij uitwerking van het kader: 

- ACM berekent efficiënte kosten in 2016 op vergelijkbare wijze als de efficiënte kosten in 

het eindpunt. Dit is in ieder geval relevant voor statische efficiëntie, 

productiviteitsverandering en frontier shift, de WACC en budgetten reguliere 

uitbreidingsinvesteringen. 

- Bij toetsen van de toepassingsvoorwaarde schoont ACM de begininkomsten voor 



nacalculaties die niet zien op het betreffende jaar; 

- Bij toetsen van de toepassingsvoorwaarde gaat ACM uit van het takenpakket dat de 

netbeheerder heeft gedurende de relevante reguleringsperiode; 

- Voor RNB’s toetst ACM de toepassingsvoorwaarde op sectorniveau en past ACM de 

begininkomsten voor alle netbeheerders wel of niet aan.  

12. Wanneer aanpassing van de begininkomsten aan de orde is, toetst ACM of deze 

aanpassing bij een LNB leidt tot een overshoot. Van een overshoot is sprake wanneer het 

toepassen van de bevoegdheid leidt tot een onderrendement dat gelijk aan of groter is dan 

het overrendement dat wordt voorkomen. In die gevallen past ACM de begininkomsten niet 

aan. Voor RNB’s kan deze situatie niet ontstaan, omdat tariefinkomsten gebaseerd zijn op 

totale sectorkosten en ACM toetst op sectorniveau. 

13. Wanneer er zwaarwegende en aan de wettelijke doelstellingen gerelateerde belangen zijn 

die maken dat een andere toepassing van de bevoegdheid gewenst is, kan ACM op basis 

van een bredere belangenafweging afwijken van het gepresenteerde kader. ACM betrekt 

alle belanghebbenden bij deze brede belangenafweging. Wanneer belanghebbenden van 

mening zijn dat een uitzondering op het kader aan de orde is, kunnen zij dit bij ACM 

melden. 

 

Optie B: Begininkomsten aanpassen bij een geconstateerd over- of onderrendement 

14. Deze optie is voor een groot deel gelijk aan optie A, maar in de plaats van bovenstaand 

randnummer 10 komt:  

15. ACM ziet aanleiding voor aanpassing van de beginkomsten wanneer in het beginpunt 

sprake is van over- of onderrendement. ACM hanteert hierbij voor RNB’s een andere toets 

dan voor LNB’s. De reden hiervoor is dat de efficiënte kosten voor RNB’s op een andere 

manier worden bepaald dan voor LNB’s. 

- Voor RNB’s toetst ACM op sectorniveau op over- of onderrendement door totale 

begininkomsten te vergelijken met de totale verwachte efficiënte kosten in 2016. Deze 

laatste zijn gebaseerd op de totale sectorkosten in de jaren 2013-2015. Het verschil vormt 

een goede indicatie van het bestaan van over- of onderrendementen op sectorniveau in het 

beginpunt. 

- Voor LNB’s toetst ACM dit door totale begininkomsten te vergelijken met de totale 

verwachte kosten 2016, gebaseerd op dezelfde kostenbasis als het eindpunt, budget 

reguliere uitbreidingen en de frontier shift. Ten opzichte van de verwachte efficiënte kosten 

past ACM hierbij geen statische efficiëntieparameter toe. Een verschil is een goede 

indicatie van het bestaan van over- of onderrendementen bij de netbeheerder in 2016. 

5 Vragen aan de klankbordgroepleden 

 Kunnen kbg-leden zich vinden in de gepresenteerde uitgangspunten voor het 

toetsingskader begininkomsten? 

 Zijn de twee beschreven opties voldoende duidelijk? 

 Welke optie heeft uw voorkeur: A of B? 

 Heeft u concrete suggesties voor alternatieve invulling van het kader? 

 Zien kbg-leden op dit moment voor de komende reguleringsperiode zwaarwegende en aan 

de wettelijke doelstellingen gerelateerde belangen die maken dat een andere afweging dan 

op basis van een gepresenteerd toetsingskader wenselijk is? 


