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zijn dan voor netbeheerders uit andere landen. In het algemeen is de kans op over- of 

onderprestatie rond het middelpunt van de bandbreedte symmetrisch.  

 

174. ACM heeft geen specifieke reden om aan te nemen dat voor GTS een hoge dan wel een lage 

frontier shift representatief is. Daarom stelt zij de frontier shift vast op het middelpunt van de 

bandbreedte uit het advies van CEPA, namelijk 1,3%. Hiermee is de kans op over- en 

onderprestatie door GTS symmetrisch, zodat ACM gemiddeld een goede schatting maakt van 

het efficiënte kostenniveau voor GTS. 

 

8.3 Stap 2: bepalen van de begininkomsten 

 

175. De tarieveninkomsten voor het jaar 2013 dienen ter dekking van de kosten (inclusief een 

redelijk rendement) voor het jaar 2013. ACM definieert de begininkomsten voor het jaar 2013 

als de vermenigvuldiging van de tarieven in het jaar 2013 met een schatting van de volumes 

in het jaar 2013. De schatting van volumes in het jaar 2013 baseert ACM op de omzet in het 

jaar 2012 en de verwachte volumegroei door ingebruikname van uitbreidingsinvesteringen in 

het jaar 2013. ACM corrigeert voor verrekeningen die betrekking hebben op de totale 

inkomsten van jaren die geen betrekking hebben op het jaar 2013 maar op voorgaande 

jaren.
59

 

 

176. Deze berekeningswijze houdt rekening met dezelfde factoren als de methode van regulering 

geldend voor de landelijk netbeheerder voor het transport van elektriciteit, TenneT. Dit is een 

wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit. De aanleiding voor deze wijziging is een 

zienswijze van GTS, waarin zij stelt dat actuelere gegevens beschikbaar zijn (en dan ook 

gebruikt moeten worden) dan de 2011 gegevens die ACM in het ontwerpbesluit gebruikte. 

Daarnaast constateert ACM bij het uitvoeren van de toets voor de aanpassing van de 

begininkomsten dat er gedurende de jaren 2011-2013 uitbreidingsinvesteringen in gebruik 

genomen zijn. In de kosten 2013 zijn deze uitbreidingsinvesteringen opgenomen, maar de 

volumegroei die gepaard gaat met deze uitbreidingsinvesteringen is evident geen onderdeel 

van de volumes voor het jaar 2011 (en daarmee de rekenvolumes voor het jaar 2013). De 

bepaling van de begininkomsten zoals ACM in het ontwerpbesluit voorgenomen had houdt 

daarom ten onrechte geen rekening met deze volumegroei. 

 

177. De systematiek in de voorgaande methodebesluiten is dat de begininkomsten worden 

vastgesteld op het niveau van de eindinkomsten van de vorige periode. Dit is in lijn met 

de systematiek van de eerdere methodebesluiten van TenneT en de regionale 

netbeheerders. Voor hen is deze systematiek, anders dan voor GTS, voorgeschreven 

door de formule van artikel 41b van de E-wet en artikel 81b van de Gaswet (hierna: 

wettelijke formule).  
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Zie formule (1) in bijlage 1. 
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178. Deze voor TenneT en de regionale netbeheerders geldende wettelijke systematiek is 

aangevuld met een discretionaire bevoegdheid om de begininkomsten op het efficiënte 

kostenniveau vast te stellen. Voor ACM is dit aanleiding om de toepassing van deze 

bevoegdheid te overwegen in het kader van de desbetreffende methoden van regulering.  

 

179. ACM is van mening dat zij, bij ontbreken van eerdergenoemde wettelijke formule voor de 

regulering van GTS, beleidsvrijheid heeft ten aanzien van de keuze tot aanpassing van 

de begininkomsten aan het efficiënte kostenniveau. Uit oogpunt van consistent beleid 

acht ACM het van belang om bedoelde aanpassing ook in overweging te nemen in het 

kader van de regulering van GTS. Naar aanleiding van zienswijzen op het ontwerpbesluit 

(zie bijlage 3) geeft ACM hier een beschrijving van het door haar gebruikte 

beoordelingskader. 

 

Beoordelingskader op hoofdlijnen 

180. Op hoofdlijnen ziet het beoordelingskader er als volgt uit. Allereerst toetst ACM of de 

begininkomsten van GTS afwijken van de efficiënte kosten aan het begin van de periode. 

Indien dit het geval is, heeft het effect wanneer ACM voor GTS de begininkomsten 

aanpast aan het niveau van efficiënte kosten. Vervolgens beoordeelt ACM of er 

aanleiding is om gebruik te maken van de bevoegdheid om de begininkomsten op het 

niveau van de efficiënte kosten vast te stellen. In dit verband overweegt zij het volgende. 

 

181. Bij de afweging om al dan niet de begininkomsten aan te passen speelt het doel dat de 

wetgever had bij het introduceren van deze nieuwe bevoegdheid een belangrijke rol. Dit 

doel is: de mogelijkheid om winst te behalen via extra efficiëntieverbetering te beperken 

in de tijd. Met andere woorden: aanpassen van de begininkomsten heeft als doel om te 

voorkomen dat verschillen die in het verleden zijn ontstaan tussen inkomsten en kosten, 

via de begininkomsten doorlopen in de nieuwe periode en op die manier over- of 

onderrendementen veroorzaken.  

 

182. In het algemeen hecht ACM belang aan een zo geleidelijk en zo stabiel mogelijk 

tariefverloop. Toepassing van de bevoegdheid in kwestie betekent in beginsel een 

inbreuk op dat belang. Afnemers en netbeheerders hechten ook belang aan een zo 

geleidelijk en stabiel mogelijk tariefverloop, zo bleek bij de voorbereiding van dit besluit. 

Specifiek voor de keuze om begininkomsten wel of niet aan te passen weegt ACM dit 

belang als volgt af tegen de andere relevante belangen. Naarmate het verschil dat in het 

verleden is ontstaan tussen inkomsten en kosten toeneemt, neemt ook het belang van 

het voorkomen van over- of onderrendementen in de nieuwe periode toe en zal het 

belang van tariefstabiliteit meer ondergeschikt raken aan dat belang. Met andere 

woorden: in beginsel kiest ACM voor een stabiel tariefverloop, waar dat andere doelen 

van regulering niet bijt. Wanneer het vasthouden van stabiel tariefverloop echter 

meebrengt dat rendementen aanzienlijk uitgaan boven wat in het economisch verkeer 



 

 

 

 
4
8
/7

1
 

gebruikelijk is, of wanneer netbeheerders bij stabiel tariefverloop geconfronteerd worden 

met tarieven die aanzienlijk lager zijn dan hun kosten, ligt het voor de hand te overwegen 

om de begininkomsten aan te passen en daarmee het stabiele tariefverloop te 

doorbreken. 

 

183. ACM acht de hierboven gepresenteerde belangenafweging ook relevant voor GTS, 

ondanks dat de wetgever zich voor wat betreft GTS niet heeft uitgelaten over het 

specifieke doel van regulering dat hij benoemt bij introduceren van het nieuwe wettelijke 

instrument voor TenneT en regionale netbeheerders. Ook voor besluitvorming met 

betrekking tot GTS zijn de belangen van betaalbaarheid en financierbaarheid relevant. 

De keuze om al dan niet begininkomsten aan te passen is het resultaat van een weging 

van onder andere deze belangen. ACM ziet geen relevante feiten of omstandigheden op 

basis waarvan zij voor GTS een ander gewicht zou moeten geven aan deze belangen. 

 

184. Wanneer sprake is van een verschil tussen inkomsten en kosten, bepaalt ACM of 

aanpassen van de begininkomsten ook daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Dat wil 

zeggen: of de aanpassing het geconstateerde verschil wegneemt en daarbij niet een 

forse overshoot oplevert. Bijvoorbeeld: wanneer er voorafgaand aan de nieuwe periode 

een verschil tussen inkomsten en kosten bestaat van 50, en het verschil tussen 

begininkomsten en efficiënte kosten is 100, dan schiet aanpassen van de 

begininkomsten zijn doel ver voorbij (er is dus sprake van een overshoot).  

 

185. Wanneer aanpassing het gewenste effect heeft kan ACM tot de keuze komen om de 

begininkomsten aan te passen. Hierbij moet worden opgemerkt dat ACM voor elke 

periode een belangenafweging zal maken en in deze afweging telkens ook overige 

relevante belangen, feiten en omstandigheden zal meewegen. In specifieke 

omstandigheden kunnen bijvoorbeeld het belang van bevordering van doelmatige 

bedrijfsvoering of het belang van een goed klimaat voor voldoende investeringen in de 

netten doorslaggevend zijn in de keuze om al dan niet begininkomsten aan te passen. 

 

Nadere uitwerking toepassingsvoorwaarde 

186. Voor de vergelijking tussen inkomsten en efficiënte kosten aan het begin van de periode, 

bepaalt ACM de begininkomsten zoals beschreven in randnummer 175. De 

begininkomsten gelden voor het jaar 2013. Voor een zuivere vergelijking berekent ACM 

ook de efficiënte kosten voor het jaar 2013. Daarbij gaat zij wel uit van het takenpakket 

dat de netbeheerder vanaf het jaar 2014 zal hebben, omdat de aanpassing van de 

begininkomsten bedoeld is effect te hebben vanaf het jaar 2014. De efficiënte kosten 

bepaalt ACM op dezelfde manier als waarop zij de efficiënte kosten in het eindpunt 

bepaalt. Dit wordt beschreven in paragraaf 8.4. Naar aanleiding van zienswijzen rekent 

ACM hierbij met de WACC zoals die op basis van het vorige methodebesluit werd 

gehanteerd voor het jaar 2013. ACM motiveert deze keuze als volgt. 
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187. De methode voor bepaling van de WACC is, voor zover het gaat om vreemd vermogen, 

gericht op het vergoeden van efficiënte vermogenskosten op langere termijn. ACM houdt 

in zijn WACC-methode niet primair rekening met bestaande leningenportefeuilles. Door 

deze aanpak voor vreemd vermogen, geldt dat ook voor de totale WACC niet gezegd kan 

worden dat deze zich richt op korte termijn. Door een consistente toepassing wordt 

evenwel bereikt dat de methode in elk geval op lange termijn een adequate vergoeding 

geeft van de totale efficiënte vermogenskosten. Dit wordt nader uitgelegd in bijlage 2. 

Daar past beter bij dat ACM voor mogelijke aanpassing van de begininkomsten uitgaat 

van de WACC zoals die gold op basis van het vorige methodebesluit. Namelijk: 

a. De nieuwe bevoegdheid om de begininkomsten aan te passen is een kan-

bepaling. Dat wil zeggen dat het niet in de rede ligt om dit instrument structureel 

wel of niet in te zetten. ACM zal telkens een afweging moeten maken op basis 

van de dan geldende feiten, omstandigheden en inzichten. ACM richt zich op 

een consistente toepassing van de WACC. Het niet (bij voorbaat) structureel 

kunnen inzetten van het nieuwe instrument maakt dat consistente toepassing 

van de WACC-methodiek niet gegarandeerd is, wanneer bij het aanpassen van 

de begininkomsten niet van de WACC wordt uitgegaan zoals die gold op basis 

van het vorige methodebesluit. 

b. De WACC-methodiek is niet primair gericht op het per periode vergoeden van 

de kosten van de op dat moment geldende volledige leningenportefeuille, maar 

heeft een lange termijn perspectief. Het nieuwe instrument daarentegen, heeft 

een korte termijn perspectief: direct aan het begin van de periode worden de 

efficiënte kosten vergoed. 

 

186. Teneinde de hoogte van de WACC over een langere termijn aan te laten sluiten bij de 

vermogenskosten van de netbeheerders, zal het efficiënte kostenniveau waar de 

begininkomsten aan worden aangepast, worden bepaald aan de hand van de WACC uit 

het vorige methodebesluit. Voor de bepaling van efficiënte kosten en kosten in 2013 

rekent ACM daarom met de WACC zoals volgt uit het methodebesluit voor de jaren 2011-

2013. 

 

187. ACM bepaalt het verschil tussen begininkomsten en efficiënte kosten voor elke wettelijke 

taak waarvoor de begininkomsten separaat worden vastgesteld.
60

 ACM stelt vast dat voor 

elke taak de totale inkomsten van GTS aan het begin van de reguleringsperiode niet 

gelijk zijn aan het efficiënte kostenniveau van GTS. Aanpassing van de begininkomsten 

zou zodoende effect hebben. 
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Het betreft dus de transporttaak, de aansluittaak, de bestaande aansluitingtaak de balanceringstaak en de 

kwaliteitsconversietaak. Zie ook hoofdstuk 1. 
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Is er voldoende aanleiding om begininkomsten aan te passen? 

188. Om te bepalen of er aanleiding is om de begininkomsten aan te passen, vergelijkt ACM 

de inkomsten voor alle taken van GTS tezamen met het efficiënte kostenniveau op het 

niveau van deze taken tezamen. Hiermee wordt bereikt dat ACM bij haar besluit tot het al 

dan niet gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid de over- of 

onderrendementsituatie van de desbetreffende netbeheerder betrekt. Dit sluit aan bij het 

hoofddoel van een mogelijke aanpassing van de begininkomsten, namelijk het 

voorkomen dat een verschil tussen inkomsten en kosten in de vorige periode via het 

geleidelijke tariefverloop blijft bestaan en daardoor in de nieuwe periode over- of 

onderrendementen veroorzaakt. Ook doet deze aanpak recht aan het belang van de 

afnemers (in brede zin). Vrijwel alle afnemers betalen immers voor transport, aansluiting, 

balancering en kwaliteitsconversie.  

 

189. ACM verwacht voor GTS in 2013, op basis van cijfers t/m 2012, een gering verschil 

tussen inkomsten en kosten. Er is sprake van een rendement dat uitgaat boven de 

WACC ter hoogte van ongeveer €24 mln. Dit is 2% van de totale inkomsten van de 

netbeheerders in 2013. 

 

190. Bij bovenstaande moet worden opgemerkt dat ACM op het moment van vergelijken van 

inkomsten en kosten van het laatste jaar voorafgaand aan de nieuwe periode, in dit geval 

het jaar 2013, nog niet beschikt over exacte cijfers voor dat jaar. ACM baseert zijn 

schatting op gegevens voor jaren t/m 2012. Om recht te doen aan de onzekerheid van de 

schatting voor 2013, zal ACM enige marge in acht nemen wanneer zij oordeelt of een 

geconstateerd verschil in beginsel voldoende aanleiding is om af te wijken van het 

geleidelijke tariefverloop en de begininkomsten aan te passen. 

 

191. Gezien de relatief geringe hoogte van het verschil tussen inkomsten en kosten, in 

combinatie met de onzekerheid over de exacte cijfers over 2013, oordeelt ACM dat er 

onvoldoende aanleiding is om de begininkomsten te verlagen. ACM ziet geen overige 

belangen, feiten of omstandigheden die zouden moeten leiden tot een andere afweging 

of uitkomst. ACM kiest er dan ook voor om de begininkomsten niet vast te stellen op het 

niveau van de efficiënte kosten (inclusief een redelijk rendement).  

 

8.4 Stap 3: bepalen van de eindinkomsten 

192. In deze paragraaf bespreekt ACM hoe zij de eindinkomsten bepaalt. Zoals in paragraaf 8.1 

uitgelegd zijn de eindinkomsten de verwachte efficiënte kosten voor het jaar 2016. Dit 

hoofdstuk beschrijft dan ook op welke wijze de verwachte efficiënte kosten 2016 worden 

bepaald. ACM bepaalt de efficiënte kosten van GTS per taak. ACM bespreekt in dit hoofdstuk 

eerst de kapitaalkosten (paragraaf 8.4.1) en daarna de operationele kosten (paragraaf 8.4.2). 
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195. Zodoende heeft ACM de bovenkant van de bandbreedte opnieuw berekend en komt tot een 

bandbreedte tussen 0,5% en 1,7%.  

 

196. ACM heeft geen specifieke reden om aan te nemen dat voor TenneT een hoge dan wel een 

lage frontier shift representatief is. Daarom stelt zij de frontier shift vast op het middelpunt van 

de bandbreedte uit het advies van CEPA, rekening houdend met de uitkomst van e3grid2012, 

namelijk 1,1%. Hiermee is de kans op over- en onderprestatie door TenneT symmetrisch, 

zodat ACM gemiddeld een goede schatting maakt van het efficiënte kostenniveau voor 

TenneT. 

 

8.3 Stap 2: Bepalen van de begininkomsten 

197. De tweede stap van de methode om de x-factor vast te stellen, bestaat uit het bepalen van de 

begininkomsten. Bij de vaststelling van de voorgaande methodebesluiten heeft ACM de 

begininkomsten gebaseerd op de wettelijke formule in artikel 41b, eerste lid, onderdeel d, van 

de E-wet. Deze formule houdt in dat de inkomsten in een bepaald jaar (jaar t) worden 

gebaseerd op de inkomsten in het jaar daaraan voorafgaand (jaar t-1).  

 

198. Zoals in paragraaf 5.3 beschreven, heeft ACM per 1 juli 2011 via artikel 41c, vierde lid, van de 

E-wet de bevoegdheid gekregen om de begininkomsten op een andere wijze vast te stellen, 

namelijk door deze gelijk te stellen aan het efficiënte kostenniveau inclusief een redelijk 

rendement, indien de totale inkomsten aan het begin van de reguleringsperiode niet gelijk zijn 

aan het efficiënte kostenniveau. Hierbij dient zij alle relevante feiten en omstandigheden in 

ogenschouw te nemen. Naar aanleiding van zienswijzen op het ontwerpbesluit
95

 geeft ACM 

hier eerst een beschrijving van het door haar gebruikte beoordelingskader en past dit toe 

(paragraaf 8.3.1). Vervolgens licht zij toe hoe zij de begininkomsten heeft bepaald (paragraaf 

8.3.2). 

8.3.1 Aanpassen begininkomsten aan efficiënte kosten 

Beoordelingskader op hoofdlijnen 

199. Op hoofdlijnen ziet het beoordelingskader er als volgt uit. Allereerst bepaalt ACM of aan de 

toepassingsvoorwaarde is voldaan, dat wil zeggen: ACM toetst per netbeheerder of de 

begininkomsten afwijken van de efficiënte kosten aan het begin van de periode. Indien dit het 

geval is kan ACM voor deze netbeheerder de begininkomsten aanpassen naar het niveau van 

efficiënte kosten. Vervolgens beoordeelt ACM of er aanleiding is om gebruik te maken van de 

bevoegdheid om de begininkomsten op het niveau van de efficiënte kosten vast te stellen. In 

dit verband overweegt zij het volgende. 

 

200. Bij de afweging om al dan niet de begininkomsten aan te passen speelt het doel dat de 

wetgever had bij het introduceren van deze nieuwe bevoegdheid een belangrijke rol. Dit doel 
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 Zie bijlage 3. 

MSturm
Typemachine
TenneT: 12.0238.52https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/11228/Ontwerp-Methodebesluiten-Tennet-2014-2016/



 

 

 

 
6
1
/7

9
 

is: de mogelijkheid om winst te behalen via extra efficiëntieverbetering te beperken in de tijd. 

Met andere woorden: aanpassen van de begininkomsten heeft als doel om te voorkomen dat 

verschillen die in het verleden zijn ontstaan tussen inkomsten en kosten, via de 

begininkomsten doorlopen in de nieuwe periode en op die manier over- of onderrendementen 

veroorzaken. 

 

201. In het algemeen hecht ACM belang aan een zo geleidelijk en zo stabiel mogelijk tariefverloop. 

Toepassing van de bevoegdheid in kwestie betekent in beginsel een inbreuk op dat belang. 

Afnemers en netbeheerders hechten ook belang aan een zo geleidelijk en stabiel mogelijk 

tariefverloop, zo bleek bij de voorbereiding van dit besluit. Specifiek voor de keuze om 

begininkomsten wel of niet aan te passen weegt ACM dit belang als volgt af tegen de andere 

relevante belangen. Naarmate het verschil dat in het verleden is ontstaan tussen inkomsten 

en kosten toeneemt, neemt ook het belang van het voorkomen van over- of 

onderrendementen in de nieuwe periode toe en zal het belang van tariefstabiliteit meer 

ondergeschikt raken aan dat belang. Met andere woorden: in beginsel kiest ACM voor een 

stabiel tariefverloop, waar dat andere doelen van regulering niet bijt. Wanneer het vasthouden 

van stabiel tariefverloop echter meebrengt dat rendementen aanzienlijk uitgaan boven wat in 

het economisch verkeer gebruikelijk is, of wanneer netbeheerders bij stabiel tariefverloop 

geconfronteerd worden met tarieven die aanzienlijk lager zijn dan hun kosten, ligt het voor de 

hand te overwegen om de begininkomsten aan te passen en daarmee het stabiele 

tariefverloop te doorbreken. 

 

202. Wanneer sprake is van een verschil tussen inkomsten en kosten, bepaalt ACM of aanpassen 

van de begininkomsten ook daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Dat wil zeggen: of de 

aanpassing het geconstateerde verschil wegneemt en daarbij niet een forse ‘overshoot’ 

oplevert. Bijvoorbeeld: wanneer er voorafgaand aan de nieuwe periode een verschil tussen 

inkomsten en kosten bestaat van 50, en het verschil tussen begininkomsten en efficiënte 

kosten is 100, dan schiet aanpassen van de begininkomsten zijn doel ver voorbij (er is dus 

sprake van een overshoot).  

 

203. Wanneer aanpassing het gewenste effect heeft kan ACM tot de keuze komen om de 

begininkomsten aan te passen. Hierbij moet worden opgemerkt dat ACM voor elke periode 

een belangenafweging zal maken en in deze afweging telkens ook overige relevante 

belangen, feiten en omstandigheden zal meewegen. In specifieke omstandigheden kunnen 

bijvoorbeeld het belang van bevordering van doelmatige bedrijfsvoering of het belang van een 

goed klimaat voor voldoende investeringen in de netten doorslaggevend zijn in de keuze om 

al dan niet begininkomsten aan te passen. 

 

Nadere uitwerking toepassingsvoorwaarde 

204. Voor de vergelijking tussen inkomsten en efficiënte kosten aan het begin van de periode, 

bepaalt ACM de begininkomsten zoals beschreven in paragraaf 8.3.2. De begininkomsten 

gelden voor het jaar 2013. Voor een zuivere vergelijking berekent ACM ook de efficiënte 
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kosten voor het jaar 2013. Daarbij gaat zij wel uit van het takenpakket dat de netbeheerder 

vanaf het jaar 2014 zal hebben, omdat de aanpassing van de begininkomsten bedoeld is 

effect te hebben vanaf het jaar 2014. De efficiënte kosten bepaalt ACM op dezelfde manier 

waarop zij de efficiënte kosten in het eindpunt bepaalt, dit wordt beschreven in paragraaf 8.4. 

Naar aanleiding van zienswijzen rekent ACM hierbij met de WACC zoals die op basis van het 

vorige methodebesluit werd gehanteerd voor het jaar 2013
96

. ACM motiveert deze keuze als 

volgt. 

 

205. De methode voor bepaling van de WACC is, voor zover het gaat om vreemd vermogen, 

gericht op het vergoeden van efficiënte vermogenskosten op langere termijn. ACM houdt in 

zijn WACC-methode niet primair rekening met bestaande leningenportefeuilles. Door deze 

aanpak voor vreemd vermogen, geldt dat ook voor de totale WACC niet gezegd kan worden 

dat deze zich richt op korte termijn. Door een consistente toepassing wordt evenwel bereikt 

dat de methode in elk geval op lange termijn een adequate vergoeding geeft van de totale 

efficiënte vermogenskosten. Dit wordt nader uitgelegd in paragraaf 8.2.1. Daar past beter bij 

dat ACM voor mogelijke aanpassing van de begininkomsten uitgaat van de WACC zoals die 

gold op basis van het vorige methodebesluit. Namelijk: 

a. De nieuwe bevoegdheid om de begininkomsten aan te passen is een kan-bepaling. Dat 

wil zeggen dat het niet in de rede ligt om dit instrument structureel wel of niet in te zetten. 

ACM zal telkens een afweging moeten maken op basis van de dan geldende feiten, 

omstandigheden en inzichten. ACM richt zich op een consistente toepassing van de 

WACC. Het niet (bij voorbaat) structureel kunnen inzetten van het nieuwe instrument 

maakt dat consistente toepassing van de WACC-methodiek niet gegarandeerd is, 

wanneer bij het aanpassen van de begininkomsten niet van de WACC wordt uitgegaan 

zoals die gold op basis van het vorige methodebesluit. 

b. De WACC-methodiek is niet primair gericht op het per periode vergoeden van de kosten 

van de op dat moment geldende volledige leningenportefeuille, maar heeft een lange 

termijn perspectief. Het nieuwe instrument daarentegen, heeft een korte termijn 

perspectief: direct aan het begin van de periode worden de efficiënte kosten vergoed. 
 

206. Teneinde de hoogte van de WACC over een langere termijn aan te laten sluiten bij de 

vermogenskosten van de netbeheerders, zal het efficiënte kostenniveau waar de 

begininkomsten aan worden aangepast, worden bepaald aan de hand van de WACC uit het 

vorige methodebesluit. Voor de bepaling van efficiënte kosten en kosten in 2013 rekent ACM 

daarom met de WACC zoals volgt uit het methodebesluit voor de jaren 2011-2013. 
 

207. ACM bepaalt het verschil tussen begininkomsten en efficiënte kosten voor elke wettelijke taak 

waarvoor de begininkomsten separaat worden vastgesteld.
97

 Voor TenneT zijn dit de 
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transporttaken en de systeemtaken. ACM stelt vast dat voor elke taak de totale inkomsten van 

TenneT aan het begin van de reguleringsperiode niet gelijk zijn aan het efficiënte 

kostenniveau van TenneT. ACM kan zodoende voor TenneT de begininkomsten aanpassen 

naar het niveau van efficiënte kosten. 
 

Is er voldoende aanleiding om begininkomsten aan te passen? 

208. Om te bepalen of er aanleiding is om de begininkomsten aan te passen, vergelijkt ACM de 

inkomsten voor alle taken van TenneT tezamen met het efficiënte kostenniveau op het niveau 

van deze taken tezamen.
98

 Hiermee wordt bereikt dat ACM bij haar besluit tot het al dan niet 

gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid de over- of onderrendementsituatie van 

TenneT betrekt. Dit sluit aan bij het hoofddoel van een mogelijke aanpassing van de 

begininkomsten, namelijk het voorkomen dat een verschil tussen inkomsten en kosten in de 

vorige periode via het geleidelijke tariefverloop blijft bestaan en daardoor in de nieuwe periode 

over- of onderrendementen veroorzaakt. Ook doet deze aanpak recht aan het belang van de 

afnemers (in brede zin). Er zijn immers geen huishoudens of zakelijke afnemers aan te wijzen 

die slechts één van beide taken afnemen; elke afnemer betaalt zowel een transport- en 

aansluittarief als het systeemdienstentarief.  

 

209. ACM verwacht voor TenneT in 2013, op basis van cijfers t/m 2012, een gering verschil tussen 

inkomsten en kosten. Er is sprake van een rendement dat uitgaat boven de WACC ter hoogte 

van ongeveer €11 mln. Dit is 2% van de totale inkomsten van de netbeheerders in 2013. 

 

210. Bij bovenstaande moet worden opgemerkt dat ACM op het moment van vergelijken van 

inkomsten en kosten van het laatste jaar voorafgaand aan de nieuwe periode, in dit geval het 

jaar 2013, nog niet beschikt over exacte cijfers voor dat jaar. ACM baseert zijn schatting op 

gegevens voor jaren t/m 2012. Om recht te doen aan de onzekerheid van de schatting voor 

2013, zal ACM enige marge in acht nemen wanneer zij oordeelt of een geconstateerd verschil 

in beginsel voldoende aanleiding is om af te wijken van het geleidelijke tariefverloop en de 

begininkomsten aan te passen. 

 

211. Gezien de relatief geringe hoogte van het verschil tussen inkomsten en kosten, in combinatie 

met de onzekerheid over de exacte cijfers over 2013, oordeelt ACM dat er onvoldoende 

aanleiding is om de begininkomsten te verlagen. ACM ziet geen overige belangen, feiten of 

omstandigheden die zouden moeten leiden tot een andere afweging of uitkomst. ACM kiest er 

dan ook voor om de begininkomsten niet vast te stellen op het niveau van de efficiënte kosten 

(inclusief een redelijk rendement). 
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Relatie netverliezen met EHD  

164. In randnummers 152 e.v. is toegelicht dat ACM de regulering van het EHD-net ongewijzigd 

laat. De verhoogde wegingsfactor van de transportafhankelijke tariefcategorie voor 

telemetriegrootverbruik geldt daarmee ook voor het deel van het EHD-net van DNWB.
99

 ACM 

kiest ervoor om de verhoging van de wegingsfactor van de transportafhankelijke 

tariefcategorie telemetriegrootverbruik ook toe te passen op wegingsfactoren van de 

transportafhankelijke tariefcategorie van EHD Enexis en Zebra,
100

 aangezien zij verwacht dat 

de omvang en de kosten van netverliezen op het EHD-net vergelijkbaar zijn met 

telemetriegrootverbruik. 

 

Conclusie ten aanzien van netverliezen  

165. Op grond van het voorgaande zal ACM een gedifferentieerde verhoging van de 

wegingsfactoren van de transportafhankelijke tariefcategorie toepassen, die recht doet aan 

het verschil in het netverliesvolume per eenheid capaciteit tussen telemetriegrootverbruikers 

en profielverbruikers. 

 

8.3 Stap 2: Bepalen van de begininkomsten 

166. Het tweede onderdeel van de methode tot vaststelling van de x-factor is het bepalen van de 

begininkomsten. ACM zal bij de vaststelling van de begininkomsten geen gebruik maken van 

haar bevoegdheid zoals vastgelegd in artikel 81c, vierde lid, van de Gaswet. Dit is een 

wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit. ACM geeft eerst haar motivering voor deze 

keuze (paragraaf 8.3.1). Vervolgens licht ACM toe hoe zij de begininkomsten berekent 

(paragraaf 174). Daarna geeft ACM aan hoe zij, ten behoeve van het beoordelingskader om te 

bepalen hoe de begininkomsten worden vastgesteld, de kosten voor objectiveerbare regionale 

verschillen bepaalt (paragraaf 8.3.2) en de efficiënte kosten per eenheid output van 2013 

berekent (paragraaf 8.3.3). Tot slot geeft ACM aan hoe deze onderdelen samen leiden tot de 

begininkomsten 2013 (paragraaf 8.3.4). 

 

8.3.1 Begininkomsten op het efficiënte kostenniveau? 

167. Bij de vaststelling van de voorgaande methodebesluiten heeft ACM de begininkomsten 

gebaseerd op de wettelijke formule in artikel 81b, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet. 

Deze formule houdt in dat de inkomsten in een bepaald jaar (jaar t) worden gebaseerd op de 

inkomsten in het jaar daaraan voorafgaand (jaar t-1).  

 

168. Zoals in paragraaf 5.5 beschreven, heeft ACM per 1 juli 2011 via artikel 81c, vierde lid, van de 

Gaswet de bevoegdheid gekregen om de begininkomsten op een andere wijze vast te stellen, 

namelijk door deze gelijk te stellen aan het efficiënte kostenniveau inclusief een redelijk 
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rendement, indien de totale inkomsten aan het begin van de reguleringsperiode niet gelijk zijn 

aan het efficiënte kostenniveau. Bij de vraag of zij gebruik maakt van deze bevoegdheid dient 

ACM alle relevante feiten en omstandigheden in ogenschouw te nemen. Naar aanleiding van 

zienswijzen op het ontwerpbesluit geeft ACM hier een beschrijving van het door haar 

gebruikte beoordelingskader. 

 

Beoordelingskader op hoofdlijnen 

169. Op hoofdlijnen ziet het beoordelingskader er als volgt uit. Allereerst bepaalt ACM of aan de 

toepassingsvoorwaarde is voldaan, dat wil zeggen: ACM toetst per netbeheerder of de 

begininkomsten afwijken van de efficiënte kosten aan het begin van de periode.
101

 Indien dit 

het geval is kan ACM voor deze netbeheerder de begininkomsten aanpassen naar het niveau 

van efficiënte kosten. Vervolgens beoordeelt ACM of er aanleiding is om gebruik te maken 

van de bevoegdheid om de begininkomsten op het niveau van de efficiënte kosten vast te 

stellen. In dit verband overweegt zij het volgende. 

 

170. Bij de afweging om al dan niet de begininkomsten aan te passen speelt het doel dat de 

wetgever had bij het introduceren van deze nieuwe bevoegdheid een belangrijke rol. Dit doel 

is: de mogelijkheid om winst te behalen via extra efficiëntieverbetering te beperken in de tijd. 

Met andere woorden: aanpassen van de begininkomsten heeft als doel om te voorkomen dat 

verschillen die in het verleden zijn ontstaan tussen inkomsten en kosten, via de 

begininkomsten doorlopen in de nieuwe periode en op die manier over- of onderrendementen 

veroorzaken. 

 

171. In het algemeen hecht ACM belang aan een zo geleidelijk en zo stabiel mogelijk tariefverloop. 

Toepassing van de bevoegdheid in kwestie betekent in beginsel een inbreuk op dat belang. 

Afnemers en netbeheerders hechten ook belang aan een zo geleidelijk en stabiel mogelijk 

tariefverloop, zo bleek bij de voorbereiding van dit besluit. Specifiek voor de keuze om 

begininkomsten wel of niet aan te passen weegt ACM dit belang als volgt af tegen de andere 

relevante belangen. Naarmate het verschil dat in het verleden is ontstaan tussen inkomsten 

en kosten toeneemt, neemt ook het belang van het voorkomen van over- of 

onderrendementen in de nieuwe periode toe en zal het belang van tariefstabiliteit meer 

ondergeschikt raken aan dat belang. Met andere woorden: in beginsel kiest ACM voor een 

stabiel tariefverloop, waar dat andere doelen van regulering niet bijt. Wanneer het vasthouden 

van stabiel tariefverloop echter meebrengt dat rendementen aanzienlijk uitgaan boven wat in 

het economisch verkeer gebruikelijk is, of wanneer netbeheerders bij stabiel tariefverloop 

geconfronteerd worden met tarieven die aanzienlijk lager zijn dan hun kosten, ligt het voor de 

hand te overwegen om de begininkomsten aan te passen en daarmee het stabiele 

tariefverloop te doorbreken. 
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172. Wanneer sprake is van een verschil tussen inkomsten en kosten, bepaalt ACM of aanpassen 

van de begininkomsten ook daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Dat wil zeggen: of de 

aanpassing het geconstateerde verschil wegneemt en daarbij niet een forse ‘overshoot’ 

oplevert. Bijvoorbeeld: wanneer er voorafgaand aan de nieuwe periode een verschil tussen 

inkomsten en kosten bestaat van 50, en het verschil tussen begininkomsten en efficiënte 

kosten is 100, dan schiet aanpassen van de begininkomsten zijn doel ver voorbij (er is dus 

sprake van een ‘overshoot’). 

 

173. Wanneer aanpassing het gewenste effect heeft kan ACM tot de keuze komen om de 

begininkomsten aan te passen. Hierbij moet worden opgemerkt dat ACM voor elke periode 

een belangenafweging zal maken en in deze afweging telkens ook overige relevante 

belangen, feiten en omstandigheden zal meewegen. In specifieke omstandigheden kunnen 

bijvoorbeeld het belang van bevordering van doelmatige bedrijfsvoering of het belang van een 

goed klimaat voor voldoende investeringen in de netten doorslaggevend zijn in de keuze om 

al dan niet begininkomsten aan te passen. 

 

Nadere uitwerking toepassingsvoorwaarde 

174. Voor de vergelijking tussen inkomsten en efficiënte kosten aan het begin van de periode, 

bepaalt ACM de begininkomsten zoals beschreven in vanaf randnummer 182. De 

begininkomsten gelden voor het jaar 2013. Voor een zuivere vergelijking berekent ACM ook 

de efficiënte kosten voor het jaar 2013. Daarbij gaat zij wel uit van het takenpakket dat de 

netbeheerder vanaf het jaar 2014 zal hebben, omdat de aanpassing van de begininkomsten 

bedoeld is effect te hebben vanaf het jaar 2014. De efficiënte kosten bepaalt ACM op dezelfde 

manier waarop zij de efficiënte kosten in het eindpunt bepaalt, dit wordt beschreven in 

paragraaf 8.3.3. Naar aanleiding van zienswijzen rekent ACM hierbij met de WACC zoals die 

op basis van het vorige methodebesluit werd gehanteerd voor het jaar 2013. ACM motiveert 

deze keuze als volgt. 

 

175. De methode voor bepaling van de WACC is, voor zover het gaat om vreemd vermogen, 

gericht op het vergoeden van efficiënte vermogenskosten op langere termijn. ACM houdt in 

zijn WACC-methode niet primair rekening met bestaande leningenportefeuilles. Door deze 

aanpak voor vreemd vermogen, geldt dat ook voor de totale WACC niet gezegd kan worden 

dat deze zich richt op korte termijn.Door een consistente toepassing wordt evenwel bereikt dat 

de methode in elk geval op lange termijn een adequate vergoeding geeft van de totale 

efficiënte vermogenskosten. Dit wordt nader uitgelegd in paragraaf 8.2 en bijlage 2. Daar past 

beter bij dat ACM voor mogelijke aanpassing van de begininkomsten uitgaat van de WACC 

zoals die gold op basis van het vorige methodebesluit. Namelijk: 

  

a. De nieuwe bevoegdheid om de begininkomsten aan te passen is een kan-bepaling. Dat 

wil zeggen dat het niet in de rede ligt om dit instrument structureel wel of niet in te zetten. 

ACM zal telkens een afweging moeten maken op basis van de dan geldende feiten, 

omstandigheden en inzichten. ACM richt zich op een consistente toepassing van de 
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WACC. Het niet (bij voorbaat) structureel kunnen inzetten van het nieuwe instrument 

maakt dat consistente toepassing van de WACC-methodiek niet gegarandeerd is, 

wanneer bij het aanpassen van de begininkomsten niet van de WACC wordt uitgegaan 

zoals die gold op basis van het vorige methodebesluit. 

b. De WACC-methodiek is niet primair gericht op het per periode vergoeden van de kosten 

van de op dat moment geldende volledige leningenportefeuille, maar heeft een lange 

termijn perspectief. Het nieuwe instrument daarentegen, heeft een korte termijn 

perspectief: direct aan het begin van de periode worden de efficiënte kosten vergoed. 

 

176. Teneinde de hoogte van de WACC over een langere termijn aan te laten sluiten bij de 

vermogenskosten van de netbeheerders, zal het efficiënte kostenniveau waar de 

begininkomsten aan worden aangepast, worden bepaald aan de hand van de WACC uit het 

vorige methodebesluit. Voor de bepaling van efficiënte kosten en kosten in 2013 rekent ACM 

daarom met de WACC zoals volgt uit het methodebesluit voor de jaren 2011-2013. 

 

177. ACM stelt vast dat voor elke netbeheerder de totale inkomsten aan het begin van de 

reguleringsperiode niet gelijk zijn aan het efficiënte kostenniveau. ACM kan zodoende voor 

elke netbeheerder de begininkomsten aanpassen naar het niveau van efficiënte kosten. 

 

Is er voldoende aanleiding om begininkomsten aan te passen? 

178. ACM verwacht voor regionale gasnetbeheerders in 2013, op basis van cijfers t/m 2012, een 

gering verschil tussen inkomsten en kosten.
102

 Op sectorniveau is er sprake van een 

rendement dat uitgaat boven de WACC ter hoogte van € 19 mln. Dit is 1,7% van de totale 

inkomsten van de netbeheerders in 2013.  

 

179. Bij bovenstaande moet worden opgemerkt dat ACM op het moment van vergelijken van 

inkomsten en kosten van het laatste jaar voorafgaand aan de nieuwe periode, in dit geval het 

jaar 2013, nog niet beschikt over exacte cijfers voor dat jaar. ACM baseert zijn schatting op 

gegevens voor jaren t/m 2012. Om recht te doen aan de onzekerheid van de schatting voor 

2013, zal ACM enige marge in acht nemen wanneer zij oordeelt of een geconstateerd verschil 

in beginsel voldoende aanleiding is om af te wijken van het geleidelijke tariefverloop en de 

begininkomsten aan te passen. 

 

180. Gezien de relatief geringe hoogte van het verschil tussen inkomsten en kosten, in combinatie 

met de onzekerheid over de exacte cijfers over het jaar 2013, oordeelt ACM dat er 

onvoldoende aanleiding is om de begininkomsten te verlagen. ACM ziet geen overige 

belangen, feiten of omstandigheden die zouden moeten leiden tot een andere afweging of 

uitkomst. Zij besluit dan ook in dit besluit geen gebruik te maken van de bevoegdheid als 

bedoeld in artikel 81c, vierde lid van de Gaswet. 
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Frontier concludeert daarenboven dat het op deze wijze herzien of aanscherpen van de SO-

uitbreiding niet aantoonbaar zal leiden tot een betere benadering van de kosten 

voortvloeiende uit decentrale invoeding. 

 

164. ACM deelt de conclusie van Frontier dat de onderhavige benadering van de kosten en 

synergievoordelen van decentrale invoeding, zoals deze gebruikt is in de SO-uitbreiding, 

momenteel praktisch gezien de optimale benadering is. ACM neemt daarbij in aanmerking dat 

de door haar voorgestelde methode afkomstig is van Netbeheer Nederland.
105

 

 

8.3 Stap 2: Bepalen van de begininkomsten 

165. Het tweede onderdeel van de methode tot vaststelling van de x-factor is het bepalen van de 

begininkomsten. ACM zal bij de vaststelling van de begininkomsten gebruik maken van haar 

bevoegdheid zoals vastgelegd in artikel 41c, vierde lid, van de E-wet. Dit is een wijziging ten 

opzichte van reguleringssystematiek zoals deze gold tijdens de voorgaande 

reguleringsperioden. Om deze reden geeft ACM eerst haar motivering voor deze keuze 

(paragraaf 8.3.1). Vervolgens licht ACM toe hoe zij de kosten voor objectiveerbare regionale 

verschillen bepaalt (paragraaf 8.3.2) en de efficiënte kosten per eenheid output van 2013 

berekent (paragraaf 8.3.3). Tot slot geeft ACM aan hoe deze onderdelen samen leiden tot de 

begininkomsten 2013 (paragraaf 8.3.4). 

8.3.1  Begininkomsten op het efficiënte kostenniveau? 

166. Bij de vaststelling van de voorgaande methodebesluiten heeft ACM de begininkomsten 

gebaseerd op de wettelijke formule in artikel 41b, eerste lid, onderdeel d, van de E-wet. Deze 

formule houdt in dat de inkomsten in een bepaald jaar (jaar t) worden gebaseerd op de 

inkomsten in het jaar daaraan voorafgaand (jaar t-1). 

 

167. Zoals in paragraaf 5.5 beschreven, heeft ACM per 1 juli 2011 via artikel 41c, vierde lid, van de 

E-wet de bevoegdheid gekregen om de begininkomsten op een andere wijze vast te stellen, 

namelijk door deze gelijk te stellen aan het efficiënte kostenniveau inclusief een redelijk 

rendement, indien de totale inkomsten aan het begin van de reguleringsperiode niet gelijk zijn 

aan het efficiënte kostenniveau. Bij de vraag of zij gebruik maakt van deze bevoegdheid dient 

ACM alle relevante feiten en omstandigheden in ogenschouw te nemen. Naar aanleiding van 

zienswijzen op het ontwerpbesluit geeft ACM hier een beschrijving van het door haar 

gebruikte beoordelingskader.  

 

Beoordelingskader op hoofdlijnen 

168. Op hoofdlijnen ziet het beoordelingskader er als volgt uit. Allereerst bepaalt ACM of aan de 

toepassingsvoorwaarde is voldaan, dat wil zeggen: ACM toetst per netbeheerder of de 
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begininkomsten afwijken van de efficiënte kosten aan het begin van de periode.
106

 Indien dit 

het geval is kan ACM voor deze netbeheerder de begininkomsten aanpassen naar het niveau 

van efficiënte kosten. Vervolgens beoordeelt ACM of er aanleiding is om gebruik te maken 

van de bevoegdheid om de begininkomsten op het niveau van de efficiënte kosten vast te 

stellen. In dit verband overweegt zij het volgende. 

 

169. Bij de afweging om al dan niet de begininkomsten aan te passen speelt het doel dat de 

wetgever had bij het introduceren van deze nieuwe bevoegdheid een belangrijke rol. Dit doel 

is: de mogelijkheid om winst te behalen via extra efficiëntieverbetering te beperken in de tijd. 

Met andere woorden: aanpassen van de begininkomsten heeft als doel om te voorkomen dat 

verschillen die in het verleden zijn ontstaan tussen inkomsten en kosten, via de 

begininkomsten doorlopen in de nieuwe periode en op die manier over- of onderrendementen 

veroorzaken. 

 

170. In het algemeen hecht ACM belang aan een zo geleidelijk en zo stabiel mogelijk tariefverloop. 

Toepassing van de bevoegdheid in kwestie betekent in beginsel een inbreuk op dat belang. 

Afnemers en netbeheerders hechten ook belang aan een zo geleidelijk en stabiel mogelijk 

tariefverloop, zo bleek bij de voorbereiding van dit besluit. Specifiek voor de keuze om 

begininkomsten wel of niet aan te passen weegt ACM dit belang als volgt af tegen de andere 

relevante belangen. Naarmate het verschil dat in het verleden is ontstaan tussen inkomsten 

en kosten toeneemt, neemt ook het belang van het voorkomen van over- of 

onderrendementen in de nieuwe periode toe en zal het belang van tariefstabiliteit meer 

ondergeschikt raken aan dat belang. Met andere woorden: in beginsel kiest ACM voor een 

stabiel tariefverloop, waar dat andere doelen van regulering niet bijt. Wanneer het vasthouden 

van stabiel tariefverloop echter meebrengt dat rendementen aanzienlijk uitgaan boven wat in 

het economisch verkeer gebruikelijk is, of wanneer netbeheerders bij stabiel tariefverloop 

geconfronteerd worden met tarieven die aanzienlijk lager zijn dan hun kosten, ligt het voor de 

hand te overwegen om de begininkomsten aan te passen en daarmee het stabiele 

tariefverloop te doorbreken. 

 

171. Wanneer sprake is van een verschil tussen inkomsten en kosten, bepaalt ACM of aanpassen 

van de begininkomsten ook daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Dat wil zeggen: of de 

aanpassing het geconstateerde verschil wegneemt en daarbij niet een forse ‘overshoot’ 

oplevert. Bijvoorbeeld: wanneer er voorafgaand aan de nieuwe periode een verschil tussen 

inkomsten en kosten bestaat van 50, en het verschil tussen begininkomsten en efficiënte 

kosten is 100, dan schiet aanpassen van de begininkomsten zijn doel ver voorbij (er is dus 

sprake van een ‘overshoot’).  

 

172. Wanneer aanpassing het gewenste effect heeft kan ACM tot de keuze komen om de 

begininkomsten aan te passen. Hierbij moet worden opgemerkt dat ACM voor elke periode 
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een belangenafweging zal maken en in deze afweging telkens ook overige relevante 

belangen, feiten en omstandigheden zal meewegen. In specifieke omstandigheden kunnen 

bijvoorbeeld het belang van bevordering van doelmatige bedrijfsvoering of het belang van een 

goed klimaat voor voldoende investeringen in de netten doorslaggevend zijn in de keuze om 

al dan niet begininkomsten aan te passen. 

 

Nadere uitwerking toepassingsvoorwaarde 

173. Voor de vergelijking tussen inkomsten en efficiënte kosten aan het begin van de periode, 

bepaalt ACM de begininkomsten als volgt  

 

174. Voor elke netbeheerder afzonderlijk zijn de begininkomsten voor het jaar 2013 gelijk aan het 

product van de tarieven in het jaar 2013 en de rekenvolumina voor de zesde 

reguleringsperiode.
107

 Voor het jaar 2013 deelt ACM de totale inkomsten in twee 

componenten in, die elk dienen ter dekking van verschillende kosten. De eerste component 

betreft de totale inkomsten die de netbeheerder op basis van de reguleringssystematiek mag 

terugverdienen om zijn kosten voor het jaar 2013 te dekken. De tweede component betreft 

eenmalige verrekeningen met betrekking tot de totale inkomsten van jaren die geen 

betrekking hebben op 2013, maar op voorgaande jaren. In deze jaren hebben netbeheerders 

kosten gemaakt waarmee geen rekening was gehouden bij de vaststelling van de tarieven in 

de desbetreffende jaren. ACM heeft via een nacalculatie voor elke netbeheerder bepaald welk 

bedrag dit betrof en op basis van artikel 41c, tweede lid, van de E-wet de tarieven van de 

netbeheerders gecorrigeerd voor dit bedrag.
108

 Het gecorrigeerde bedrag diende daarbij niet 

ter dekking van kosten die in het jaar 2013 zijn gemaakt door netbeheerders, maar diende als 

opslag op het tarief voor het jaar 2013 om de in de voorgaande jaren gemaakte kosten te 

dekken. Daarom is ACM van mening dat dit gecorrigeerde bedrag geen onderdeel dient uit te 

maken van de begininkomsten. Ingevolge artikel 41b, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet is 

het uitgangspunt immers dat de kosten worden toegerekend aan de tariefdragers betreffende 

de diensten die deze kosten veroorzaken. Voor de berekening van de begininkomsten 

gebruikt ACM daarom de tarieven die gecorrigeerd zijn voor de tariefcorrecties op basis van 

artikel 41c, tweede lid, van de E-wet. Deze correctie is in lijn met de correctie die ACM ook al 

in paragraaf 8.2.3 toepaste.  

 

175. De begininkomsten gelden voor het jaar 2013. Voor een zuivere vergelijking berekent ACM 

ook de efficiënte kosten voor het jaar 2013. Daarbij gaat zij wel uit van het takenpakket dat de 

netbeheerder vanaf het jaar 2014 zal hebben, omdat de aanpassing van de begininkomsten 

bedoeld is effect te hebben vanaf het jaar 2014. De efficiënte kosten bepaalt ACM op dezelfde 

manier waarop zij de efficiënte kosten in het eindpunt bepaalt, dit wordt beschreven in 

paragraaf 0. Naar aanleiding van zienswijzen rekent ACM hierbij met de WACC zoals die op 
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basis van het vorige methodebesluit werd gehanteerd voor het jaar 2013. ACM motiveert deze 

keuze als volgt. 

 

176. De methode voor bepaling van de WACC is, voor zover het gaat om vreemd vermogen, 

gericht op het vergoeden van efficiënte vermogenskosten op langere termijn. ACM houdt in 

zijn WACC-methode niet primair rekening met bestaande leningenportefeuilles. Door deze 

aanpak voor vreemd vermogen, geldt dat ook voor de totale WACC niet gezegd kan worden 

dat deze zich richt op korte termijn. Door een consistente toepassing wordt evenwel bereikt 

dat de methode in elk geval op lange termijn een adequate vergoeding geeft van de totale 

efficiënte vermogenskosten. Dit wordt nader uitgelegd in paragraaf 8.2 en bijlage 2. Daar past 

beter bij dat ACM voor mogelijke aanpassing van de begininkomsten uitgaat van de WACC 

zoals die gold op basis van het vorige methodebesluit. Namelijk: 

  

a. De nieuwe bevoegdheid om de begininkomsten aan te passen is een kan-bepaling. 

Dat wil zeggen dat het niet in de rede ligt om dit instrument structureel wel of niet in 

te zetten. ACM zal telkens een afweging moeten maken op basis van de dan 

geldende feiten, omstandigheden en inzichten. ACM richt zich op een consistente 

toepassing van de WACC. Het niet (bij voorbaat) structureel kunnen inzetten van 

het nieuwe instrument maakt dat consistente toepassing van de WACC-methodiek 

niet gegarandeerd is, wanneer bij het aanpassen van de begininkomsten niet van 

de WACC wordt uitgegaan zoals die gold op basis van het vorige methodebesluit. 

b. De WACC-methodiek is niet primair gericht op het per periode vergoeden van de 

kosten van de op dat moment geldende volledige leningenportefeuille, maar heeft 

een lange termijn perspectief. Het nieuwe instrument daarentegen, heeft een korte 

termijn perspectief: direct aan het begin van de periode worden de efficiënte kosten 

vergoed.  

 

177. Teneinde de hoogte van de WACC over een langere termijn aan te laten sluiten bij de 

vermogenskosten van de netbeheerders, zal het efficiënte kostenniveau waar de 

begininkomsten aan worden aangepast, worden bepaald aan de hand van de WACC uit het 

vorige methodebesluit. Voor de bepaling van efficiënte kosten en kosten in 2013 rekent ACM 

daarom met de WACC zoals volgt uit het methodebesluit voor de jaren 2011-2013. 

 

178. ACM stelt vast dat voor elke netbeheerder de totale inkomsten aan het begin van de 

reguleringsperiode niet gelijk zijn aan het efficiënte kostenniveau. ACM kan zodoende voor 

elke netbeheerder de begininkomsten aanpassen naar het niveau van efficiënte kosten. 

 

Is er voldoende aanleiding om begininkomsten aan te passen? 

179. ACM verwacht voor regionale elektriciteitsnetbeheerders in 2013, op basis van cijfers t/m 

2012, een aanzienlijk verschil tussen inkomsten en kosten.
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verwachting in 2013 sprake van een rendement dat uitgaat boven de WACC ter hoogte van 

ruim € 243 mln. Dit is 8,2% van de totale inkomsten van de netbeheerders in 2013.  

 

180. Bij bovenstaande moet worden opgemerkt dat ACM op het moment van vergelijken van 

inkomsten en kosten van het laatste jaar voorafgaand aan de nieuwe periode, in dit geval het 

jaar 2013, nog niet beschikt over exacte cijfers voor dat jaar. ACM baseert zijn schatting op 

gegevens voor jaren t/m 2012. Om recht te doen aan de onzekerheid van de schatting voor 

2013, zal ACM enige marge in acht nemen wanneer zij oordeelt of een geconstateerd verschil 

in beginsel voldoende aanleiding is om af te wijken van het geleidelijke tariefverloop en de 

begininkomsten aan te passen. 

 

181. Gezien de omvang van het verschil tussen inkomsten en kosten, ziet ACM voldoende 

aanleiding om van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 41c, vierde lid van de E-wet gebruik 

te maken. Hierbij neemt ACM in aanmerking dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat de 

exacte cijfers over het jaar 2013 een wezenlijk verschil zullen gaan maken. ACM ziet geen 

overige belangen, feiten of omstandigheden die tot een andere afweging of uitkomst zouden 

moeten leiden. Zij besluit dan ook toepassing te geven aan deze bevoegdheid en de 

begininkomsten op het niveau van de efficiënte kosten vast te stellen.
110

 

 

Aanpassing begininkomsten 

182. Bij de verlaging houdt ACM vast aan zijn basisuitgangspunt dat regionale netbeheerders 

gereguleerd worden op basis van gelijke inkomsten per output, ook wel level playing field 

genoemd. Met dat uitgangspunt betekent de voorgenomen aanpassing van de 

begininkomsten voor bijna alle netbeheerders een verlaging van de totale inkomsten uit 

gereguleerde tarieven. Voor Westland betekent de aanpassing een verhoging van de totale 

inkomsten. Dit wordt veroorzaakt door de erkenning van invoeding als prestatie, zoals 

beschreven in paragraaf 8.2.3). 

 

183. Op sectorniveau betekent de aanpassing per saldo een verlaging van € 263 mln. ACM houdt 

bij aanpassing van de begininkomsten rekening met het nieuwe takenpakket van 

netbeheerders vanaf 2014. Het verschil met de situatie in het jaar 2013 is dat er taken 

wegvallen als gevolg van invoering van het nieuwe marktmodel. Daardoor is het hier 

genoemde bedrag hoger dan het eerder genoemde verschil tussen inkomsten en kosten in 

het jaar 2013.  

8.3.2 Bepalen objectiveerbare regionale verschillen 2013 

184. Uit de vorige paragraaf volgt dat ACM voor de zesde reguleringsperiode de begininkomsten 

per netbeheerder gelijk stelt aan het efficiënte kostenniveau van die netbeheerder in het jaar 

2013. Het efficiënte kostenniveau is het niveau aan kosten waarvan ACM verwacht dat een 

netbeheerder deze moet maken om zijn wettelijke taken te kunnen uitvoeren, en is inclusief 
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