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1 Aanleiding 

1. Voor u ligt een voorstel om de regulering van de gasaansluitdienst aan te passen. De 

aanleiding hiervoor is tweeledig. ACM heeft naar aanleiding van lage rendementen voor de 

regionale netbeheerders gas onderzocht of de regulering van de gasaansluitdienst 

aanpassing behoeft (zie randnummer 2 en verder). Daarnaast heeft Netbeheer Nederland 

vorig jaar aangegeven dat zij bij de voorbereiding van de nieuwe methodebesluiten wil 

overleggen over een mogelijke aanpassing van de regulering van de gasaansluitdienst. 

 

2  Totstandkoming voorstel 

2. Uit een eerdere analyse van ACM bleek dat de gerealiseerde kosten voor de 

gasaansluitdienst in de periode 2012-2014 hoger liggen dan de ingeschatte efficiënte 

kosten. ACM heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de kosten en kostenontwikkelingen 

van de gasaansluitdienst. In dit kader hebben de regionale netbeheerders gas een 

informatieverzoek ontvangen en hebben twee expert-meetings plaatsgevonden om de 

verkregen informatie te bespreken
1
. 

 

3. De belangrijkste oorzaak van het verschil tussen de gerealiseerde en de ingeschatte kosten 

ligt in stijging van de gestandaardiseerde activawaarde (GAW). Hierdoor zijn de 

gerealiseerde kapitaalkosten hoger dan de ingeschatte kapitaalkosten. 

 

4. Bij een initiële aanleg van een gasaansluiting betaalt een klant een bijdrage (eenmalige 

aansluitvergoeding, EAV). De EAV wordt in mindering gebracht op het investeringsbedrag, 

alleen de resterende netto-investering wordt onderdeel van de GAW. De huidige GAW van 

de gasaansluitdienst bevat dus een beperkt deel van de historische investeringen in de 

gasaansluitdienst. In recente jaren worden veel gasaansluitingen voor de eerste maal 

vervangen. Voor de vervanging van een gasaansluiting wordt geen klantbijdrage in 

rekening gebracht, waardoor een groter bedrag geactiveerd wordt dan bij initiële aanleg het 

geval is. Deze vervangingen zorgen voor een stijging van de GAW. 

 

5. De aanname in de huidige reguleringssystematiek is dat afschrijvingen op de GAW een 

goede voorspeller zijn voor investeringen. Bij de gasaansluitdienst gaat deze aanname nu 

niet op. De GAW bevat namelijk slechts een deel van de historische uitgaven van de 

investeringen, doordat een groot deel van de uitgaven werd gedekt door de klantbijdrage. 
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Indien ACM de toekomstige kapitaalkosten schat op basis van de historische kapitaalkosten 

zal dit naar verwachting in de komende reguleringsperiode leiden tot een onderdekking van 

de kapitaalkosten voor de gasaansluitdienst. Hierin ziet ACM reden om de regulering van 

de gasaansluitdienst aan te passen. 

 

3 Voorstel aan de klankbordgroep 

6. Voor de reguleringsperiode 2017 en verder stelt ACM voor om de gasaansluitdienst op 

dezelfde wijze te reguleren als in de periode 2014-2016 én extra kapitaalkosten bij te 

schatten voor vervangingsinvesteringen. Hiermee kan ACM vrij nauwkeurig de extra 

kapitaalkosten vergoeden. ACM is voornemens deze aanpassing alleen in deze periode te 

maken, omdat ACM verwacht dat de stijging van de GAW tijdelijk is.  

 

7. Op basis van de vervangingsinvesteringen die regionale netbeheerders gas hebben gedaan 

in de afgelopen vijf jaar (2011-2015) maakt ACM  een inschatting van het niveau van 

vervangingsinvesteringen in de komende reguleringsperiode. Vervolgens bepaalt ACM het 

verschil tussen deze verwachte vervangingsinvesteringen en de verwachte afschrijvingen 

op de GAW. Deze “extra” vervangingsinvesteringen leiden tot extra kapitaalkosten voor de 

regionale netbeheerders gas. ACM berekent de hoogte van deze extra kapitaalkosten 

(afschrijvingen en vermogenskosten). De vergoeding van deze extra kapitaalkosten vindt 

plaats door de eindinkomsten (het verwachte niveau van de efficiënte kosten in 2021) van 

de regionale netbeheerders gas te verhogen met de verwachte extra kapitaalkosten. 

 

8. Voor het toetsingskader begininkomsten (one-off) hanteert ACM eenzelfde aanpassing op 

het verwachte niveau van de efficiënte kosten in 2016. 

 

9. Overwogen is om de kosten van de gasaansluitdienst te betrekken bij de vaststelling van de 

PV, zoals ook Netbeheer Nederland voorstelt. Op dit moment is dat niet mogelijk. ACM 

beschikt namelijk niet over voldoende representatieve gegevens van de gasaansluitdienst. 

De jaren 2009 en 2010 zijn niet bruikbaar, omdat deze van voor de start van de regulering 

dateren. De gegevens van de jaren 2011, 2012 en 2013 bevatten een verschuiving van 

tariefruimte van de PAV naar de EAV, hierdoor zijn deze kosten niet zonder meer bruikbaar. 

Tot slot stelt ACM dat de kostenstijgingen in de afgelopen jaren, door de stijging in de 

GAW, niet veroorzaakt worden door een productiviteitsverandering.  

 

10. Dit voorstel leidt tot een stijging van de totale inkomsten van de sector (over een gehele 

periode van vijf jaar) met ordergrootte 100 mln. Euro.
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4 Vragen aan de klankbordgroepleden 

 Welke voor- en nadelen zien de kbg-leden bij de voorgenomen aanpassing van de 

regulering van de gasaansluitdienst? 

 Kunnen kbg-leden zich vinden in de voorgenomen aanpassing van de regulering van de 

gasaansluitdienst? 


