
 

   

  

  

 

 

 

P
a
g

in
a
 

1
/5

 

Notitie EHD 
Aan Klankbordgroep 22 februari 2016 

Van ACM  

Datum 17 februari 2016 

Onderwerp REG 2017 – Regulering EHD-netten 
 

1 Aanleiding 

Op 2 november 2015 heeft ACM tijdens de klankbordgroep een voorstel gepresenteerd om de EHD-

netten van Enduris (voorheen DNWB), Enexis en Zebra (de ‘EHD-netbeheerders’) te reguleren via 

maatstafconcurrentie. ACM werkt dit voorstel op dit moment uit.
1
 Op 10 februari 2016 heeft in dit 

verband een expertmeeting plaatsgevonden met de EHD-netbeheerders. ACM heeft tijdens de 

meeting de contouren van haar voorstel gepresenteerd en besproken aan de hand van de door 

EHD-netbeheerders verschafte informatie. 

 

Tijdens de klankbordgroep van 22 februari 2016 gaat ACM nader in op haar voorstel om de EHD-

netten te reguleren via maatstafconcurrentie. ACM gaat daarbij in op de volgende punten: (i) de 

vergelijkbaarheid van de EHD-netten, (ii) de berekeningswijze en vergelijkbaarheid van de prestaties 

van de EHD-netbeheerders, (iii) het hanteren van aparte maatstaf voor EHD-netten en (iv) het 

aanpassen van de GAW voor de EHD-netten.  

 

2 Voorstel regulering EHD-netten 

ACM is in het verleden niet goed in staat geweest de EHD-netten mee te nemen binnen de 

reguleringssystematiek. Doordat de prestaties van Enexis en Zebra niet goed meetbaar waren, 

waren ook de prestaties van de EHD-netbeheerders niet goed vergelijkbaar en kon er derhalve geen 

maatstafconcurrentie worden toegepast. De prestaties van Enduris waren wel meetbaar en zijn 

opgenomen binnen de categorie telemetriegrootverbruikers in de maatstaf. Omdat de prestaties van 

Enexis en Zebra volgens ACM op dit moment wel voldoende meetbaar zijn, is ACM voornemens om 

de EHD-netten van Enduris, Enexis en Zebra in lijn met artikel 81, eerste lid, van de Gaswet te 

reguleren via maatstafconcurrentie. 

 

2.1 Vergelijkbaarheid EHD-netten 

Een belangrijk voorwaarde voor maatstafconcurrentie is dat de prestaties van de EHD-

netbeheerders onderling voldoende vergelijkbaar zijn. In de klankbordgroep van 2 november 2015 is 

de vergelijkbaarheid door van de EHD-netten door Enduris, Enexis en Liander ter discussie gesteld. 

                                                      
1
 In dit voorstel wordt ervan uitgegaan dat Enduris, Enexis en Zebra de enige drie EHD-netbeheerders zijn. De 

eventuele toevoeging van de netten van GGS aan de EHD-maatstaf valt buiten de scope van deze notitie. 
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Dit onderwerp is tevens aan de orde gekomen tijdens de expertmeeting.
2
 

 

ACM meent dat de EHD-netten onderling voldoende vergelijkbaar zijn. Feitelijk zijn de EHD-netten 

een groot open EHD-net met aftakkingen van Enduris en Enexis. De delen van dit EHD-net worden 

beheerd door drie verschillende netbeheerders. Functioneel bestaan er volgens ACM geen relevante 

verschillen tussen de delen. De hoofdfunctie van alle delen is het distribueren van gas aan 

(eind)afnemers. Voorts meent ACM dat er ook qua beheerstaken geen verschil bestaat tussen de 

delen. Deze taken vloeien direct voort uit de Gaswet en onderliggende regelgeving en zijn gelijk voor 

alle regionale gasnetbeheerders, waaronder dus ook de EHD-netbeheerders. Omdat ACM de EHD-

netten onderling vergelijkbaar acht, meent ACM dat zij de EHD-netten kan opnemen in een aparte 

maatstaf. 

 

 Beschouwen de leden van de klankbordgroep de EHD-netten eveneens onderling 

voldoende vergelijkbaar? 

 

2.2 Berekeningswijze en vergelijkbaarheid prestaties 

In het verleden kon ACM de prestaties van de EHD-netbeheerders onderling niet goed vergelijken, 

omdat de prestaties op de EHD-netten van Enexis en Zebra niet meetbaar waren. De prestaties van 

Enexis en Zebra zijn naar de mening van ACM thans wel voldoende meetbaar. ACM heeft de EHD-

netbeheerders namelijk eind november 2015 verzocht informatie te verschaffen waaruit per 

individuele afnemer per uur het verbruik over 2012, 2013 en 2014 blijkt. De EHD-netbeheerders 

hebben de gevraagde informatie in december 2015 verschaft. ACM zal in maart 2016 een tweede 

informatieverzoek sturen met betrekking tot de verbruiksinformatie over 2015.  

 

Aangezien geen andere partijen dan deze afnemers zijn aangesloten op de EHD-netten en de EHD-

netten een gesloten systeem vormen, kan ACM aan de hand van deze informatie de prestaties van 

Enexis en Zebra berekenen. De prestaties van Enduris hoeft ACM niet te berekenen, aangezien zij 

reeds beschikt over deze informatie via de reguleringsdata. Aan de hand van de informatie over de 

prestaties van Enduris, Enexis en Zebra en kosten voor de EHD-netten, kan ACM de wegingsfactor 

per prestatie berekenen en daarmee de samengestelde output per EHD-netbeheerder. 

 

 Kunnen de leden van de klankbordgroep zich vinden in de berekeningswijze van de 

prestaties en de output op de EHD-netten?  

 

                                                      
2
 De EHD-netbeheerders hebben tijdens de expertmeeting aangegeven dat zij twijfelen aan de onderlinge 

vergelijkbaarheid en wezen op de volgende punten: (i) de wijze van factureren, (ii) het feit dat het EHD-net van Enduris 

is ondergebracht bij telemetriegrootverbruikers, (iii) het verschil in klantportfolio en (iv) het verschil in risicoprofiel. ACM 

acht deze punten vooralsnog niet relevant of overtuigend bij de vraag of de EHD-netten onderling vergelijkbaar zijn. 
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2.3 Aparte maatstaf voor EHD-netten 

ACM is van plan is een aparte maatstaf te maken voor EHD-netten van Enduris, Enexis en Zebra. 

Tijdens de klankbordgroep  van 2 november 2015 hebben Enduris, Enexis en Liander ACM verzocht 

goed naar de effecten van het voorstel te kijken en na te gaan of de gevolgen voor andere netdelen 

niet onevenredig zijn. 

 

Het EHD-net van Enduris  was de afgelopen drie reguleringsperioden ingedeeld bij 

telemetriegrootverbruikers, omdat het beheer van het EHD-net en  de wijze van factureren aansloot 

bij deze categorie. Aangezien ACM voornemens is binnen de maatstaf een aparte categorie te 

maken voor EHD-netten, ligt het voor de hand ook het EHD-net van Enduris op te nemen binnen 

deze categorie. 

 

ACM meent dat de gevolgen van het voorstel voor de overige netdelen en netbeheerders vooralsnog 

evenredig zijn. Doordat ACM voornemens is een aparte EHD-maatstaf te maken, beperkt zij de 

effecten van haar voorstel op de overige netdelen en netbeheerders zoveel als mogelijk. Voor zover 

ACM kan overzien, heeft het voorstel op dit moment alleen gevolgen voor de categorie telemetrie 

binnen de maatstaf. Het voorstel zorgt ervoor dat de kosten en de output van het EHD-net van 

Enduris uit de categorie telemetriegrootverbruikers wegvallen.
 
Uit de reguleringsdata van 2014 blijkt 

dat de volumes op de EHD-netten van Enduris 2,7% uitmaken van de totale volumes binnen de 

categorie telemetriegrootverbruikers, terwijl de inkomsten die Enduris binnen deze categorie 

genereert 2,6% bedragen van de totale inkomsten binnen deze categorie. Dit betekent dat 

onttrekking van de EHD-netten van Enduris aan de categorie telemetriegrootverbruikers een zeer 

minieme invloed heeft op de inkomsten van de overige netbeheerders binnen deze categorie. ACM 

acht daarmee het gevolg van het opnemen van de EHD-netten van Enduris in de EHD-maatstaf 

vooralsnog evenredig. 

 

 Kunnen de leden van de klankbordgroep zich vinden in het voorstel van ACM om een aparte 

maatstaf voor EHD-netten te maken?  

 

2.4 Aanpassen GAW voor EHD-netten 

In haar besluiten op bezwaar van 14 februari 2014 heeft ACM de GAW van de EHD-netten van 

Enexis en Zebra vastgesteld.
3
 ACM heeft daarbij aangegeven “dat zij wanneer in de toekomst wel 

een juiste en vergelijkbare prestatieindicator wordt gevonden en de EHD-netten van Zebra en Enexis 

volledig worden meegenomen in de maatstaf, dat ACM de keuze van de waarderingsmethode voor 

de GAW van de EHD-netten zal heroverwegen.”
4
 Enexis en Zebra zijn in beroep gegaan tegen deze 

besluiten. Het CBb oordeelde dat ACM de GAW van de EHD-netten van Enexis en Zebra op de 

                                                      
3
 Besluiten van 14 februari 2014 met zaaknummer 13.0110.37.1.01 (Zebra) en zaaknummer 13.0113.37.1.01 (Enexis). 

4
 Idem, voetnoot 20 (Zebra) en voetnoot 17 (Enexis). 
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juiste wijze had berekend.
5
 Voorts achtte het CBb daarbij van belang “dat ACM heeft aangegeven 

dat bij de overgang naar maatstafconcurrentie [zij] de keuze van de waarderingsmethode voor de 

GAW van de EHD-netten zal heroverwegen.”
6
 

 

Aangezien ACM voornemens is de EHD-netten te reguleren via maatstafconcurrentie, wil ACM de 

waarderingsmethode voor de GAW van de EHD-netten heroverwegen. Dit geldt niet alleen voor de 

GAW van de EHD-netten van Enexis en Zebra, maar, omdat sprake is van een EHD-maatstaf, ook 

voor de GAW van het EHD-net van Enduris. ACM is van plan bij de heroverweging het 

afwegingskader te gebruiken dat zij in 2009 heeft ontwikkeld.
7
 Dit kader kent drie uitgangspunten 

waaraan een methode voor vaststelling van de GAW moet voldoen om effectieve regulering via 

maatstafconcurrentie mogelijk te maken:  

(i) Objectiviteit: de beoogde methode behoort zich maximaal te baseren op het gebruik van 

objectiveerbare gegevens en minimaal op subjectieve elementen; 

(ii) Redelijkheid: netbeheerders moeten in staat zijn om via de reguleringssystematiek van 

maatstafconcurrentie (niet meer en niet minder dan) het efficiënte deel van de 

gestandaardiseerde kosten (voortvloeiend uit in het verleden gedane investeringen) terug te 

verdienen. Enerzijds moet de methode ertoe bijdragen dat kosten voor de betreffende 

wettelijke taak worden terugverdiend voor zover dat nog niet is gebeurd voorafgaand aan de 

start van de regulering, anderzijds moeten afnemers niet opnieuw betalen voor kosten die al 

in het verleden in tarieven zijn doorberekend; 

(iii) Vergelijkbaarheid: omdat de reguleringssystematiek is gebaseerd op maatstafconcurrentie, 

hetgeen betekent dat de prestaties en kosten van de netbeheerders onderling worden 

vergeleken, is het van belang dat de GAW’s en de afschrijvingsschema’s die worden 

toegepast vanaf het moment van regulering voor alle netbeheerders op dezelfde wijze 

worden vastgesteld. 

ACM weegt deze uitgangspunten tegen elkaar af bij het vaststellen van de GAW voor EHD-netten. 

 

ACM meent dat bij de waarderingsmethode voor het vaststellen van de GAW voor EHD-netten 

aangesloten kan worden bij de methode die zij heeft gebruikt bij het vaststellen van de GAW voor de 

gasaansluitdienst. In deze methode wordt per activacategorie de gewogen gehanteerde 

afschrijvingstermijn bepaald. Alle activa worden vervolgens vanaf de investeringsdatum tot de 

peildatum afgeschreven middels deze gewogen afschrijvingstermijnen. Het restant vormt de GAW-

waarde op de peildatum. Vanaf de peildatum worden de verschillende activa als één activum 

beschouwd en afgeschreven volgens een vastgestelde afschrijvingstermijn. Deze laatste 

afschrijvingstermijn wordt per netbeheerder berekend op basis van de gewogen leeftijd van de activa 

                                                      
5
 CBb 3 april 2015, ECLI:NL:CBB:2015:109. 

6
 Idem, punt 5.4. 

7
 ACM heeft dit kader ontwikkeld ten behoeve van de GAW vaststelling voorafgaand aan de regulering van de 

gasaansluitdienst (zie besluit van 26 augustus 2010 met kenmerk 103222_1/246). Het kader is gebaseerd op het 

rapport ‘Tariefregulering energiebeheer’ van de Algemene Rekeningkamer (Kamerstukken II 2008/09, 31 901, nrs. 1-2). 
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en de gewogen standaardafschrijvingstermijn, zoals in de RAR vastgelegd, van de activa.   

 

ACM meent dat deze methode goed past bij regulering via maatstafconcurrentie. ACM onderzoekt 

momenteel de effecten van de door haar voorgestelde waarderingsmethode. Hoewel de 

berekeningen hiervoor nog niet afgerond zijn, lijkt heter vooralsnog op dat de effecten van het 

opnieuw vaststellen van de GAW beperkt zijn: minder dan 1% van de totale kosten (minder dan EUR 

50.000). 

 

 Kunnen de leden van de klankbordgroep zich vinden in het voorstel van ACM de GAW aan 

te passen op basis van de waarderingsmethode voor de gasaansluitdienst?  

 


