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Ontwerp methodebesluit GTS (2014-2016), zaaknummer 104033
OPENBAAR

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 mei 2013 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: "ACM") een
ontwerpbesluit tot vaststelling methode van regulering van Gasunie Transport Services B.V.
(hierna: "GTS") voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 ter inzage
gelegd en heeft u marktpartijen de gelegenheid gegeven binnen 6 weken hun zienswijze
daarop schriftelijk in te dienen (zaaknummer: 104.033). Graag maakt GasTerra B.V.
(hierna: "GasTerra") van deze gelegenheid gebruik.

Algemeen
Met het voorliggende ontwerpbesluit worden een aantal principiële wijzigingen
doorgevoerd, waarbij de belangrijkste een overgang van tarief- naar omzetregulering is.
Omzetregulering brengt met zich mee dat een aantal zaken op basis van na-calculatie in de
toekomst moeten worden gecorrigeerd. Naast de omzetregulering wordt een overboeking-
en terugkoopregeling geïntroduceerd ter extra prikkel van het efficiënt gebruik van het net.
Deze principiële wijzigingen komen GasTerra logisch voor in het licht van de Europese
ontwikkelingen en vereisten. GasTerra heeft evenwel een aantal bedenkingen, die in deze
brief uiteengezet worden, op basis van de voorgenomen invulling van

de overstap van tariefregulering naar omzetregulering;
de vaststelling van de GAW;
de (consequenties van de) overboeking- en terugkoopregeling.

GasTerra steunt het initiatief van ACM om markt faciliterende activiteiten die door GTS
worden uitgevoerd op grond van een budget te compenseren. De focus daarvoor lijkt
echter sterk op nieuwe activiteiten te liggen. GasTerra vraagt er aandacht voor dat de
belangrijkste markt faciliterende activiteit van GTS is dat marktpartijen vertrouwen hebben
en houden in de juistheid van de data die GTS hen verstrekt. Vertrouwen in correctheid van
metingen en betrouwbaarheid van datastromen over het getransporteerde gas is essentieel
voor marktpartijen en GasTerra steunt het principe dat noodzakelijke kosten door GTS te
maken om dit vertrouwen te behouden en waar mogelijk te vergroten worden vergoed.
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Overstap van tariefregulering naar omzetregulering
In randnummer 45 spreekt ACM over het uitgangspunt dat rekening moet worden
gehouden "met de noodzaak van systeemintegriteit" in combinatie met een invulling die
daaraan moet worden gegeven in "de tariefregulering". Later, in randnummer 102, wordt
aangegeven dat ACM niet langer tariefregulering zal hanteren. Dit geeft verwarring over
hoe aan de systeemintegriteit invulling wordt gegeven.

Eveneens in randnummer 45 geeft de ACM investeringen om congestie op te lossen als
voorbeeld voor een garantie op betrouwbaarheid van het netwerk. Het komt GasTerra voor
dat dat nu juist geen voorbeeld is van investeringen in systeemintegriteit, maar van
investeringen in uitbreidingscapaciteit. GasTerra zou verwachten dat investeringen in het
oplossen van congestie tot meer verkoopbare transportcapaciteit leidt, dus tot een hogere
omzet, en niet noodzakelijkerwijs tot hogere tarieven.

Tot slot geeft ACM in randnummer 224 aan dat de bijzondere uitbreidingsinvesteringen van
GTS door middel van een opslag op de tarieven zullen worden vergoed. Ten principale,
uitgaande van een bedrijf in een concurrerende omgeving, zouden
uitbreidingsinvesteringen in zichzelf economisch moeten zijn en tot meer
transportcapaciteit moeten leiden. Het komt dan vreemd voor dat de investering als opslag
op de tarieven wordt verwerkt, des te meer gezien er gekozen is voor omzetregulering.

De methode van regulering zou gebaat zijn bij een helderder en consequenter onderscheid
tussen enerzijds investeringen bedoeld om de capaciteit van het net te vergroten, die tot
meer transportcapaciteit leiden en die ten principale economisch zouden moeten zijn (geen
prijsverhogend effect voor andere gebruikers) en anderzijds investeringen in integriteit en
onderhoud van het bestaande systeem, die tot hogere kosten bij bestaande capaciteit
leiden. De overstap van tariefregulering naar omzetregulering biedt een kans dit
onderscheid scherper te verwoorden.

Vaststelling van de GAW
GasTerra vindt een efficiënte bedrijfsvoering essentieel en is daarmee voorstander van zo
beperkt mogelijke administratieve lasten. Een aantal keuzes die ACM maakt in het
ontwerpbesluit beperken de administratieve lasten. Dit kan verantwoord zijn, maar zou
door ACM op kritische onderdelen getoetst moeten worden, zoals hieronder toegelicht.

Wederom begint de redenering in randnummer 45, waarin ACM aangeeft rekening te
houden met voldoende financiële ruimte voor investeringen door de efficiënte kosten die uit
de noodzakelijke investeringen voortvloeien te vergoeden via de tarieven. Volgens
randnummer 176 worden deze efficiënte kosten gelijk gesteld aan de afschrijvingen op
grond van de aanname dat alle activa uiteindelijk moeten worden vervangen (aanname 1).
Bovendien wordt in randnummer 152 beredeneerd dat ingeval van desinvesteringen deze
activa niet uit de GAW worden verwijderd (aanname 2). De combinatie van deze twee
aannamen is dat GTS een kapitaalsvergoeding krijgt voor niet langer bestaande activa én
een even grote investeringsruimte om deze niet bestaande activa te herbouwen.

In het geval dat dit marginale kwesties betreft, is dat vanuit administratieve efficiëntie
mogelijk te billijken, echter in randnummer 66 wordt aangegeven dat in de toekomst het
gastransportnet (althans delen daarvan) naar verwachting buiten gebruik raakt, wat
suggereert dat er van significante desinvesteringen sprake kan zijn, in welk geval de door
ACM gehanteerde set van aannamen tot serieuze financiële consequenties gaan leiden.
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Overboeking- en terugkoopregeling
De overboeking- en terugkoopregeling is bedoeld voor interconnectiepunten. Bijzonder aan
interconnectiepunten is dat aan beide kanten van het punt wordt bepaald wat de
(technische) capaciteit is. Er moet aandacht zijn voor de consistentie tussen de in- en
uitgaande capaciteit op interconnectiepunten, aangezien er geen commercieel nut is van
een hoge capaciteit aan Nederlandse zijde, terwijl aan buitenlandse zijde deze capaciteit
niet aanwezig is. GasTerra mist deze component in de huidige uitwerking in randnummers
112 tot en met 114, waarin juist gesuggereerd wordt dat GTS in isolatie de capaciteiten op
interconnectiepunten kan wijzigen.

Bij de implementatie van de overboeking- en terugkoopregeling zouden de volgende
principes moeten gelden:

Er zou naar gestreefd moeten worden om de capaciteiten aan beide zijden van een
interconnectiepunt gelijk te krijgen.
Eenmaal als "firm" verkochte capaciteit moet ten allen tijde "firm" blijven. Het kan niet
zo zijn dat door extra "firm" capaciteit te verkopen, op het moment dat de capaciteit
echt nodig is blijkt dat er hierdoor juist geen "firm" capaciteit meer is.
Er mag geen bescherming tegen of beperking aan de prijs worden gesteld die voor
terugkopen van capaciteit kan worden betaald. Indien er een arbitraire maximale
waarde aan de transportcapaciteit wordt toegekend, leidt dit tot aangepaste risico
inschattingen en daarmee een grotere kans op het niet na kunnen komen van
verplichtingen. De prikkel om iets extra's te kunnen verdienen mag niet leiden tot
lager vertrouwen in de hoofdactiviteiten van GTS.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met Ivelina Boneva via email: ivelina.boneva@gasterra.nl of
telefoon: +31 (0)503648389.

Met vriendelijke groet,

Manager Juridische Zaken en Regulering
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