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Hoorzitting Autoriteit Consument en Markt 

Zaaknummer: 104033 

Datum:  31 mei 2013 

 

Aantekeningen van F.W.J.H.N. Gräper, namens Gasunie Transport Services B.V. ("GTS"),  

 

inzake het ontwerp-besluit van de Autoriteit Consument en Markt ("ACM") d.d. 1 mei 2013 tot 

vaststelling van de methode van regulering voor GTS voor de periode 2014-2016  

 

 

1 INLEIDING 

1.1 ACM heeft GTS in de gelegenheid gesteld om (ook) mondeling een zienswijze met betrekking 

tot het ontwerp-methodebesluit naar voren te brengen. Graag maakt GTS van deze gelegenheid 

gebruik. 

1.2 In algemene zin spreekt GTS haar waardering uit voor het feit dat het ontwerp-methodebesluit 

op veel punten een consistente lijn bevat. Dat komt de stabiliteit en voorspelbaarheid van de 

regulering ten goede.  

1.3 Daarnaast spreekt GTS haar waardering uit voor het feit dat rekening is gehouden met 

ontwikkelingen in Europees verband. Daarbij gaat het onder meer om de toenemende invloed 

en mate van Europese regels op het gebied van de dienstverlening door de landelijke 

netbeheerders.  

1.4 Op belangrijke punten onderschrijft GTS dan ook de benadering van ACM en acht zij deze 

robuust. Voorbeelden daarvan zijn de door ACM nu in het ontwerp-methodebesluit opgenomen 

omzetregulering (een terechte koerswijziging, op goede gronden) en  de regulering van de 

bestaande aansluittaak.  

1.5 Op andere punten is de voorgestelde benadering in het ontwerp-methodebesluit echter niet 

houdbaar. GTS dient binnenkort een schriftelijke zienswijze in, waarin zij haar kritiek op het 

ontwerp-methodebesluit uiteen zal zetten. Het voert te ver om al deze punten vandaag aan de 

orde te stellen. GTS verwijst naar de binnenkort in te dienen zienswijze en naar de door GTS 

ingediende stukken in het kader van de voorbereidingen van het ontwerp-methodebesluit.  

1.6 Vandaag zal GTS twee belangrijke punten uit haar zienswijze lichten. Dit betreft (i) de WACC 

en (ii) de vaststelling van de efficiëntie van GTS. Op beide punten heeft GTS fundamentele 

bezwaren tegen de benadering en invulling in het ontwerp-methodebesluit. 

2 WACC 

2.1 Allereerst de WACC. De ontwikkeling van de WACC laat zich deels verklaren door economische 

ontwikkelingen, in het bijzonder de lagere rentestanden. Een deel van de ontwikkeling van de 

WACC wordt echter veroorzaakt door de methode van vaststelling van de WACC door de ACM. 

GTS is van mening dat die methode op een aantal punten gebreken vertoont.  

GTS gaat vandaag in op een wezenlijke randvoorwaarde voor een juiste WACC-vaststelling, te 

weten consistentie.  



 

 

2.2 ACM kent inmiddels een consistente, bestendige en robuuste lijn om, waar geen consensus 

bestaat over de keuze voor een bepaalde methode of parameter, beide methodes of 

parameters toe te passen en de uitkomsten daarvan even zwaar te laten wegen. Het ontwerp-

methodebesluit bevat hiervan diverse voorbeelden. Te wijzen valt bijvoorbeeld onder meer op: 

• de bepaling van de frontier shift (waarbij zelfs op meerdere niveaus wordt gemiddeld);1 

• in het kader van de WACC: de rente op Nederlandse en Duitse staatsobligaties;2 en 

• eveneens in het kader van de WACC: het meetkundig of rekenkundig gemiddelde van 

de marktrisicopremie.
3
 

 

2.3 Dit laatste voorbeeld is treffend. Hierover merkt ACM in het ontwerp-methodebesluit op:  

"Uit literatuur blijkt dat wetenschappers verdeeld zijn over de vraag of de ex post 

markrisicopremie op basis van het meetkundig of rekenkundig gemiddelde dient te 

worden bepaald. Daarom stelt ACM de marktrisicopremie vast op basis van resultaten 

die methoden hebben gegenereerd (beide 50%)." (onderstreping toegevoegd, GTS) 

 

2.4 Een dergelijk geval, waarbij wetenschappelijke consensus ontbreekt, doet zich ook voor bij de 

marktrisicopremie. Daar zijn grofweg twee benaderingen mogelijk: op grond van historische 

gegevens enerzijds en op grond van forward-looking gegevens anderzijds. Vast staat dat er 

geen consensus bestaat of de een of de andere benadering een betere schatting geeft voor de 

toekomst. Dit wordt ook nadrukkelijk door de adviseur van ACM – Brattle – erkend. Die 

verdeeldheid over welke benadering de beste inschatter oplevert, is er niet alleen binnen de 

wetenschap. Ook tussen de verschillende toezichthouders bestaat een verschil van inzicht. Zo 

hanteerde OPTA een forward looking -benadering en hanteerde NMa een historische 

benadering. Er zijn geen overtuigende redenen om de ene of de andere benadering beter te 

achten.  

2.5 Sterker nog, het kan worden betwijfeld of één van beide methoden wel een betrouwbare 

schatting oplevert. GTS verwijst in dit kader naar onderstaande grafiek, waaruit onomstotelijk 

blijkt dat sinds de economische crisis (rond 2008) beide modellen sterk uiteenlopende 

uitkomsten laten zien. 

                                                        
1
  Randnummer 163 van het ontwerp-methodebesluit.  

2
  Randnummer 26 van Bijlage 2 bij het ontwerp-methodebesluit.  

3
  Randnummer 57 van Bijlage 2 bij het ontwerp-methodebesluit.  



 

 

 
Figuur 1. ERP datareeksen 

 

2.6 Wat ACM gezien haar bestendige werkwijze in dit soort situaties hoort te doen is het 50/50 

meewegen van de uitkomsten van beide benaderingen. Dit is namelijk bij uitstek een situatie 

waarin die benadering vanwege het ontbreken van (wetenschappelijke) consensus tot zijn recht 

komt. Hier past ACM die benadering echter niet toe.  

2.7 De ACM claimt dat zij wel rekening houdt met beide methoden door een bepaalde correctie op 

de historische data niet toe te passen. Nog los van de vraag of toepassing van die correctie 

überhaupt juist is, wordt de hoogte van de correctie door de ACM niet onderbouwd. De ACM 

laat volledig na te onderbouwen dat of waarom die correctie voldoende recht doet aan het – 

enorme – verschil tussen de uitkomsten van beide methoden. Ter illustratie: uit bovenstaande 

grafiek valt af te lezen dat het verschil 6 procentpunten is. De correctie van de ACM van 1,05 

procentpunten (die overigens gebaseerd is op foutieve gegevens) steekt hier schril tegen af. 

Bovendien is een dergelijke correctie niet de consistent door de NMA toegepaste manier om 

rekening te houden met verschillende inzichten. Het gebruik van een onvoldoende betrouwbare 

benadering kan niet worden rechtgezet door de uitkomsten achteraf te corrigeren, maar moet 

aan de voorkant worden opgelost. Een dergelijke correctie op de uitkomsten is ook niet 

consistent, aangezien ACM voor dergelijke gevallen een andere aanpak hanteert: namelijk het 

hanteren van een gemiddelde waarde. 

2.8 De juiste wijze om te komen tot een houdbare marktrisicopremie is dus om de resultaten van de 

historische en forward looking benadering te gebruiken en die even zwaar te laten wegen. Die 

benadering doet recht aan het ontbreken van consensus over welke benadering een meer 

betrouwbare inschatting geeft en is consistent met de bestendige aanpak van ACM. In haar 

schriftelijke zienswijze zal GTS dit voorstel nader uitwerken. 

3 EFFICIËNTIE 

3.1 Het tweede onderwerp dat GTS vandaag aan de orde wil stellen is de efficiëntie. Daarbij gaat 

het allereerst om de dynamische efficiëntie. 
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GTS stelt voorop dat zij uit zichzelf streeft naar efficiëntie. GTS heeft, net als ieder bedrijf, een 

zelfstandige drive om efficiënt te werken.  

3.2 GTS kan, net als ieder ander bedrijf, efficiëntieverbeteringen realiseren door bijvoorbeeld 

technologische ontwikkelingen. Verder begrijpt GTS dat de ACM stuurt op de totale kosten, dat 

wil zeggen operationele en kapitaalskosten. Dit stimuleert tot verlaging van de Total Cost of 

Ownership en leidt niet tot sub-optimalisatie enkel ten gevolge van het bestaan van regulering. 

Het hanteren van een totale kosten benadering voor het vaststellen van de 

productiviteitsverbetering stelt echter hoge eisen aan de vergelijkbaarheid van bedrijven. 

Immers, een efficiëntieverbetering kan naar zijn aard alleen werken waar de kosten 

beïnvloedbaar zijn. Juist omdat de productiviteitsverbetering en daarmee de efficiencykorting 

op de totale kosten van GTS, dus ook op de niet-beïnvloedbare kosten, wordt toegepast zal 

indien de vergelijkbaarheid onvoldoende is gewaarborgd een hefboomeffect ontstaan op de 

te realiseren efficiëntie op de beïnvloedbare kosten. Dit zou dan ook leiden tot  een 

ongerechtvaardigde benadeling.  

3.3 ACM gaat voor de vaststelling uit van vergelijkingen met anderen. Zoals hiervoor betoogd 

brengt de totale kosten benadering van de ACM met zich dat extra hoge eisen dienen te worden 

gesteld aan de vergelijkbaarheid. Hier doet zich de situatie voor dat er geen direct vergelijkbare 

onderneming is. GTS is de enige TSO gas in Nederland. Maar ook buiten Nederland is een 

structureel vergelijkbare netbeheerder niet te vinden. GTS wijst onder meer op de volgende 

factoren die maken dat zij zich niet met buitenlandse netbeheerders laat vergelijken: 

• het hoge tempo waarin het landelijke hoogdruknetwerk is aangelegd (vs. de gestage 

aanbouw in andere landen); 

• noodzakelijke investeringen om de gastoepassingen geschikt te maken voor G-gas; 

• de kwaliteitsconversie die op grote schaal moet plaatsvinden (veel meer dan elders); 

• de penetratiegraad, die zowel bij klein- als grootverbruikers ongekend hoog is; 

• het fijnmazige net in Nederland; 

• hogere kwaliteitseisen aan het gas dan in andere landen; 

• een veel strengere transportnorm (-17 ºC) dan in andere landen; 

• een gastransportnet dat ook is ingericht op pieklevering; en 

• een groot aandeel kleinverbruikers, met bijbehorende grote fluctuaties in de benutting. 
 

3.4 GTS laat zich dan ook niet vergelijken met andere netbeheerders. GTS laat zich niet vergelijken 

met netbeheerders in Europa, maar al helemaal niet met netbeheerders in de VS of Australië. 

Een vergelijking met ondernemingen andere geselecteerde sectoren gaat evenmin op. GTS ziet 

niet wat de relatie is tussen de beheerder van het landelijktransportnet en partijen die actief zijn 

in de financiële dienstverlening, wegtransport, fabricage, etc. GTS is een hele andere 

onderneming, met andere kenmerken, een andere dynamiek (uniek ten aanzien van de 

vervangingscyclus van haar activa)  en opereert  in een andere marktomgeving. 

3.5 De vraag is nu hoe om te gaan met het feit dat GTS zich niet met andere ondernemingen laat 

vergelijken.  

3.6 GTS ziet in dat niet redelijk zou zijn om dan in het geheel geen frontier shift vast te stellen. Een 

redelijke aanname is immers dat GTS, net als andere bedrijven in Nederland, in staat moet zijn 

om efficiëntieverbeteringen te realiseren. Hier doet zich dus een dilemma voor. Er bestaat wel 

reden om een frontier shift vast te stellen, maar een deugdelijke vergelijking om de hoogte te 

onderbouwen is er niet. De enige juiste wijze om met dit dilemma om te gaan, is om uit te gaan 



 

 

van het hoogste aggregatieniveau in Nederland, namelijk welke frontier shift een Nederlandse 

onderneming in het algemeen kan behalen. Gegevens daarover zijn beschikbaar. Sterker nog, 

ACM heeft die gegevens – over 30 sectoren uit de Nederlandse economie – ook gebruikt ten 

behoeve van de huidige methodebesluiten. Uiteraard is een dergelijke benadering niet ideaal, 

maar bij gebrek aan een deugdelijke vergelijking is beter om uit te gaan van het hoogste 

aggregatieniveau, dan van ondeugdelijke en willekeurige vergelijkingen.  

3.7 ACM ziet ook het probleem van de onvergelijkbaarheid, maar kiest ervoor uit te gaan van een 

vergelijking met (i) netbeheerders uit de VS en Australië en (ii) bepaalde sectoren uit de 

Nederlandse economie. Een vergelijking met netbeheerders uit de VS en Australië (i) is niet 

valide omdat GTS zich, zoals eerder aangeven, niet met zulke bedrijven laat vergelijken. Verder 

bevatten de betreffende onderzoeken vooral gebreken. Dat heeft GTS in haar zienswijzen tegen 

de huidige methodebesluiten overtuigend aangetoond.  

3.8 Een vergelijking met de Nederlandse economie (ii) is wel een optie, maar GTS begrijpt niet 

waarom de vergelijking nu wordt gebaseerd op een veel smallere basis dan voorheen, namelijk 

zes in plaats van 30 sectoren en twee business cycles in plaats van vier business cycles. Die 

keuze om alleen van bepaalde sectoren en twee business cycles uit te gaan is niet consistent 

met de huidige methodebesluiten. Sterker nog, door slechts twee “business cycles” te nemen 

worden mogelijke meetproblemen niet uitgemiddeld. Dit is exact de reden waarom Reckon en 

ACM in het vigerend methodebesluit hebben gekozen voor een periode van 30 jaar (iets meer 

dan vier business cycles). Waarom kiest ACM bewust voor een mindere accurate vaststelling 

terwijl een nauwkeurige vaststelling voorhanden is in het CEPA rapport? Er zijn geen feiten, 

omstandigheden of ontwikkelingen om te kiezen voor een dergelijke afwijking, of eigenlijk: 

beperking. De keuze voor deze beperking is ook niet door ACM onderbouwd. Bovendien is de 

selectie van sectoren die CEPA heeft gemaakt arbitrair en gebaseerd op slechts één enkele 

factor, te weten de factor kapitaal/arbeid. Dat is een relevante factor, maar er zijn nog veel meer 

factoren relevant; denk aan de snelheid waarmee activa kunnen worden vervangen, de aard 

van de bedrijvigheid, etc. etc. Feit is en blijft dat GTS zich niet met bedrijven uit genoemde 

sectoren laat vergelijken, of in elk geval niet meer dan met welk willekeurig ander Nederlands 

bedrijf dan ook.  

3.9 Tot slot geldt dat in de onderzoeken ten onrechte ook een catch up zit. Al met al stelt GTS voor 

om bij de frontier shift aan te sluiten bij de gegevens die zijn gebruikt voor de vigerende 

methodebesluiten en de frontier shift te baseren op de gegevens van 30 Nederlandse sectoren. 

 

Statische efficiëntie 

3.10 Alhoewel de ACM in het ontwerp MB aangeeft de statische efficiëntie van GTS voor de 

komende periode niet te kunnen bepalen, wil GTS hier toch een paar woorden aan wijden. 

Allereerst, geeft ACM al pakweg een decennium aan de statische efficiëntie te willen 

vaststellen. Noemenswaardige vorderingen of zichtbare resultaten ontbreken. Dit kan zo niet 

langer. ACM kan GTS niet tot in lengte van jaren laten 'bungelen'. Die jarenlange onzekerheid 

raakt ook de financierbaarheid en de mogelijke privatisering van Gasunie. Voor de volledigheid 

herhaalt GTS hierbij dat een efficiëntiefactor op basis van historische capex überhaupt niet is 

toegestaan, wegens strijd met de MR gas, de Gasverordening en artikel 1 van het Eerste 

Protocol bij het EVRM.  

3.11 Ten tweede, als een efficiencybepaling van  de historische kapitaalskosten überhaupt al zou 

zijn toegestaan, dient een deugdelijke methode te worden gebruikt. ACM bedient zich van 



 

 

zogeheten top-down methoden. Een dergelijke methode kan uitsluitend werken indien de 

ondernemingen in kwestie in zeer sterke mate structureel vergelijkbaar zijn. Zoals hiervoor 

aangegeven is dat evident niet het geval bij GTS, zelfs niet wanneer wordt vergeleken met 

andere netbeheerders. Een top down-methode kan voor GTS derhalve niet gebruikt worden 

omdat die methoden onmogelijk rekening kunnen houden met alle relevante verschillen. De 

verschillen tussen GTS en andere TSO’s zijn dermate groot, dat van een zinvolle vergelijking op 

een top-down manier geen sprake kan zijn.  

3.12 GTS snapt de wens van de ACM om de efficiëntie van GTS te willen beoordelen. In dat kader 

heeft GTS de ACM dan ook meermalen uitgenodigd om bijvoorbeeld de efficiëntie van haar 

beïnvloedbare kosten en activiteiten zoals het dispatching center vast te stellen. De ACM is 

welkom om die op dat detailniveau te beoordelen. De ACM stelt daar tegenover dat zij daartoe 

niet geëquipeerd is. Dat mag en kan natuurlijk nooit een reden vormen om dan maar terug te 

vallen op ondeugdelijke methoden.  

3.13 Tot slot, ACM maakt er melding van dat zij in overleg is met buitenlandse toezichthouders. GTS 

is daar op geen enkele wijze bij betrokken. Dat is (i) in strijd met de expliciete toezeggingen dat 

GTS hierbij wel zou worden betrokken en (ii) in strijd met de transparantie, controle en equality 

of arms die gelden bij een ingrijpende bevoegdheid als de vaststelling van de statische 

efficiëntie. GTS verzoekt ACM met klem om haar alsnog  en per direct nauw bij overleg over 

eventuele bepaling van een statische efficiëntie te betrekken. 

 

4 CONCLUSIE 

4.1 Het ontwerp-methodebesluit is op belangrijke punten consistent, toekomstgericht en robuust. 

Op andere punten is het niet houdbaar. De WACC en de bepaling van efficiëntie zijn daarvan 

prominente voorbeelden, maar er zijn meer punten. GTS zet die in haar schriftelijke zienswijze 

uiteen. GTS verzoekt ACM met haar mondelinge en schriftelijke zienswijzen rekening te houden 

bij de vaststelling van het definitieve methodebesluit en wenst haar daarbij veel wijsheid toe. 

* * * * * 
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Bijlage 2: Technische en gedetailleerde opmerkingen 

 

1 Inleiding  

1.1. In deze bijlage 2 maakt GTS een aantal opmerkingen aangaande de inhoud van 

het OMB die van meer technische en gedetailleerde aard zijn. Allereerst zal 

worden ingegaan op de gebreken en tekortkomingen in de vaststelling en 

toepassing van het budget voor reguliere uitbreidingsinvesteringen. Vervolgens zal 

worden ingegaan op de randnummers van het OMB (inclusief bijlage 2 van het 

OMB) die evidente fouten bevatten, dan wel die verdere verduidelijking behoeven.  

1.2. GTS merkt op dat de formules in bijlage 1 van het OMB door prof. dr. J.P. Elhorst 

zijn geanalyseerd, zie hiervoor Bijlage 8 van de zienswijze.  

2 Gebreken en tekortkomingen in de vaststelling en toepassing van het 

budget voor reguliere uitbreidingsinvesteringen 

2.1. GTS heeft in de hoofdtekst van haar zienswijze aangegeven dat ACM voor 

reguliere uitbreidingsinvesteringen een gelijk systeem van vergoeding dient te 

hanteren als voor bijzondere uitbreidingsinvesteringen. Mocht ACM desondanks 

overgaan op een budgetsystematiek voor reguliere uitbreidingsinvesteringen, dan 

dient zij in het definitieve methodebesluit duidelijkheid te verschaffen over (i) de 

vraag of een investering bijzonder is of niet en (ii) hoe het budget wordt 

vastgesteld en toegepast. In onderstaande gaat GTS nader in op deze twee 

punten. 

Onderscheid uitbreidingsinvesteringen in bijzonder en regulier 

2.2. Het wettelijke vergoedingsregime voor bijzondere uitbreidingsinvesteringen is 

vanaf 1 juli 2011 in werking getreden. Daarvoor kende het wettelijke kader geen 

onderscheid tussen bijzondere en reguliere uitbreidingsinvesteringen. Dat 

onderscheid was ook in de methode van regulering niet nodig: er gold een 

eenduidig systeem voor alle uitbreidingsinvesteringen.  

2.3. Nu ACM wil overgaan op twee systemen, dient (achteraf) van alle 

uitbreidingsinvesteringen waarvoor het investeringsbesluit is genomen vóór 1 juli 

2011 vastgesteld te worden of zij bijzonder zijn of niet. Het OMB zwijgt over het 

antwoord op de vraag wanneer een dergelijke investering bijzonder is en wanneer 

niet. GTS is van mening dat het definitieve methodebesluit een criterium dient te 

bevatten dat het mogelijk maakt beide soorten uitbreidingsinvesteringen 

systematisch te onderscheiden. Indien die duidelijkheid in het definitieve 

methodebesluit ontbreekt, rest GTS niets anders dan zelfstandig te beoordelen of 

er sprake is van een reguliere of bijzondere uitbreidingsinvestering.  

2.4. ACM stelt in randnummer 222 tot en met 224 van het OMB dat een 

overgangsmaatregel zal worden getroffen voor zeer grote 

uitbreidingsinvesteringen waarvoor het investeringsbesluit is genomen vóór 1 juli 

2011. ACM besluit op basis van een door GTS te verstrekken overzicht van deze 

uitbreidingsinvesteringen of zij als bijzondere uitbreidingsinvestering in 

aanmerking komen voor tussentijdse ophoging van de tarieven (en inkomsten).  

2.5. Dit overzicht is door GTS verstrekt middels het ‘informatieverzoek financiële data’ 

en conform de hierbij door ACM opgestelde invul- en auditinstructie, waarin ACM 
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de term ‘zeer groot’ heeft gekwantificeerd middels een grens van EUR 100 

miljoen. Nog los van het feit dat een grens dan in het definitieve methodebesluit 

dient te zijn opgenomen, is het GTS niet duidelijk hoe ACM tot deze harde grens in 

euro’s is gekomen. Zo er al sprake zou kunnen zijn van een harde grens in euro’s, 

dan is GTS van mening dat, gegeven het historische en verwachte patroon van 

uitbreidingsinvesteringen en het besluitvormingsproces dat hiermee samenhangt 

binnen GTS, een grens van EUR 50 miljoen meer recht doet aan het onderscheid 

in bijzondere en reguliere uitbreidingsinvesteringen.  

Vaststelling en toepassing budget voor reguliere uitbreidingsinvesteringen  

2.6. Uit het OMB is de totstandkoming van het budget niet eenduidig af te leiden en 

daarnaast vertoont de voorgestelde systematiek kennelijke gebreken. In het 

onderstaande gaat GTS nader in op deze gebreken. 

2.7. ACM stelt in de randnummers 178 en 179 van het OMB dat het budget wordt 

vastgesteld op basis van de gemiddelde omvang van de additionele kapitaalkosten 

als gevolg van reguliere uitbreidingsinvesteringen in de jaren 2010 tot en met 

2012. GTS meent dat ACM hier bedoelt, zoals ook blijkt uit de formules (12) en 

(13) van bijlage 1 bij het OMB, dat het gemiddelde wordt genomen van de 

kapitaalkosten die zich voordoen in het eerste jaar van activering van een 

reguliere uitbreidingsinvestering. Kapitaalkosten die zich voordoen in een volgend 

jaar worden niet meegenomen in de bepaling van het budget. Concreet betekent 

dit dat het gemiddelde wordt genomen van: de kapitaalkosten in het jaar 2010 

voor activeringen in het jaar 2010, de kapitaalkosten in het jaar 2011 voor 

activeringen in het jaar 2011 en de kapitaalkosten in het jaar 2012 voor 

activeringen in het jaar 2012.  

2.8. In dezelfde randnummers stelt ACM dat dit budget een goede voorspeller is voor 

de jaarlijkse kapitaalkosten van reguliere uitbreidingsinvesteringen in de jaren 

2014 tot en met 2016. In randnummer 131 (d) stelt ACM meer specifiek dat zij 

voor de vaststelling van de efficiënte eindkosten uitgaat van een jaarlijkse 

ophoging van de kosten (ofwel: het budget). GTS meent dat ACM hier bedoelt, 

zoals ook blijkt uit het concept x-factor model,
1
 dat het vastgestelde budget van 

toepassing is op de kapitaalkosten van reguliere uitbreidingsinvesteringen die 

worden geactiveerd in de jaren 2013 tot en met 2016 en dat de kapitaalkosten 

van deze vier jaar via een jaarlijkse ophoging – dus met een factor vier – in de 

eindkosten zijn verwerkt.  

2.9. Deze kosten worden vervolgens via de x-factor, omdat het budget voor reguliere 

uitbreidingsinvesteringen onderdeel uitmaakt van de x-factor berekening, vergoed 

in de jaren 2014 tot en met 2016. De periode waarin de kosten vergoed worden is 

dus korter (3 jaar) dan de periode waarover de kosten worden vergoed (4 jaar). 

2.10. Voor zover GTS deze vaststelling en toepassing van het budget voor reguliere 

uitbreidingsinvesteringen begrijpt, constateert zij dat deze methode onjuistheden 

bevat c.q. geen rekening houdt met de volgende twee punten.  

                                                
1  Het concept x-factor model is door ACM op 27 mei 2013 per email rondgestuurd aan de 

klankbordgroepleden. ACM stelt dat in het concept x-factor model de inhoudelijke werking van 

het OMB nader wordt geëxpliciteerd, maar dat dit model geen onderdeel uitmaakt van het OMB 

dan wel van de formele procedure die op het OMB van toepassing is verklaard en dat de OMB 

tekst op zichzelf leidend is.  
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2.11. Ten eerste houdt deze methode geen rekening met het feit dat in het algemeen 

activeringen niet plaatsvinden op 1 januari van enig jaar, maar gedurende het 

jaar. Dit betekent dat er in het activeringsjaar in het algemeen geen sprake is van 

een volledig jaar aan kapitaalkosten. In elk jaar na activering, uitgezonderd het 

laatste jaar waarin een actief volledig wordt afgeschreven, zal wel sprake zijn van 

een volledig jaar aan kapitaalkosten. Een gemiddelde gebaseerd op onvolledige 

jaren aan kapitaalkosten leidt methodologisch tot een onvoldoende dekking van de 

kapitaalkosten die zich gaan voordoen in de jaren 2013 tot en met 2016 en dus 

tot een ongerechtvaardigd nadeel voor GTS. 

2.12. Daarnaast houdt deze methode geen rekening met het feit dat de periode waarin 

de kosten worden vergoed (de jaren 2014 tot en met 2016) korter is dan de 

periode waarover de kosten worden vergoed (de jaren 2013 tot en met 2016), 

hetgeen dan ook leidt tot een onvoldoende dekking van de kapitaalkosten die zich 

gaan voordoen in de jaren 2013 tot en met 2016. 

De periode waarover de kosten worden vergoed bevat tien elementen van 

kapitaalkosten (‘kostenelementen’): vier kostenelementen voor activeringen 

in 2013 (2013 tot en met 2016) plus drie kostenelementen voor activeringen 

in 2014 (2014 tot en met 2016) plus twee kostenelementen voor 

activeringen in 2015 (2015 en 2016) plus één kostenelement voor 

activeringen in 2016 (alleen 2016), terwijl de periode waarin de kosten 

worden vergoed zes kostenelementen bevat (één in het jaar 2013 plus twee 

in het jaar 2014 en drie in het jaar 2016). Het verwerken van het 

vastgestelde budget met een factor vier in de eindkosten komt overeen met 

een vergoeding van acht kostenelementen (1/3 x vastgestelde budget x 4 + 

2/3 x vastgestelde budget x 4 + 3/3 x vastgestelde budget x 4, voor 

respectievelijk vergoeding in 2014, 2015 en 2016) in plaats van tien 

kostenelementen, hetgeen dan ook  methodologisch leidt tot een 

onvoldoende dekking van de kapitaalkosten die zich gaan voordoen in de 

jaren 2013 tot en met 2016. 

 

2.13. Ter illustratie hiervan is in Bijlage 9 van de zienswijze een voorbeeld gegeven 

waarin bovenstaande onjuistheden zijn uitgewerkt. Uitgangspunt bij dit voorbeeld 

is dat de methode die wordt gebruikt bij de vaststelling en toepassing van een 

budget voor reguliere uitbreidingsinvesteringen tot 100% dekking van de kosten 

dient te leiden indien ieder jaar eenzelfde reguliere uitbreidingsinvestering wordt 

geactiveerd (in de jaren 2010 tot en met 2016).
2
 Eveneens is in dit voorbeeld een 

methode voor de vaststelling en toepassing van het budget opgenomen die een 

oplossing biedt voor bovengenoemde methodische onjuistheden.  

2.14. In deze methode wordt het budget vastgesteld door – op basis van de 

geactiveerde bedragen, de data van activeringen en de afschrijvingstermijnen van 

activeringen in de jaren 2010 tot en met 2012 – de gemiddelde kapitaalkosten in 

zowel het eerste jaar (activeringsjaar) als ook het tweede, derde en vierde jaar uit 

te rekenen.
3
 Vervolgens wordt het budget als volgt vastgesteld: het totaal van de 

                                                
2  In dit vereenvoudigde voorbeeld is geen cpi (dus een cpi van 0) verondersteld. 
3  De gemiddelde kapitaalkosten in het eerste jaar worden bepaald conform de methode die ACM, 

zoals GTS het begrijpt, hanteert. De gemiddelde kapitaalkosten in het tweede, derde en vierde 

jaar worden bepaald door een gewogen gemiddelde gestandaardiseerde jaarafschrijving (van de 

activeringen in de jaren 2010 tot en met 2012) met daarbij opgeteld een voor deze 
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gemiddelde kapitaalkosten van het eerste jaar vermenigvuldigd met een factor 

vier (het aantal maal dat deze kosten in de periode waarover de kosten worden 

vergoed: 2013 tot en met 2016) met daarbij opgeteld de gemiddelde 

kapitaalkosten van het tweede jaar vermenigvuldigd met een factor drie met 

daarbij opgeteld de gemiddelde kapitaalkosten van het derde jaar 

vermenigvuldigd met een factor twee met daarbij opgeteld de gemiddelde 

kapitaalkosten van het vierde jaar vermenigvuldigd met een factor één te delen 

door een factor zes.
4
  

2.15. Dit vastgestelde budget dient vervolgens via een jaarlijkse ophoging in de periode 

2014 tot en met 2016 te worden verwerkt in de eindkosten door het vastgestelde 

budget te vermenigvuldigen met een factor drie.  

2.16. Het op deze wijze vaststellen en toepassen van een budget voor reguliere 

uitbreidingsinvesteringen biedt een oplossing voor het feit dat er in het 

activeringsjaar in het algemeen geen sprake is van een volledig jaar aan 

kapitaalkosten en voor het feit dat de periode waarover de kosten worden vergoed 

langer is dan de periode waarin de kosten worden vergoed.  

2.17. In het geval ACM besluit om, zonder inachtneming van de zienswijze van GTS op 

dit punt, een budget voor reguliere uitbreidingsinvesteringen vast te stellen en toe 

te passen, dient zij de nu in het OMB voorgestelde methode te herzien conform 

het hierboven gestelde. 

Nagekomen kosten  

2.18. ACM geeft verder in randnummer 180 OMB aan dat zij de "nagekomen kosten" 

van bijzondere uitbreidingsinvesteringen betrekt in haar schatting voor de 

kapitaalkosten van reguliere uitbreidingsinvesteringen. GTS vermoedt dat 

randnummer 180 berust op een onjuist beeld aan de zijde van ACM van 

"nagekomen kosten".  

2.19. GTS licht hier graag toe dat nagekomen kosten geen tegenvallers betreffen – 

zoals ACM lijkt te veronderstellen – maar dat deze kosten een regulier onderdeel 

zijn van een investering. In het algemeen betreft een initiële activering 80-90% 

van de totale investeringsuitgave (immers, een project wordt wanneer dit 

technisch gereed is nog niet volledig opgeleverd en bovendien zijn vaak niet alle 

facturen van derden bij GTS aangekomen en betaald). De overige kosten vallen 

onder de noemer "nagekomen kosten".  

2.20. Met inachtneming van voorgaande toelichting dient ACM randnummer 180 OMB in 

het definitieve methodebesluit te laten vervallen. 

 

 

 

                                                                                                                                          

jaarafschrijving gecorrigeerde gemiddelde boekwaarde (van de activeringen in de jaren 2010 

tot en met 2012) in enig jaar te vermenigvuldigen met de WACC. 
4  Op deze wijze wordt in de teller rekening gehouden met het aantal kostenelementen in de 

periode waarover de vergoeding plaatsvindt (te weten: tien kostenelementen) en in de noemer 

wordt vervolgens gecorrigeerd voor het aantal kostenelementen in de periode waarin de 

vergoeding plaatsvindt (te weten: zes kostenelementen). 
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3. Randnummers die evidente fouten bevatten dan wel verduidelijking 

behoeven 

Commentaar in de volgorde van de randnummers in het OMB  

3.1. In randnummer 28 (als ook in de begrippenlijst) staat “De Verordening (…) 

Europees parlement en ACM van de Europese Unie (…)”. Dit dient naar de mening 

van GTS gewijzigd te worden in “De Verordening (…) Europees parlement en de 

Raad van de Europese Unie (…)”. 

3.2. In randnummer 69 staat “(…) ACM heeft daarom besloten voor de komende 

reguleringsperiode de wijze van schatten van de operationele kosten en 

kapitaalkosten aangepast ten opzichte van de vorige periode. (…)”. Het is GTS niet 

duidelijk op welke aanpassingen ACM hier doelt. Het verdient de voorkeur dit in 

het definitieve methodebesluit te verduidelijken. 

3.3. In randnummer 84 staat “(…) TFP analyse richt zich uitsluitend op dynamische 

efficiëntie. (…)”. Dit is onjuist. Zoals ook Oxera5 schrijft, bevat een TFP zowel 

elementen van dynamische als statische efficiëntie: “Limitations remain in terms 

of decomposing the overall measure into catch-up efficiency and frontier-shift 

improvements, although secondary sources could be used to facilitate this if 

required.”  

3.4. In randnummer 122 stelt ACM dat de x-factor wordt toegepast op het product van 

de tarieven uit het voorgaande jaar en de rekenvolumina en dat deze berekening 

aan het begin van de reguleringsperiode wordt gemaakt. ACM bedoelt hier 

waarschijnlijk dat de berekening voorafgaande aan de reguleringsperiode wordt 

gemaakt en het verdient de voorkeur om hier een betere aansluiting te vinden 

met formules (22) tot en met (24) van bijlage 1 van het OMB. Daarin wordt de x-

factor toegepast op de inkomsten in 2013 (die een product van tarieven en 

rekenvolumina is) om de totale inkomsten voor het volgende jaar (2014) te 

bepalen en vervolgens voor ieder jaar op die totale inkomsten van het voorgaande 

jaar. Daarnaast verdient het de sterke voorkeur om expliciet te maken dat het in 

deze berekening gaat om de tarieven exclusief effecten die volgen uit 

nacalculaties dan wel correcties en duidelijk te maken welke rekenvolumina het 

betreft en hoe deze rekenvolumina zich verhouden tot hoofdstuk 9 van het OMB 

“methode tot vaststelling van de rekenvolumina.  

3.5. In randnummer 131 is een opsomming opgenomen met betrekking tot hoe de 

eindinkomsten worden bepaald. GTS is van mening dat dit randnummer en de 

formules in bijlage 1 van het OMB consistent dienen te zijn. Hiervoor is naar de 

mening van GTS zowel in het OMB als ook in de formules een aantal aanpassingen 

benodigd. Zie voor aanpassingen in het OMB de randnummers hieronder, voor 

aanpassingen in de formules wordt verwezen naar Bijlage 8 bij deze zienswijze.  

3.6. In randnummer 131 (b) sluit ACM de operationele kosten en de kosten voor 

inkoop energie uit terwijl in dit randnummer kennelijk alleen over kapitaalkosten 

wordt gesproken. Daarnaast is GTS van mening dat, in aansluiting op het gestelde 

in randnummer 21 van Bijlage 8 bij deze zienswijze, de term “kosten voor 

instandhouding van de bestaande activa door vervanging dan wel onderhoud” 

vragen oproept over hoe wordt omgegaan met uitbreidingsinvesteringen die in de 

derde reguleringsperiode tot en met 2012 zijn gedaan. Het verdient dan ook de 

                                                
5  Oxera (2012), 'How can the NMa assess the efficiency of GTS?, mei, p. 23 (paragraaf 3.4).  
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voorkeur dit randnummer in het definitieve methodebesluit te verduidelijken, 

waarbij GTS de volgende tekst zou willen voorstellen: “Voor de bepaling van de 

efficiënte kosten per taak, gaat ACM uit van de gerealiseerde kapitaalkosten en 

operationele kosten (niet zijnde kosten voor inkoop energie) in 2012 die 

betrekking hebben op de wettelijke taken.”  

3.7. In randnummer 131 (c) (als ook in randnummer 182) stelt ACM dat zij op de 

kosten een frontier shift toepast vanaf 2012. GTS is van mening dat het toepassen 

van een frontier shift vanaf 2012 naar de eindkosten in 2016 in zijn algemeenheid 

een deugdelijke vorm van regulering is. Echter, ACM dient hierbij onderscheid te 

maken in het toepassen van een frontier shift op de kosten vanaf 2012 naar 2013 

en vanaf 2013 naar 2016, daar voor de periode 2010 tot en met 2013 in de 

vigerende methodebesluiten een frontier shift is vastgesteld van 1,0%. Het 

toepassen van een ander percentage is onjuist omdat er dan wordt gereguleerd 

over het verleden. GTS verzoekt ACM dit onderscheid expliciet op te nemen in het 

definitieve methodebesluit. 

3.8. Daarnaast is GTS van mening dat er, in aansluiting op het gestelde in 

randnummer 18 van Bijlage 8 bij deze zienswijze, geen goede aansluiting is 

tussen de randnummers 131 (c) en 182 en de formule (9) in bijlage 1 van het 

OMB. GTS verzoekt ACM formule (9) aan te passen conform de tekst in het OMB.   

3.9. In randnummer 131 (e) stelt ACM dat zij de inkoopkosten voor energie voor elk 

van de jaren 2013 tot en met 2016 schat, dit dient volgens GTS 2014 tot en met 

2016 te zijn.  

3.10. GTS verzoekt ACM de tekst in randnummer 131 (f) aan te passen met 

inachtneming van bovengenoemde randnummers. Daarnaast verzoekt GTS ACM 

de operationele kosten en de kosten voor inkoop van energie toe te voegen in dit 

randnummer, daar deze nu in het OMB lijken te ontbreken.  

3.11. In randnummer 142 stelt ACM dat de WACC voor GTS in de derde 

reguleringsperiode 6,0% bedraagt, deze bedraagt echter thans 5,8%.  

3.12. In randnummer 146 wordt in regel 11 de term “kapitaalkosten” oneigenlijk 

gebruikt in relatie tot de zinnen die daarna volgen. Naar de mening van GTS dient 

de term “kapitaalkosten” hier vervangen te worden door de term “GAW”. 

3.13. De procentuele schatting (ratio), zoals benoemd in randnummer 149, geldt 

uitsluitend voor de waarde van de aansluitingen ten opzichte van het relevant 

verklaarde gedeelte van de GAW. In de tekst van dit randnummer wordt 

vervolgens beschreven hoe deze ratio wordt vermenigvuldigd met de totale GAW 

om de GAW voor aansluitingen te bepalen. Omdat er – zoals ACM terecht opmerkt 

– ook activa in de GAW zijn opgenomen die niet relevant zijn voor de 

aansluitingen, dient de berekende ratio (neerwaarts) te worden gecorrigeerd voor 

de waarde van deze activa om toepasbaar te zijn op de gehele GAW. GTS verzoekt 

ACM de ratio hierop aan te passen en dit in het definitieve methodebesluit te 

verduidelijken.  

3.14. In tabel 1, die volgt na randnummer 150, ontbreken er nummers voor de 

volgende activaklassen: nieuwe aansluitpunten, stikstofbuffer, ICT middelen 2, 

vulgas en stikstof. Daarnaast ontbreekt naar de mening van GTS in de titel van 

deze tabel de term “regulatoire” (voor "afschrijvingstermijnen"). GTS verzoekt 
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ACM deze nummers en de term “regulatoire” in het definitieve methodebesluit toe 

te voegen 

3.15. In randnummer 155 staat “(…) ACM doet dit door de opbrengsten uit 

desinvesteringen bij iedere netbeheerder in mindering te brengen op zijn 

kapitaalkosten. (…)”. Omdat het OMB toeziet op alleen de regulering van GTS 

verdient het de voorkeur de term “iedere” te vervangen door “de”. 

3.16. In de randnummers 148 en 156 (voor balancering) en randnummer 149 en 157 

(voor bestaande aansluiting) gaat ACM in op het toepassen van een verdeelsleutel 

voor de balanceringstaak en bestaande aansluittaak op de kapitaalkosten en 

operationele kosten. GTS begrijpt dat de verdeelsleutel wordt toegepast op alle 

kosten (kapitaal en operationele kosten te onderscheiden naar inkoopkosten 

energie en overige operationele kosten). Dit betreft volgens GTS de kosten en 

opbrengsten die voorafgaande aan een reguleringsperiode worden vastgesteld, 

alsmede de kosten en opbrengsten die gedurende een reguleringsperiode worden 

toegevoegd. Het verdient de voorkeur deze verduidelijking in het definitieve 

methodebesluit aan te brengen. 

3.17. Vervolgens wordt uit het OMB niet duidelijk in welke volgorde de verdeelsleutels 

voor de taak balancering en bestaande aansluitingen wordt toegepast. GTS meent 

dat ACM voornemens is, zoals ook blijkt uit het concept x-factor model, dat beide 

verdeelsleutels worden toegepast op de initiële kosten (en dat er dus geen sprake 

is van een volgorde) en dat de kosten voor de transporttaak de resultante zijn. 

Het verdient de voorkeur deze verduidelijking in het definitieve methodebesluit 

aan te brengen. 

3.18. Met betrekking tot randnummer 157 merkt GTS het volgende op. ACM heeft GTS 

verzocht een meer betrouwbare en accurate schatting voor de operationele kosten 

op te stellen. GTS stelt voor om de verdeelsleutel die wordt gebruikt voor de 

aansluit GAW ook toe te passen op de toedeling van de OPEX. Deze benadering 

erkent dat het niet mogelijk is om objectieve wijze een meer nauwkeurige 

methode te ontwikkelen.  Daarnaast sluit ACM hiermee aan bij de benadering 

zoals die bij de balanceringstaak wordt toegepast. 

3.19. De tekst in randnummer 158 en Tabel 2 komen niet overeen. Daarnaast is GTS 

van mening dat zowel randnummer 158 (middels voetnoot 52) en Tabel 2 

onvolledig zijn in het meenemen van alle wettelijke taken. GTS verzoekt ACM dit 

in het definitieve methodebesluit te verduidelijken. 

3.20. In de voetnoten (63 en 64) bij randnummers 187 en 188 wordt verwezen naar 

artikelen 81, vierde lid, en 81a, tweede lid, van de Gaswet. Deze verwijzingen 

zouden – ten onrechte – de suggestie kunnen wekken dat deze bepalingen ook op 

GTS van toepassing zouden zijn (hetgeen niet het geval is). GTS stelt voor de 

voetnoten te schrappen. 

3.21. In randnummer 188 stelt ACM dat zij de rekenvolumina niet aanpast op 

individuele punten. Navraag bij ACM heeft geleerd dat zij bedoeld heeft dat 

rekenvolumina op individuele punten worden aangepast middels een generieke 

correctiefactor (een factor die rekenvolumina corrigeert voor het verschil tussen 

historische en verwachte totale volumes) die leidt tot een uniforme procentuele 

verandering bij alle rekenvolumina. GTS verzoekt ACM dit in het definitieve 

methodebesluit aan te passen.  
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3.22. In randnummer 191 stelt ACM dat er in de tarieven een aantal correcties zullen 

worden doorgevoerd. Het verdient de voorkeur om onderscheid te maken tussen 

“correcties” als gevolg van nacalculatie als bedoeld in randnummer 198 OMB (die 

volgen uit de methode van omzetregulering) en correcties als bedoeld in 

randnummer 200 OMB (die volgen uit een verhoging van de kostenbasis binnen 

een reguleringsperiode). GTS verzoekt ACM dit onderscheid in het definitieve 

methodebesluit aan te brengen.  

3.23. GTS is van mening dat ACM in de randnummers 216 en 217 met deze specifiek 

voorgeschreven methodiek een aantal andere oplossingsrichtingen uitsluit die ook 

in lijn zijn met de hiervoor geldende (Europese) codes. Deze codes schrijven 

immers voor dat het overschot teruggegeven dient te worden aan de markt. 

Daarnaast stelt ACM in randnummer 216 dat er voor GTS geen additionele kosten 

tegenover de opbrengsten staan. Het is op dit moment aannemelijk dat er geen 

additionele kosten tegenover de opbrengsten staan, maar dit is nog niet zeker. 

GTS stelt dan ook voor de tekst in deze randnummers als volgt aan te passen: 

“Naar verwachting worden gedurende de onderhavige reguleringsperiode 

wijzingen aangebracht in de codes met betrekking tot balancering. Onderdeel van 

deze wijziging is naar verwachting dat GTS additionele inkomsten zal kunnen 

genereren die de mogelijke additionele kosten naar verwachting zullen 

overstijgen. Het verschil tussen deze additionele kosten en inkomsten dient te 

worden verrekend met de markt.” 

3.24. Ter verduidelijking dat de tweede zin in randnummer 220 de kosten betreft van 

zowel nieuwe projecten als nieuwe diensten, verdient het de voorkeur deze zin als 

nieuw randnummer weer te geven of de randnummers 219 en 220 samen te 

voegen tot één randnummer. Daarnaast verdient het de voorkeur om te 

verduidelijken of kosten direct na introductie vergoed zullen worden (dit kan dus 

gedurende een jaar zijn) of dat de kosten in jaar t in het daarop volgende 

tarievenvoorstel voor jaar t+1 worden vergoed en of hier onderscheid gemaakt 

dient te worden in kapitaalkosten en operationele kosten.  

3.25. In randnummer 233 stelt ACM dat zij overgaat tot een gewijzigde aanpak ten 

aanzien van marktfaciliterende activiteiten met betrekking tot de vergoeding van 

kosten, die vervolgens in randnummer 234 wordt toegelicht, als ook de definitie 

van kosten die in aanmerking komen als marktfaciliterende activiteiten. Het is GTS 

echter onduidelijk waar de gewijzigde definitie van kosten die in aanmerking 

komen als marktfaciliterende activiteit wordt toegelicht. GTS verzoekt ACM dan 

ook dit expliciet in het definitieve methodebesluit op te nemen. 

3.26. In randnummers 236 en 239 ontbreekt de term “marktfaciliterende activiteiten” in 

de opsomming “bijzondere uitbreidingsinvesteringen, nieuwe producten en 

diensten en nacalculaties”. GTS verzoekt ACM deze term toe te voegen in het 

definitieve methodebesluit.  

3.27. In (de vijfde regel van) randnummer 238 ontbreekt de term “gewogen” in de term 

“gemiddelde tarief”. GTS verzoekt ACM deze term toe te voegen in het definitieve 

methodebesluit. 
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Begrippenlijst 

3.28. In de toelichting bij het begrip “Representatieve organisaties” dient de term 

‘elektriciteitsmarkt’ te worden vervangen door de term ‘gasmarkt’.  

3.29. De begrippen ”totale inkomsten” en ”toegestane inkomsten” worden in het OMB 

door elkaar gebruikt en wellicht bedoelt ACM soms ook de term “gereguleerde 

inkomsten”. Het verdient daarom de voorkeur om deze begrippen duidelijk te 

definiëren in de begrippenlijst. GTS stelt voor om de term “gereguleerde 

inkomsten” te gebruiken voor de inkomsten die worden bepaald door de methode 

van regulering c.q. volgen uit de som van de vermenigvuldiging van de tarieven 

(waarop de x-factor van toepassing is) en de (voorafgaande aan de 

reguleringsperiode) vastgestelde rekenvolumina welke onderdeel zijn van de 

berekening van de x-factor.  De gereguleerde inkomsten zijn dus exclusief 

correcties en nacalculaties. Voorts stelt GTS voor om de term “toegestane 

inkomsten” te gebruiken voor de gereguleerde inkomsten plus de correcties die 

volgen voor uitbreidingsinvesteringen, nieuwe producten en diensten en 

marktfaciliterende activiteiten.  

3.30. Het verdient de voorkeur om in de toelichting van het begrip 

‘uitbreidingsinvestering’ toe te voegen dat onder aanleg of uitbreiding wordt 

verstaan een toename in de lengte, capaciteit of functionaliteit van het landelijk 

gastransportnet.  

Randnummers in bijlage 2 OMB 

3.31. In randnummer 6 stelt ACM dat “De methode voor de berekening van de WACC is 

gebaseerd op rapporten van het onafhankelijke onderzoeksbureau The Brattle 

Group (…)”. Dit is onjuist. De methode is ontwikkeld door ACM, zoals ook Brattle 

zelf schrijft:   

“The NMa has instructed us to calculate the WACC for the three business 

activities above according to a methodology which they have developed. In 

developing the methodology we advised the NMa on the issues of the risk-

free rate and the Equity Risk Premium (ERP). However, the final 

methodology chosen (‘the methodology’) is the NMa’s."6 

GTS is van mening dat ACM in het definitieve methodebesluit dient te verduidelijken 

dat de methode van berekening van de WACC is gebaseerd op haar eigen methode.  

 

3.32. In randnummer 18 stelt ACM dat zij in de vorige reguleringsperiode uitging van 

een staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar. ACM stelt dat dit in Brattle-1 is 

onderzocht. Dit is onjuist. Randnummer 18 ziet op de bepaling van de kosten van 

Vreemd Vermogen. Brattle-1 is uitsluitend gericht op de bepaling van de kosten 

van het Eigen Vermogen. Ditzelfde geldt voor de verwijzingen naar Brattle-1 in 

randnummers 21, 22, 23, 24, 25 en 26. GTS verzoekt ACM dit te verduidelijken en 

aan te geven in welk onderzoek dit wel is onderzocht. 

3.33. In randnummer 32 stelt ACM dat een referentieperiode van drie jaar een betere 

voorspellende kracht heeft dan een combinatie van een referentieperiode van twee 

                                                
6  The Brattle Group (2013), 'The WACC for the Dutch TSOs, DSOs, water companies and the 

Dutch Pilotage Organisation', 4 maart, p. 1. 
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en vijf jaar. Deze conclusie kan niet uit de geciteerde studie worden getrokken, 

alleen al omdat een referentieperiode van twee jaar niet in de studie is 

opgenomen. GTS verzoekt ACM te verduidelijken dat de aangehaalde studie niet 

het bewijs levert voor de in dit randnummer opgenomen stelling.  
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Bijlage 2 Uitwerking van de methode voor de WACC; Commentaar  
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1
 

Faculteit Economie & Bedrijfskunde 

Rijksuniversiteit Groningen 

31 mei 2013 

 

1.  Inleiding 

In het onderhavige rapport worden de rekenkundige formules die ten grondslag liggen aan de 

marktrisicopremie in bijlage 2 van het ontwerp Methodebesluit Gasunie Transport Services B.V. van de 

Autoriteit Consument & Markt, hieronder afgekort tot respectievelijk GTS en ACM, voor de periode 2014-

2016 aan een nadere analyse onderworpen.
2
 Eerst wordt de methode waarop de marktrisicopremie (in het 

Engels afgekort tot ERP) door de ACM wordt bepaald kort samengevat. Vervolgens worden drie kritische 

kanttekeningen bij deze methode geplaatst en aanbevelingen gedaan. 

2.  Bepaling marktrisicopremie door ACM  

De bepaling van de marktrisicopremie door de ACM vindt plaats in drie stappen. Ten eerste bepaalt ACM 

de marktrisicopremie per land in termen van een ongewogen rekenkundig en een ongewogen geometrisch 

gemiddelde over de tijd. Deze keuze verdedigt zij in randnummer 50 van bijlage 2, waarin zij stelt dat een 

langjarig historisch gemiddelde (in de praktijk 113 jaar) als de beste schatter wordt gezien van de voor de 

toekomst (door beleggers) verwachte waarde. Ten tweede bepaalt ACM volgens randnummer 58 in bijlage 

2 een gewogen gemiddelde van de historische marktrisicopremie van de Eurozone. Tenslotte neemt ACM 

het gemiddelde van het zo verkregen rekenkundige en geometrisch gemiddelde. De ACM verdedigt deze 

keuze in randnummer 57 van bijlage 2.  

Deze methode bestaande uit drie stappen is gebaseerd op Brattle-1. Blijkens randnummer 49 in bijlage 2 

heeft ACM Brattle-1 opdracht gegeven om haar te adviseren over de bepaling van de marktrisicopremie. 

De waarde van 5,0% die volgens randnummer 58 in bijlage 2 uiteindelijk resulteert voor de 

                                                             
1 Vakgroep Economie, Econometrie en Financiering, Postbus 800, 9700 AV Groningen, tel. 050-3633893, fax 050-3637337, e-
mail: j.p.elhorst@rug.nl. 

2 Op verzoek van GTS. Niettemin betreft het hier een onafhankelijk uitgevoerd onderzoek.  



marktrisicopremie is terug te vinden in tabel 13 van Brattle-1. Op blz. 23 van dit rapport wordt ook de keuze 

voor de Eurozone toegelicht “we use the ERP for the Eurozone, since a Dutch investor is more likely to be 

diversified over the same currency zone, rather than to incur additional currency risks by diversifying within 

Europe but outside the Euro zone”, alsook op blz. 22 de methode van weging tussen landen “the weighting 

is based on the current market-capitalisation of each country’s stock market”. 

3.  Kritische kanttekeningen/aanbevelingen 

1. De data die worden gebruikt ter bepaling van de marktrisicopremie per land in de eerste stap van de 

methode van ACM zijn ontleend aan het zogenoemde DMS rapport dat in 2013 is verschenen (zie 

Brattle-1, blz. 22). De afkorting DMS staat voor de beginletters van de achternamen van de auteurs 

die dit rapport geschreven hebben. De data set die Brattle-1 gebruikt is overgenomen uit dit DMS 

rapport en beschrijft de periode 1900-2012.  

Om de marktrisicopremie in een zone en een bepaald jaar te bepalen, weegt het DMS rapport de 

marktrisicopremies in verschillende landen in dat jaar met de marktkapitalisaties van die landen in 

dat jaar. Op die manier wordt een langjarige historische reeks over de periode 1900-2012 verkregen 

voor de betreffende zone waarvan het gemiddelde vervolgens kan dienen als de beste schatter van 

de voor de toekomst (door beleggers) verwachte waarde binnen die zone. Dit is conform het 

gestelde in randnummer 50 van bijlage 2 van het ontwerp methodebesluit van ACM.  

Als data één op één uit het DMS rapport worden betrokken, dient men zich ook te conformeren aan 

de methodologie die door de auteurs van dat rapport is ontwikkeld; ACM conformeert zich hier echter 

niet aan en heeft een ‘eigen’ methodiek ontwikkeld (zie punt 2). 

2. In plaats van de marktkapitalisaties in verschillende jaren te wegen (zoals in het DMS rapport 

gebeurt), weegt ACM de marktrisicopremies in verschillende landen met de marktkapitalisaties in 

2012. Behalve dat dit onrecht doet aan de methodologie ontwikkeld in het DMS rapport, gaat het ook 

voorbij aan mogelijke fluctuaties in de waarden van deze marktkapitalisaties in verschillende landen 

over de tijd. In het Brattle-1 rapport zijn deze fluctuaties niet onderzocht, zij beschouwt alleen de 

marktkapitalisaties in 2012 (zie laatste kolom van tabel 13 in Brattle-1), waardoor Brattle-1 de ACM 

hierover niet heeft kunnen adviseren. Bijlage 1 van dit rapport laat echter zien dat deze fluctuaties 

aanzienlijk zijn. Terecht merkt ACM in randnummer 50 van bijlage 2 op dat voorkomen moet worden 

dat de marktrisicopremie wordt vertekend door specifieke omstandigheden die zich gedurende een 

relatief korte tijdsperiode hebben voorgedaan. Maar als de marktrisicopremies van de landen binnen 

de Eurozone in de tweede stap van de methode van ACM slechts worden gewogen met de 

marktkapitalisaties uit één jaar, terwijl deze marktkapitalisaties in werkelijkheid fluctueren over de 

tijd, kan dit eveneens leiden tot een over- of onderschatting van de marktrisicopremie die uiteindelijk 

voor de Eurozone wordt verkregen. Gebruik van de DMS methode voorkomt dit. 

3. ACM stelt in randnummer 49 in bijlage 2 dat zij zich door Brattle-1 heeft laten adviseren. Op blz. 22 

van het Brattle-1 rapport valt echter te lezen dat “In line with the NMA’s methodology we present 

evidence on the long-term ERP in Europe using both the arithmetic and geometric ERP.” Zo bezien 

is er geen sprake van een advies van Brattle-1, maar heeft Brattle-1 uitgevoerd waar de NMA, de 

voorloper van ACM, om heeft gevraagd en is de DMS methode überhaupt niet overwogen. 

  



Bijlage. Fluctuaties in marktkapitalisaties 

Onderstaande figuur toont het marktaandeel van de marktkapitalisaties van de acht landen die in Brattle-1 

deel uitmaken van de Eurozone over de periode 1973-2012. Het marktaandeel is hierbij berekend als de 

marktkapitalisatie van een land in een bepaald jaar gedeeld door de som van de marktkapitalisaties van 

alle landen in dat jaar. Door deze constructie tellen de marktaandelen, c.q. de gewichten van de landen in 

de Eurozone in een bepaald jaar, op tot 1. 

 

De figuur toont aan dat de fluctuaties in deze marktaandelen aanzienlijk zijn. Om inzicht te geven in de 

mate waarin is per land de standaarddeviatie berekend over de periode 1973-2012.  

Voor Nederland resulteert zo een gemiddeld marktaandeel van 0,168 met een standaarddeviatie van 0,036. 

Dit betekent dat het marktaandeel van Nederland binnen de Eurozone met een zekerheidsmarge van 95% 

ligt binnen het interval (0,168-2*0,036 ; 0,168+2*0,036)=(0,096 ; 0,240). Dit interval is dermate breed dat 

de keuze om de bepaling van de marktrisicopremie in de Eurozone alleen te baseren op de 

marktkapitalisatie van Nederland in 2012 met grote onzekerheid is omgeven. Eenzelfde redenering geldt 

voor de andere landen die deel uitmaken van de Eurozone, met daarbij de kanttekening dat de 

standaarddeviatie per land verschillend is. Om deze reden is ook de gemiddelde standaarddeviatie over de 

acht landen berekend. Dit geeft een uitkomst van 0,042.  

Concluderend kan men stellen dat het marktaandeel m van een land met 95% zekerheid fluctueert binnen 

het interval (m-0,084 ; m+0,084). Het verdient aanbeveling deze onzekerheid in de berekening van de 

markrisicopremie van de Eurozone tot uitdrukking te laten komen, hetgeen mogelijk is door de DMS 

methode te hanteren. 
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Standpunten GTS met betrekking tot het methodebesluit 2014 
 
I. Inleiding 
 
1. De NMa is begin 2012 gestart met het voorbereiden van de nieuwe methode van 

regulering voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet (hierna: GTS). Deze 
methode heeft betrekking op de periode vanaf 1 januari 2014.  

 
2. De NMa heeft een oorspronkelijke planning gepresenteerd tijdens de eerste 

klankbordgroep van 9 februari 2012. In deze planning zou in oktober/november 2012 
een concept van het ontwerpmethodebesluit ter inzage worden gelegd. In de 
procesupdate van 17 juli 2012 stelt de NMa voor het conceptontwerpmethodebesluit te 
vervangen door een consultatie op basis van een consultatiedocument. In de 
klankbordgroep van 14 september 2012 heeft de NMa vervolgens besloten het 
consultatiedocument te vervangen door een serie korte consultaties in de vorm van 
klankbordgroepen. 

 
3. GTS kan zich goed vinden in het oorspronkelijke idee van de NMa om een 

conceptontwerpmethodebesluit te publiceren dan wel een consultatiedocument, mits 
deze documenten een voldoende mate van detail bevatten zodat de inhoud en de 
strekking van de methode van regulering eenduidig is.  

 
4. De kans bestaat dat door het overslaan van de gerichte consultatie voorafgaand aan de 

publicatie van het ontwerpmethodebesluit in februari 2013 er niet tijdig een helder en 
eenduidig beeld bestaat over de methode van regulering vanaf 1 januari 2014 (hierna: 
methodebesluit 2014).  

 
5. GTS hecht aan een zorgvuldige voorbereiding van de nieuwe reguleringsperiode. Zij 

gelooft dat deze voorbereiding gebaat is bij een tijdige duiding van de NMa van haar 
voornemens. Bij een voldoende mate van detail, maakt dit een inhoudelijke discussie 
van de NMa met marktpartijen mogelijk. Op deze wijze wordt een zorgvuldig 
voorbereidingsproces geborgd en kan de formele consultatie van het 
ontwerpmethodebesluit (conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure) op 
efficiënte en effectieve wijze plaatsvinden.  

 
6. GTS heeft daarom besloten het proces van de NMa te ondersteunen door de 

belangrijkste standpunten van GTS, zoals die tot op heden in verschillende 
klankbordgroepen naar voren zijn gebracht, in dit overzichtsdocument bijeen te voegen 
en nader te onderbouwen. Naar aanleiding van de nog te houden Klankbordgroepen zal 
GTS deze standpunten mogelijk nog aanvullen.  
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II. Algemene visie op regulering 
  
Separate voorbereiding GTS methodebesluiten 
 
7. De NMa heeft in de klankbordgroepen aangegeven onderwerpen die bij alle 

netbeheerders in de regulering terugkomen, graag sectorbreed te willen bespreken (ook 
wel door de NMa de “horizontale onderwerpen” genoemd). De NMa wil hiermee 
onderzoeken of er wellicht een “one-size fits all” aanpak mogelijk is voor deze 
“horizontale onderwerpen”. De gedachte hierachter is dat de NMa hierdoor efficiënter 
kan reguleren en alleen hoeft af te wijken van deze aanpak als er argumenten zijn om 
de netbeheerders op verschillende wijze te reguleren. 

 
8. GTS vindt dat deze aanpak niet werkt. Ook andere partijen uit de sector hebben dit laten 

weten in de klankbordgroepen. De “one-size fits all” aanpak doet namelijk geen recht 
aan de specifieke wettelijke bepalingen die gelden voor de verschillende netbeheerders. 
Voor GTS is bijvoorbeeld Verordening 715/2009/EG (hierna: Gasverordening) van 
toepassing die afwijkt van de wettelijke bepalingen voor de RNB’s en TenneT. Ook in de 
Gaswet komt het onderscheid tussen de verschillende netbeheerders duidelijk tot 
uitdrukking.  

 
9. GTS is daarom van mening dat gelijkschakeling niet wenselijk is. De netbeheerders zijn 

zeer verschillend van aard onder andere in de wijze waarop zij te maken hebben met 
concurrentie, internationalisering en Europese wet- en regelgeving. In dit  document 
gaat GTS daarom ook enkel in op de voor haar relevante onderwerpen zoals die in de 
verschillende klankbordgroepen zijn gepresenteerd en pleit zij voor een separate 
behandeling van de verschillende netbeheerders. 

 
Reguleringsuitgangspunten  
 
9. In de klankbordgroep van 14 september 2012 met de gehele sector heeft de NMa 

toegelicht wat de door haar gehanteerde algemene reguleringsuitgangspunten zijn. Met 
deze uitgangspunten geeft de NMa een specifieke invulling aan van het brede kader aan 
mogelijkheden voor tariefregulering dat de Gasverordening schetst (met name Artikel 
13).  

 
10. De NMa maakt hiermee een fundamentele beleidskeuze zonder dat er voldoende 

discussieruimte is geweest in de klankbordgroepen. De NMa geeft aan dat zij op deze 
algemene uitgangspunten wil terugvallen bij de behandeling van de specifieke 
onderwerpen van de netbeheerders. Daarom stelt GTS voor om ruimte te maken in de 
klankbordgroepen voor meer discussie over deze algemene reguleringsuitgangspunten 
en het reguleringsmodel. 

 
11. GTS is van mening dat aan tenminste drie voorwaarden in de regulering dient te worden 

voldaan: ten eerste dient de regulering de netbeheerder voldoende zekerheid te geven 
dat zij (op een redelijke termijn) haar kosten kan terugverdienen, ten tweede dient de 
regulering een objectieve prikkel te bevatten ter bevordering van de efficiëntie, die past 
bij het gekozen model van terugverdienen van kosten en tenslotte dient het proces van 
regulering waarin kosten en toegestane inkomsten worden vastgesteld transparant, 
objectief, flexibel en voorspelbaar te zijn. 

 
12. GTS is verder van mening dat de reguleringssystematiek prikkels moet bevatten om de 

netbeheerder te stimuleren efficiënter te werken. GTS pleit voor hantering van het 
principe “efficiencyprikkels, tenzij”. Dit betekent dat zoveel mogelijk met doelstellingen 
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vooraf (aan het begin van de reguleringsperiode) wordt gewerkt, met een minimum aan 
nacalculatie. Indien een variabele duidelijk buiten de beïnvloedingssfeer van de 
netbeheerder valt of dat een prikkel tot ongewenst gedrag van de netbeheerder kan 
leiden of overbodig is (geworden), moet (een vorm van) nacalculatie toegepast worden. 
Hierbij wil GTS opmerken dat variabelen die in het verleden wel onder de 
beïnvloedingssfeer van GTS vielen door bijvoorbeeld gewijzigde Europese wet- en 
regelgeving nu of in de toekomst buiten de beïnvloedingssfeer van GTS kunnen vallen 
en daarmee voor (gedeeltelijke) nacalculatie in aanmerking komen.  
 

13. GTS meent dat bij het hanteren van dit principe zowel de netbeheerder als de afnemers 
optimaal profiteren. De netbeheerder kan binnen de reguleringsperiode profiteren van 
een mogelijke outperformance (met risico op underperformance), terwijl in volgende 
reguleringsperiode(n) de verbeterde efficiency aan de afnemers ten goede komt.  

 
Concurrentie en tariefregulering 
 
14. GTS merkt op dat ongeveer de helft van de transportcapaciteit van GTS wordt gebruikt 

voor grensoverschrijdend transport. De internationale transitklant die actief is in 
meerdere marktgebieden laat de concurrentiedruk voelen. Zowel als het gaat om de 
aanleg van nieuwe infrastructuur naar Noordwest-Europa als waar het gaat om 
voortgezet gebruik van bestaande infrastructuur ondervindt GTS concurrentie, waarbij 
de liquiditeit van de gashub een zeer belangrijke parameter is in de overwegingen van 
deze transitklant. 
 

15. Door de invoering van het (volgens de Gasverordening verplichte) entry-exit 
tariefsysteem is niet zozeer meer sprake van concurrentie tussen pijpleidingen maar 
meer van concurrentie van systemen van TSO’s en/of marktgebieden. Netgebruikers 
kunnen een keuze maken tussen verschillende combinaties van entry- en exitpunten in 
relevante systemen en/of marktgebieden. Concurrentie tussen de grote Europese 
gashubs (TTF, NBP, NCG, etc) kan op (lange) termijn leiden tot wijzigingen in 
transportroutes. Door de steeds groter wordende liquiditeit neemt de waarde van 
(concurrentie tussen) gashubs toe1. 

 
16. De hiergenoemde concurrentie zou in het afwegingskader van de NMa een rol moeten 

spelen. GTS is daarom van mening dat de NMa opnieuw de rol van concurrentie tussen 
entry/exit gebieden dient te onderzoeken.  

 
One-off  
 
17. Tijdens de KBG van 14 september 2012 is gesproken over het toepassen van een 

zogenaamde “one-off” bij TenneT en de RNB’s. Dit punt is onderdeel van de lopende 
beroepszaak over het huidige methodebesluit, en GTS zal eerst de uitspraak van het 
CBb afwachten alvorens zij hier verder op in gaat.  

 
 

                                                        
1 Dit blijkt ook uit het onderzoek dat NMa in het kader van de methodebesluiten over de periode 2006-2013 

door The Brattle Group (hierna: Brattle) heeft laten doen om pipe-to-pipe competition te onderzoeken. In 
haar rapport schrijft Brattle dat “in our recent report for the Dutch Ministry of Economic Affairs, we noted 
that there was competition between gas hubs, in the sense that hubs would be competing with one 
another to attract traders.” 
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III. Naar omzetregulering met overboeken en terugkopen 
 
18. De NMa acht het belangrijk dat GTS een prikkel heeft om het transportnetwerk zo 

efficiënt mogelijk te laten benutten. De NMa heeft op grond van deze overweging er voor 
gekozen om in de huidige tariefregulering een volumerisico toe te passen.  

 
19. In de huidige methode van regulering wordt een inschatting gemaakt van de verwachte 

inkomsten van GTS op basis van de (vooraf) verwachte verkochte capaciteit. Als GTS 
meer inkomsten behaalt uit de verkoop van capaciteit dan mag zij deze inkomsten 
behouden. Als GTS minder inkomsten behaalt dan is er een verlies. Deze positieve dan 
wel negatieve afwijking wordt ook wel het volumerisico genoemd. 

 
III.1  Nieuwe prikkels uit EU wetgeving maken volumerisico overbodig 
 
20. De komende jaren worden Europese codes van kracht die er op gericht zijn de efficiënte 

benutting van het transportnetwerk van de Europese TSO’s te maximaliseren. Daardoor 
is de additionele prikkel van het volumerisico overbodig geworden. Hieronder worden de  
belangrijkste ontwikkelingen genoemd. 

 
Korte termijn reservering 
 
21. In de conceptcode voor Capacity Allocation Mechanisms (hierna te noemen: CAM) wordt 

de TSO verplicht een deel van zijn transportcapaciteit te reserveren voor de korte 
termijn. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat er altijd capaciteit beschikbaar is voor 
nieuwe toetreders. 

 
Veilingen  
 
22. Door het introduceren van veilingen wordt capaciteit gealloceerd aan de netgebruiker die 

er het meest voor wil betalen en niet meer aan de netgebruiker die het eerste boekt. 
Hierdoor wordt de capaciteit op de meest efficiënte wijze gealloceerd. 

  
Overboeken en terugkopen en UIOLI 
 
23. De recent vastgestelde Congestion Management Procedures (hierna te noemen: CMP) 

verplicht de TSO een systeem van overboeken en terugkopen te implementeren 
waardoor er meer capaciteit wordt aangeboden aan de markt en het netwerk efficiënter 
wordt benut. Ook wordt er (op termijn en conditioneel aan het bestaan van congestie) 
een systeem van UIOLI (Use it or Lose it) (zowel voor korte als lange termijn) 
geïntroduceerd dat de netgebruiker stimuleert om zo efficiënt mogelijk capaciteit te 
boeken. Daarmee draagt ook de netgebruiker bij aan een efficiënte benutting van het 
net. “Surrender of capacity” zorgt er tenslotte voor dat de secundaire markt wordt 
gestimuleerd waardoor capaciteit ook efficiënter wordt gebruikt. 

 
Tarief van korte termijn producten 
 
24. Het concept “Framework Guideline on harmonised gas transmission tariffs” richt zich op 

het aantrekkelijker maken van korte termijn producten. In de guideline worden andere 
maxima gesteld ten aanzien van het gebruik van zogenaamde multipliers (bijvoorbeeld 
de op dit moment nog gebruikte dag- en maandfactoren). Hierdoor stimuleert het 
netgebruikers de boeking nog meer te laten aansluiten op de daadwerkelijk gasstromen. 
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Conclusie 
 
25. Bovengenoemde Europese wet- en regelgeving leggen in detail vast hoe de Europese 

TSO’s op een geharmoniseerde wijze hun capaciteit dienen te vermarkten. Hierdoor 
heeft de Europese wet- en regelgeving een grotere invloed gekregen op de efficiënte 
benutting van het net dan nationale wetgeving of GTS zelf. Dit maakt het gebruik van 
het volumerisico op nationaal, maar tevens op Europees niveau, overbodig. 

 
III.2  Waarom is regulering met een volumerisico in de praktijk onhoudbaar? 
 
Ontwikkelingen EU maken het werken met schattingen in combinatie met volumerisico 
onmogelijk  
 
26. Ontwikkelingen in Europese wet- en regelgeving hebben een deels onvoorspelbare 

impact op de inkomsten van GTS. Deze ontwikkelingen spelen zich met name af op de 
grenspunten. GTS krijgt te maken met meer onzekere inkomsten uit de verkoop van 
transportcapaciteit op grenspunten door ontwikkelingen uit CAM, CMP en het 
harmoniseren van tariefstructuren.  

 
27. CAM eist dat GTS capaciteit reserveert voor korte termijn producten. Hierdoor is het niet 

mogelijk deze capaciteit voor lange termijn te verkopen aan netgebruikers, terwijl het 
onzeker is of deze capaciteit wordt verkocht met korte termijn producten. GTS verwacht 
dat het systeem van overboeken en terugkopen de inkomsten uit afschakelbare 
capaciteit zal verdringen. Tot slot past de harmonisatie van tariefstructuren de dag- en 
maandfactoren aan waardoor netgebruikers met het boeken van capaciteit meer de 
gasstroom gaan volgen. Hierdoor zullen de inkomsten van GTS op de grens meer gaan 
fluctueren zonder dat zij daar invloed op heeft. 

 
28. Ook zijn de toekomstige effecten op nationale entry- en exitpunten moeilijk te 

voorspellen bij de introductie van bijvoorbeeld een transportdienst voor gasopslagen 
en/of een tariefherstructurering. Al deze ontwikkelingen hebben een dynamisch effect op 
de inkomsten van GTS.  

 
29. Het huidige systeem van tariefregulering met volumerisico bevat een risico met 

betrekking tot de juistheid van een schatting op basis van het verleden. In een stabiele 
markt met een voorspelbaar boekingsgedrag bij shippers is dit risico wellicht acceptabel, 
maar in het licht van de hierboven geschetste dynamische Europese en nationale 
ontwikkelingen leidt dit risico tot een onvoorspelbare afwijking die leidt tot een winst of 
verlies voor GTS.  

 
30. Doordat inkomsten uit het verleden geen juiste schatter zijn in een dynamische 

omgeving, zou men kunnen overwegen te gaan werken met een schatting van de 
inkomsten gebaseerd op toekomstige ontwikkeling (“forward looking”). Daarbij blijft dan 
het uitgangspunt dat het verschil tussen realisatie en schatting voor risico is van GTS 
(conform huidig volumerisico).  

 
31. Dat het zeer lastig is om een schatting te maken van toekomstige verkoop van 

transportcapaciteit is gebleken bij de invoering van de nieuwe transportdienst voor 
gasopslagen. Hierbij hebben GTS en NMa geprobeerd deze nieuwe dienst financieel 
neutraal in te voeren door met een forward looking schatting te werken en het verschil 
na te calculeren. Het is echter niet gelukt om hierover, binnen de kaders van het huidige 
methodebesluit, overeenstemming te bereiken. Mede ten grondslag hieraan ligt het feit 
dat het lastig is om een schatting te maken van een dynamische (deels onvoorspelbare) 
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ontwikkeling als de afwijking hiervan een onomkeerbaar effect heeft op de winst of 
verlies van GTS.  

 
32. Omzetregulering lost dit probleem op. In dit systeem wordt nagecalculeerd. Hierdoor 

betalen netgebruikers uiteindelijk de daadwerkelijke toegestane inkomsten van GTS. 
 
Een efficiency prikkel moet kunnen worden beïnvloed door GTS 
 
33. Zoals eerder aangeven moet een efficiencyprikkel alleen worden toegepast als deze 

binnen de beïnvloedingssfeer ligt van de TSO. In dit geval zou het alleen houdbaar zijn 
om een prikkel te geven aan GTS op verkochte volumes als ook valt te beargumenteren 
dat GTS de omvang en de prijs van de te verkopen volumes kan beïnvloeden. Dit 
criterium hanteert NMa ook voor overige prikkels die zij voor GTS vaststelt. Aangezien 
de huidige ontwikkelingen de invloed van GTS op de te verkopen volumes tot een 
minimum beperken (zowel op de grens maar ook in het binnenland) is het niet langer 
redelijk om GTS hiervoor een prikkel te geven. 

 
34. Op de grenspunten wordt GTS gedwongen om het geharmoniseerde efficiency beleid van 

Europese wet- en regelgeving in te voeren waardoor zij nog maar zeer beperkt invloed 
heeft op de te verkopen volumes en de prijs daarvan. Op binnenlandse punten werkt 
GTS met een plancapaciteit voor de distributienetten en de industrie (zoals ook 
gepresenteerd door de NMa op 11 oktober 2012) waardoor de invloed van GTS op 
verkopen in het binnenland tot een minimum is beperkt. De verkochte hoeveelheid 
capaciteit op grenspunten is ongeveer gelijk aan deze in het binnenland.  

 
Omzetregulering creëert een “Level playing field” met overige TSO’s in omringende landen 
 
35. Het huidige volumerisico, dat in bijna alle andere Europese gevallen niet bij de TSO ligt, 

past niet binnen de Europese harmonisatie en staat daarmee de (probleemloze) 
implementatie van netwerk codes in de weg. De landen rondom Nederland (België, 
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) kennen allemaal een systeem van 
omzetregulering. De huidige en nog vast te stellen netwerk codes (bijvoorbeeld voor 
CAM, CMP en tarieven) zullen ieder op zich consequenties hebben voor de verkochte 
hoeveelheid en de prijs, maar bij het opstellen van dergelijke netwerk codes wordt 
doorgaans uitgegaan van een regulering die geen volumerisico voor de TSO kent. Door 
het handhaven van het volumerisico in de tariefregulering van GTS wordt GTS benadeeld 
als zij wil voldoen aan de netwerk codes. Daar komt bij dat het handhaven van het 
volumerisico in de tariefregulering van GTS ingaat tegen de trend van Europese 
harmonisatie. GTS acht deze effecten ongewenst.  

 
III.3  Naar omzetregulering met overboeken en terugkopen 
 
36. Zoals hierboven is aangegeven is het volumerisico als efficiencyprikkel is overbodig 

geworden. Een systeem met omzetregulering in combinatie met overboeken en 
terugkopen biedt een prikkel die ook in lijn is met de methoden van regulering in landen 
om ons heen.  

 
37. Om de voor de markt beschikbare capaciteit te vergroten, zal GTS een systeem van 

overboeken en terugkopen van transportcapaciteit gaan hanteren. Gezien het feit dat 
GTS ook het risico loopt dat zij capaciteit moet terugkopen op momenten dat de 
overboeking tot fysieke beperkingen leidt, bepaalt GTS hoeveel capaciteit zij kan 
verkopen bovenop de (vooraf) vastgestelde capaciteit. Op deze wijze heeft GTS een 
prikkel om noch te veel, noch te weinig overboekcapaciteit aan te bieden.  



Overzicht standpunten GTS - Methodebesluiten GTS voor de periode vanaf 2014 november 2012 

 7/23 

 
38. Bij het overboeken en terugkopen pleit GTS voor een symmetrische “cap and floor”. Dat 

betekent dat als GTS winst maakt het gedeelte boven de “cap” wordt nagecalculeerd. 
Ook zal een verlies dat kan optreden bij het terugkopen van capaciteit worden 
nagecalculeerd als de “floor” wordt overschreden. Op deze manier ontstaat een prikkel 
voor GTS om de beschikbare capaciteit te optimaliseren, terwijl ook marktpartijen 
profiteren van de efficiënte benutting van het gastransportnet.  

 
39. Daar waar de tarieven van GTS voor grenspunten worden vastgesteld door middel van 

veilingen wordt de bodemjaarprijs van de veiling gelijkgesteld aan het gereguleerde 
jaartarief. GTS stelt voor dat de veilingpremie (“auction premium”) wordt gereserveerd 
op een veilingpremierekening. De veilingpremierekening kan onder andere worden 
ingezet voor investeringen die (langdurige) congestie oplossen, voor duurzaamheid 
(waaronder groen gas) of om de gasmarkt of innovatie bevorderen.  

 
III.4 Is eliminering van volumerisico juridisch toegestaan? 
 
40. GTS heeft juridisch advies ingewonnen bij De Brauw en haar verzocht te analyseren of 

NMa het volumerisico in de toekomstige methode van regulering van GTS kan elimineren 
binnen het huidige wettelijke kader en daarbij aandacht te besteden aan ontwikkelingen 
die voor die afweging van belang zijn. Het advies van De Brauw is reeds aan de NMa 
gestuurd. De conclusie van De Brauw luidt dat zowel de Gaswet als de Gasverordening 
het elimineren van het volumerisico niet in de weg staan. Het elimineren van het 
volumerisico hoeft niet te betekenen dat onaanvaardbare onzekerheid over (dan wel 
onvoldoende verband met) de tarieven hoeft te bestaan, waardoor ook de uitspraak van 
het CBb (van 30 november 2006) een dergelijke wijziging in de regulering van GTS niet 
in de weg staat. 

 
III.5 Conclusie 
 
41. Vanwege een aantal recente ontwikkelingen waaronder op het gebied van de 

ontwikkeling van Europese toegangsvoorwaarden en aanvullingen op de Gasverordening 
concludeert GTS dat de thans in de methode van regulering gehanteerde prikkel op 
verkochte volumes overbodig is geworden en ook onhoudbaar is in de praktijk. Daarom 
pleit GTS voor een systeem van omzetregulering met gelijktijdige implementatie van een 
systeem van overboeken en terugkopen.  
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IV. Investeringen 
 
42. In het voorbereidingsproces van de methodebesluiten vanaf 2014 zijn de volgende 

onderwerpen, die betrekking hebben op investeringen, behandeld: 
 Investeringen algemeen 
 Investeringen die meerdere netbeheerders raken  
 Afschrijvingstermijnen voor leidingen 
 Desinvesteringen 
GTS zal hieronder ingaan op de bovengenoemde onderwerpen.  

 
IV.1 Investeringen algemeen 
 
43. De Gasverordening (artikel 13) stelt dat tarieven stimulansen moeten bieden voor 

investeringen en zorgen voor een adequate vergoeding van deze investeringen. Artikel 
10 van de Gaswet stelt dat een netbeheerder de taak heeft zijn transportnet op 
economische voorwaarden te ontwikkelen. 

 
44. Ook in het huidige methodebesluit (2010-2013) geeft de NMa aan dat de methode van 

regulering GTS in staat moet stellen om noodzakelijke investeringen te doen voor zover 
deze op een efficiënte wijze plaatsvinden, waarbij de efficiënte kosten - inclusief een 
redelijk rendement - vergoed worden via de tarieven.  

 
45. De ontwerptoelichting van de verzameling gaswetswijzigingen voortvloeiend uit het 

Energierapport 2011 (STROOM1) stelt tenslotte dat door een aantal ontwikkelingen de 
komende jaren extra investeringen nodig zijn. Deze ontwikkelingen zijn onder andere de 
grotere rol van hernieuwbare energie, de verdergaande integratie van de (Noordwest-) 
Europese energiemarkten en toename van het aandeel decentraal opgewekte energie. 
Voor netbeheerders is het kunnen realiseren van een redelijk rendement op deze 
investeringen van groot belang voor een gezonde bedrijfsvoering. Daarom is in het 
kader van STROOM1 het voorstel om het redelijk rendement op investeringen expliciet 
als element voor de methode van regulering vast te leggen in de Gaswet (artikel 82 voor 
de landelijke netbeheerder).  

 
Uitbreidingsinvesteringen 
 
46. De NMa houdt in de huidige methode van regulering expliciet rekening met 

uitbreidingsinvesteringen. Met betrekking tot de uitbreidingsinvesteringen geeft de NMa 
aan dat de methode van regulering zoveel mogelijk flexibiliteit moet bieden wat betreft 
het opnemen van de (doelmatige) kosten in de tarieven om tijdsvertraging te 
voorkomen. 

 
47. GTS pleit ervoor om in het methodebesluit 2014 vast te houden aan een vergoeding van 

de doelmatige kosten van uitbreidingsinvesteringen – inclusief een redelijk rendement – 
via de tarieven, waarbij de methode van regulering zoveel mogelijk flexibiliteit biedt ten 
aanzien van het tijdig (tussentijds) vergoeden van de doelmatige kosten om 
tijdsvertraging (c.q. het niet kunnen terugverdienen van de doelmatige kosten van een 
investering) te voorkomen.  

 
Vervangingsinvesteringen 
 
48. In het huidige methodebesluit houdt de NMa, naast uitbreidingsinvesteringen, ook 

expliciet rekening met vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen zijn 
investeringen die dienen ter vervanging van delen van het gastransportnet. Ten aanzien 
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van vervangingsinvesteringen hanteert de NMa het ideaalcomplex, een systeem waarin 
de hoogte van de vervangingsinvesteringen gelijk wordt gesteld aan de afschrijvingen. 
Het principe hierbij is dat zoveel bestaande activa vervangen wordt als dat er 
afschrijvingen zijn van de activa die deel uitmaken van de GAW. In werkelijkheid zal 
worden afgeweken van dit ideaalcomplex. Er zullen jaren zijn waarin meer of minder 
wordt geïnvesteerd dan wordt afgeschreven. 

 
49. Op de KBG van 14 september 2012 is gesproken over het opheffen van het onderscheid 

tussen uitbreiding- en vervangingsinvesteringen. Eén van de besproken opties hierbij is 
het toevoegen van uitbreidingsinvesteringen aan het ideaalcomplex. GTS merkt echter 
op dat de Gaswet een onderscheid voorschrijft. De Gaswet bevat een definitie van 
uitbreidingsinvesteringen evenals de beoordeling, categorisering en wijze van 
vergoeding van uitbreidingsinvesteringen. Uitbreidingsinvesteringen maken gedurende 
de reguleringsperiode geen deel uit van de GAW (maar pas na herijking). De 
afschrijvingen van bestaande activa kunnen daarom niet als uitgangspunt dienen voor 
de hoogte van de kapitaalkosten van nieuwe uitbreidingsinvesteringen omdat er dan 
geen garantie is dat de doelmatige kosten van uitbreidingsinvesteringen kunnen worden 
terugverdiend. 

 
50. GTS pleit daarom om in het methodebesluit 2014 vast te houden aan het ideaalcomplex 

waarin de hoogte van de vervangingsinvesteringen gelijk wordt gesteld aan de 
afschrijvingen. Hierbij heeft GTS goede efficiencyprikkels voor het doen van efficiënte 
vervangingsinvesteringen. Nacalculatie van kosten op basis van een budget voor 
vervangingsinvesteringen geeft deze maximale efficiencyprikkels niet. 

 
Duurzaamheidinvesteringen 
 
51. Duurzaamheidinvesteringen zijn uitbreidingsinvesteringen in het kader van het 

verbeteren van duurzaamheid. Het is voor duurzaamheidinvesteringen moeilijk vast te 
stellen wat de toekomstige ontwikkelingen zijn. Deze onzekerheid is een drempel voor 
het doen van duurzaamheidinvesteringen. De drempel kan eenvoudig worden 
weggenomen door de afschrijvingstermijn voor dit soort investeringen korter te maken 
en bijvoorbeeld gelijk te stellen aan 10 jaar. 

  
52. Duurzaamheidinvesteringen zullen net als alle overige uitbreidingsinvesteringen zo 

efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Echter, duurzaamheidinvesteringen kunnen extra 
kosten tot gevolg hebben ten opzichte van normale uitbreidingsinvesteringen. Een 
voorbeeld van extra kosten is het realiseren van een overstort bij invoeding van groen 
gas. Het is daarom van belang dat GTS alle noodzakelijke kosten die horen bij een 
duurzaamheidinvestering en op een doelmatige wijze zijn uitgevoerd, vergoed worden 
via de tarieven.  

 
53. GTS pleit ervoor om in het methodebesluit vanaf 2014 duurzaamheidinvesteringen net 

als uitbreidingsinvesteringen te behandelen (het zijn immers uitbreidingsinvesteringen) 
met de toevoeging dat voor alle duurzaamheidinvesteringen een afschrijvingstermijn van 
10 jaar van toepassing is en dat alle noodzakelijke doelmatige kosten verbonden aan de 
duurzaamheidinvestering worden vergoed. 

 
Gasmarkt bevorderende investeringen en activiteiten in plaats van NPD en MFA 
 
54. In het huidige methodebesluit is het, in aanvulling op uitbreidingsinvesteringen, mogelijk 

om voor nieuwe producten en diensten (hierna: NPD) en voor marktfaciliterende 
activiteiten (hierna: MFA) een tariefverhoging in het jaarlijkse tarievenvoorstel te vragen 
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voor zover de (doelmatige) kosten de opbrengsten overstijgen en waarvan de kosten 
niet zijn opgenomen in de vastgestelde GAW of in de toegestane OPEX. 

 
55. NPD en MFA worden gekenmerkt door producten, diensten dan wel activiteiten die 

worden geïntroduceerd ter uitvoering van de taken van GTS en die ontwikkeling van 
marktwerking of marktintegratie bevorderen. Zowel NPD en MFA leiden tot een 
verhoging van de kostenbasis van GTS. Daar waar MFA alleen tot een verhoging van de 
kostenbasis van GTS leiden, genereren NPD ook hogere opbrengsten die overigens niet 
per definitie alle kosten dekken.  

 
56. Daar waar de kosten van een uitbreidingsinvestering (in principe) op een T-1 basis 

worden vergoed (kosten worden na de ingebruikname in het daaropvolgende jaar 
vergoed), worden de kosten voor NPD op een T basis vergoed (op basis van 
verwachting) en voor MFA op een T-2 basis (op basis van realisaties). De kosten voor 
MFA worden met enige vertraging vergoed. Dit is niet onredelijk zolang het geringe 
kosten betreft. In de praktijk is gebleken dat deze kosten niet altijd gering zijn.  

 
57. De toewijzing- en beoordelingscriteria van NPD en MFA verschillen weinig. In de praktijk 

is gebleken dat de gekozen methodiek voor NPD en MFA tot de nodige onduidelijkheden 
leidt en waar onevenredig veel tijd aan wordt besteed. 

 
58. GTS pleit er daarom voor om de bestaande methodiek te vereenvoudigen waarbij het 

principe dat alle doelmatige kosten worden vergoed blijft gehandhaafd. GTS stelt voor 
om alle activiteiten ter bevordering van de ontwikkeling van de gasmarkt waarvoor 
kapitaalskosten benodigd zijn als (gasmarkt bevorderende) investeringen te 
beschouwen. Hierbij vindt de vergoeding van de doelmatige kosten op een gelijke wijze 
plaats als van een uitbreidingsinvestering, door het tussentijds opvoeren van deze 
kosten in de tarievenvoorstellen. 

 
59. Daarnaast wil GTS nieuwe activiteiten die alleen operationele kosten tot gevolg hebben 

als nieuwe (gasmarkt bevorderende) activiteiten beschouwen waarbij een 
nacalculatiesysteem van toepassing is op basis van het T-2 principe. Dit in lijn met de 
huidige systematiek voor MFA.  

 
60. Het feit dat in het huidige methodebesluit NPD kan leiden tot een tarief past binnen de 

voorgestelde methodiek. Het tarief vermenigvuldigd met een rekenvolume zal, net als 
bij uitbreidingsinvesteringen, worden beschouwd als opbrengsten.  

 
IT-investeringen 
 
61. IT-investeringen zijn uitbreidingsinvesteringen met een relatief korte 

afschrijvingstermijn (5 jaar). Daarom is het voor deze investeringen (nog meer dan bij 
andere uitbreidingsinvesteringen) van wezenlijk belang dat GTS gedurende de 
reguleringsperiode de investeringskosten van IT kan terugverdienen. GTS pleit voor de 
mogelijkheid om de IT investeringen tussentijds te kunnen opvoeren in de tarieven, 
zoals dat nu ook bij uitbreidingsinvesteringen het geval is.  

 
Operationele kosten 
 
62. In het huidige methodebesluit worden de operationele kosten (hierna: OPEX) van een 

uitbreidingsinvestering, binnen de reguleringsperiode, gesteld op 1% van de 
investeringsuitgave. Dat betekent dat GTS ongeacht het type uitbreidingsinvestering 1% 
van de CAPEX als OPEX mag terugverdienen in de tarieven. Echter, in de beleidsregel 
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doelmatigheid (hierna: BR doelmatigheid), die is opgesteld nadat het huidige 
methodebesluit is vastgesteld, wordt een voorschot genomen op het vooraf inschatten 
van de OPEX (aan de hand van het kennisgevingformulier) en het achteraf nacalculeren 
van het verschil.  

 
63. GTS is voorstander van het loslaten van de generieke 1% omdat dit een veel te 

onnauwkeurig gemiddelde is voor de verschillende soorten uitbreidingsinvesteringen die 
er zijn. GTS voorziet bij het werken met inschattingen vooraf en nacalculatie achteraf 
een grote toename van administratieve lasten. GTS zal namelijk alle OPEX soorten per 
actief moeten gaan bijhouden. Dit is in de praktijk niet goed werkbaar. GTS pleit er 
daarom voor om in het methodebesluit 2014 een naar investeringscategorie 
gedifferentieerd percentage toe te passen voor de OPEX voor uitbreidingsinvesteringen 
binnen de reguleringsperiode. 

 
Conclusie 
 
64. Door het tijdig vergoeden van de alle doelmatige kosten die met investeringen 

samenhangen via de tarieven, het handhaven van het ideaalcomplex, het vergoeden van 
markt bevorderende activiteiten middels nacalculatie en het toepassen van een naar 
investeringscategorie gedifferentieerd percentage voor de OPEX wordt bewerkstelligd dat 
GTS op een economische wijze haar gastransportnet kan ontwikkelen. Tevens leiden de 
voorstellen van GTS tot een adequaat rendement en een stimulans voor investeringen in 
lijn met de Gasverordening en de voorgestelde gaswetswijzigingen.  

 
 
IV.2  Investeringen die meerdere netbeheerders raken  
 
65. Vervangingsinvesteringen in het landelijke netwerk van GTS vereisen vaak maatregelen 

(tijdelijk of permanent) in het netwerk van regionale netbeheerders (RNB’s). Als GTS 
bijvoorbeeld een gasontvangstation verplaatst, brengt dit mogelijk kosten teweeg bij het 
RNB. Het RNB zal als gevolg van deze verplaatsing bijvoorbeeld de leiding moeten 
verleggen of de leiding moeten verlengen. Het RNB zal deze kosten niet willen maken als 
deze kosten mee worden genomen in de maatstafregulering. Dit zal dan namelijk leiden 
tot een verlies. 

 
66. Het vergoeden van de CAPEX kosten van de RNB door GTS is een ongewenste oplossing. 

Ten eerste omdat CAPEX kosten in het netwerk moeten worden terugverdiend waar ze 
ook worden gemaakt (in net van de RNB) om kostenreflectiviteit te garanderen. Ten 
tweede omdat de kosten die GTS vergoedt niet als uitbreidingsinvestering kunnen 
worden opgevoerd (de GAW van GTS wordt immers niet uitgebreid). GTS zal deze 
kosten als OPEX moeten boeken wat leidt tot een verlies voor GTS omdat deze kosten 
niet in de schatting voor de OPEX van GTS zijn meegenomen. 

 
67. In de huidige systematiek (van zowel landelijke als regionale netbeheerders) kunnen dus 

kosten die gemoeid gaan met dit soort investeringen bij de RNB’s niet terugverdiend 
worden door de desbetreffende netbeheerder. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat voor 
zowel GTS als RNB’s deze projecten (als ze worden uitgevoerd) verliesgevend zijn. 

 
68. In de nieuw vast te stellen methodebesluiten voor RNB’s zou daarom moet worden 

geregeld dat CAPEX kosten die RNB’s maken door vervangingsinvesteringen van GTS 
vergoed kunnen worden binnen de reguleringsperiode, waarbij CAPEX kosten voor 
investeringen van RNB’s die door GTS worden veroorzaakt buiten de maatstafregulering 
worden gehouden. 
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IV.3  Afschrijvingtermijn voor leidingen 
 
69. De NMa heeft in de huidige methode van regulering de afschrijvingstermijnen van zowel 

oude als nieuwe leidingen vastgesteld op 55 jaar. De keuze hiervoor heeft de NMa 
gemotiveerd door aan te geven dat deze vaststelling geschiedt op basis van de 
economische levensduur van het actief en dat deze aansluit bij de keuze zoals 
vastgelegd in het besluit van 8 september 2005 en de termijnen die de NMa hanteert in 
de regulering van de RNB's.  

 
70. De economische levensduur wordt bepaald door het moment dat de gasreserves 

uitgeput raken en daardoor het net van GTS onderbenut zal raken. Wanneer de 
afschrijvingstermijn zoals nu gehanteerd in de methode van regulering van GTS langer is 
dan de door GTS verwachte de economische levensduur, betekent dit dat een gedeelte 
van recente en toekomstige investeringen volgens de huidige inzichten nooit volledig 
kan worden terugverdiend (omdat het niet volledig kan worden afgeschreven). Op deze 
wijze kan GTS geen redelijk rendement op haar investeringen behalen. 

 
71. GTS meent daarom dat het passend is om regulatoire afschrijvingstermijnen in lijn te 

brengen met de werkelijke economische levensduur van de leidingen. Daarbij zal worden 
uitgegaan van een einddatum die is gekoppeld aan het moment waarop verwacht wordt 
dat het net van GTS geen aardgas meer zal vervoeren. 

 
72. Hierbij dient te worden uit gegaan van de IFRS afschrijvingstermijnen, waarin de activa 

– voorzien van accountantsgoedkeuring – wordt afgeschreven tot en met de verwachte 
einddatum (resterende levensduur). Deze benadering is (i) in lijn met het uitgangspunt 
van de reële technische en economische levensduur (werkelijke kosten) en (ii) 
consistent met de standpunten van de NMa inzake de afschrijvingstermijnen.  

 
73. In de eerste plaats doen de afschrijvingstermijnen conform IFRS recht aan de werkelijke 

kosten. De levensduur is onder IFRS namelijk afhankelijk van de verwachte periode 
waarin de materiële vaste activa worden gebruikt op basis van economische 
overwegingen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met managementintentie, 
technische levensduur en de beperkingen ten aanzien van het gebruik als gevolg van de 
beschikbaarheid van gas (IAS 16). 

 
74. Dit betekent overigens dat die verwachtingen omtrent deze (reële) levensduur – net als 

in werkelijkheid – niet zijn gefixeerd, maar over de jaren kunnen verschillen. In dat licht 
is van belang – en een voordeel van deze benadering – dat de economische levensduur 
periodiek opnieuw wordt beoordeeld ten behoeve van de jaarrekening (conform IFRS). 

 
75. Het hanteren van afschrijvingstermijnen conform IFRS strookt ook met de opvatting van 

de NMa over de te hanteren grondslagen (zoals ook vastgelegd in de administratieve 
grondslagen die gehanteerd worden in het kader van informatieverzoeken). Hierin heeft 
de NMa neergelegd dat zij zoveel mogelijk wil aansluiten bij een grondslag die algemeen 
geaccepteerd is in het economische verkeer; omdat veel netbeheerders in Nederland 
IFRS gebruiken, acht de NMa IFRS derhalve een goed uitgangspunt. 

 
76. Door de verwachte economische levensduur onder IFRS als in het Methodebesluit te 

baseren op dezelfde grondslagen wordt tevens verkomen dat onder IFRS gerapporteerde 
over- en onderwinsten gerapporteerd worden die een gevolg zijn van timing-verschillen 
in afschrijvingsmethodiek.  
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77. Om te voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd door de NMa (economische 
levensduur en aansluiting bij IFRS) is het laten aansluiten van de regulatoire 
afschrijvingstermijn bij de boekhoudkundige afschrijvingstermijnen conform IFRS de 
aangewezen keuze. 

 
78. Het recente regeerakkoord heeft de ambitie uitgesproken om de energievoorziening 

uiterlijk per 2050 op een duurzame wijze vorm te geven. Deze ambitie heeft grote 
gevolgen voor de economische levensduur van de gasinfrastructuur. Dit betekent dat de 
NMa voor de komende reguleringsperiode de resterende gereguleerde activawaarden 
van recent geactiveerde en toekomstige investeringen in lijn dient te brengen met 
bovengenoemde ontwikkeling.  

 
 
IV.4 Desinvesteringen 
 
79. De NMa stelt dat de reguleringsmethodiek moet voorzien in het terugverdienen van de 

efficiënte kosten van een investering in de tarieven. Dit is een belangrijk uitgangspunt 
voor GTS bij het nemen van een investeringsbeslissing, omdat zij hierdoor in staat wordt 
gesteld een redelijk rendement te maken op haar investeringen.  

 
80. Soms komt het voor dat GTS een asset die nog niet volledig is afgeschreven buiten 

gebruik moet stellen of moet verwijderen uit haar netwerk. Dit wordt ook wel een 
desinvestering genoemd. 

 
81. GTS heeft bij een desinvestering de door haar initieel gemaakte investeringskosten nog 

niet geheel heeft terugverdiend via de tarieven. Een desinvestering zorgt voor een 
waardeverlies van de investering die gelijk is aan de regulatoire boekwaarde van het 
actief in de GAW op het moment van desinvesteren. GTS stelt voor om de nog niet 
terugverdiende kosten van de investering te compenseren.  

 
82. Ten aanzien van desinvesteringen met een resterende regulatoire boekwaarde op het 

moment van desinvesteren kan GTS, na de buiten gebruik stelling of verwijdering ervan, 
tezamen met het jaarlijkse tariefvoorstel een voorstel tot (eenmalige) tariefsverhoging 
doen. Op deze wijze wordt GTS in staat gesteld om de resterende regulatoire 
boekwaarde van de GAW voor het desbetreffende actief (vermeerderd met de inflatie 
vanaf het moment van de meest recente vaststelling van de GAW) minus de eventuele 
opbrengsten bij mogelijke verkoop van het gedesinvesteerde actief te verwerken in de 
tarieven. 
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V. Efficiëntie 
 
V.1  De kosten van GTS liggen op het efficiënte niveau 
 
83. Er zijn diverse interne en externe prikkels die er voor hebben gezorgd (en nog steeds 

zorgen) dat GTS zich op het efficiënte kostenniveau bevindt. Hieronder wordt dit 
uiteengezet. 

 
84. Al vóór de splitsing van Gasunie in 2005 waren er voldoende prikkels om een efficiënt 

kostenniveau te realiseren. Gasunie (de beheerder van het landelijk gastransportnet 
totdat haar volle dochter GTS dat werd) was vóór 2005 voor 50% in handen van private 
partijen (Shell en Exxon Mobil). Deze investeerders hadden alle belang bij een zo groot 
mogelijk rendement en eisten – vanzelfsprekend – dat Gasunie zo efficiënt mogelijk te 
werk ging.  

 
85. Sinds de inwerkingtreding van de Gaswet, wordt GTS middels toezicht op de tarieven, 

door de NMa geprikkeld zo efficiënt mogelijk te werken. Cijfers laten bovendien zien dat 
de tarieven sindsdien fors zijn gedaald. In 2001 heeft GTS (destijds Gasunie) haar 
tarieven met 6,5% nominaal (dus inclusief inflatie) verlaagd. In 2001 heeft de NMa 
(destijds DTe) een bindende aanwijzing gegeven ten aanzien van de tarieven om deze 
nominaal telkens liefst 5% per jaar te laten dalen gedurende vier jaar (vanaf 2002). 
Aldus heeft GTS in de vijf jaar voorafgaand aan de periode waarop het eerste 
methodebesluit ziet (dus 2001-2005) een tariefverlaging van rond 35% in reële termen 
ondergaan. 

 
86. In de methodebesluiten 2006-2009 en 2010-2013 worden de tarieven van GTS in de 

periode 2006 tot en met 2013 opnieuw met circa 35 % in reële termen verlaagd. De 
opeenvolgende tariefdalingen worden ook weerspiegeld in de jaarlijkse 
tarievenvergelijkingen die GTS de afgelopen jaren heeft laten uitvoeren, die uitwijzen 
dat de tarieven van GTS in de internationale vergelijkingen al jaren tot de laagste in 
Europa behoren. Op dit moment ligt het tarief van GTS ver onder het Europese 
gemiddelde. Het behoort zelfs tot de top 3 van laagste tarieven in Europa.  

 
87. In de reguleringsmethodiek van NMa bevinden de inkomsten van GTS zich aan het eind 

van iedere periode op het niveau van de efficiënte kosten.  
 
88. Naast deze externe prikkels heeft GTS zelf sterke prikkels om haar kosten te verlagen. 

Zo kent GTS onder de huidige reguleringssystematiek een sterke prikkel om gedurende 
de reguleringsperiode haar kosten te verlagen; deze kostenverlagingen komen immers 
binnen de reguleringsperiode ten goede aan GTS.  

 
89. Bovendien heeft GTS een sterk strategisch belang bij een laag kostenniveau, omdat zij 

met lagere kosten beter in staat is de concurrentie met andere TSO’s aan te gaan. De 
concurrentiepositie van het Nederlandse transportnet wordt hiermee verbeterd. Deze 
betere concurrentiepositie leidt tot meer gasstromen in het GTS-netwerk, wat enerzijds 
de benuttinggraad en efficiëntie vergroot, en anderzijds GTS de mogelijkheid biedt haar 
capaciteit op basis van klantwensen uit te breiden.  
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V.2 Vaststelling van de productiviteitsverandering van GTS (dynamische efficiëntie) 
 
90. De constatering dat de kosten van GTS zich reeds op een efficiënt niveau bevinden2, 

geeft een duidelijke richting aan de invulling van de doelmatigheidskorting die door de 
NMa wordt vastgesteld. Omdat de kosten van GTS zich reeds op een efficiënt niveau 
bevinden, kan de vaststelling van de doelmatigheidskorting alleen betrekking hebben op 
de dynamische efficiëntie. 

 
91. De dynamische efficiëntie of zogenoemde frontier shift is een productiviteitsverandering 

van de meest efficiënte bedrijven in de sector (zoals GTS). Dit kan plaatsvinden doordat 
de efficiënte bedrijven hun productiviteit verder vergroten door bijvoorbeeld het gebruik 
van nieuwe technologieën of innovatieve werkwijzen. Het gaat er hier om welke 
verbetering GTS gedurende de reguleringsperiode kan realiseren. De NMa heeft in de 
methodebesluiten 2006-2009 en 2010-2013 een doelstelling voor de dynamische 
efficiëntie opgelegd van 1% per jaar.  

 
92. Er zijn diverse methodes beschikbaar om de dynamische efficiëntie vast te stellen. Ter 

voorbereiding op de volgende reguleringsperiode heeft GTS aan PwC gevraagd 
onderzoek uit te voeren naar de verschillende methoden die gebruikt kunnen worden om 
een realistische productiviteitsverandering voor GTS vast te stellen3. PwC heeft in dit 
onderzoek de voor- en nadelen onderzocht van zowel benchmarkmethodieken als 
methodes die gebruik maken van macro of meso economische gegevens. Het 
onderzoeksrapport van PwC is toegevoegd aan dit document. 

 
93. Op basis van het onderzoek stelt PwC vast dat er dermate grote methodologische en  

praktische bezwaren aan een benchmarkprocedure kleven, dat deze ongeschikt moet 
worden geacht voor toepassing binnen de context van regulering:  

 
 Inherent aan de benchmarkbenaderingen is dat onverklaarbare kostenverschillen als 

inefficiënt worden beschouwd. Deze onverklaarbare verschillen vloeien voort uit het 
feit dat het benchmarkmodel uitgaat van een vereenvoudigde weergave van de 
werkelijkheid, waarin niet alle omstandigheden waar de verschillende bedrijven in 
opereren kunnen worden meegenomen. Het is om die reden methodologisch onjuist 
om onverklaarbaarheden en tekortkomingen die voorvloeien uit het vereenvoudigd 
model, toe te schrijven aan de inefficiëntie van een bedrijf. De onverklaarbare 
kostenverschillen zijn versterkt aanwezig bij internationaal vergelijkend 
benchmarkonderzoek, omdat de verschillen tussen omstandigheden waarin de 
bedrijven opereren veel groter zijn.  

 
 De beschikbaarheid van data van vergelijkbare peers is een essentiële voorwaarde 

om tot betrouwbare resultaten te komen met een benchmarkmethode. Door het 
ontbreken van een bruikbare dataset van vergelijkbare peers kunnen benchmark 
benaderingen niet gehanteerd worden om een correcte productiviteitsverandering 
voor GTS te bepalen. Voor zover deze gegevens al beschikbaar zouden zijn moeten 
aannames worden gemaakt om data bruikbaar en vergelijkbaar te maken, hetgeen 
een grote mate subjectiviteit met zich mee zou brengen. Subjectiviteit past niet bij 
de doelstelling van het creëren van transparante, voorspelbare en robuuste 
regulering.  

 

                                                        
2 o.a. gebaseerd op het feit dat GTS zich als prudent bedrijf conform industrie standaarden gedraagt 
3 PWC, Een Realistische productiviteitsverandering voor GTS. Resultaten beoordeling methodieken ter  

vaststelling van de kostendoelstelling, (2012).  
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94. De NMa heeft OXERA gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke manieren om de 
efficiëntie van GTS te bepalen4. In het rapport van OXERA wordt ook gewezen op een 
groot aantal bezwaren tegen het toepassen van een benchmark bij de bepaling van de 
productiviteitsverbetering. Deze bezwaren zijn in lijn met de conclusies uit het PwC 
rapport zoals die hierboven zijn besproken.  

 
95. Oxera maakt duidelijk dat alle benchmarkmethoden te maken hebben met onoplosbare 

nadelen met betrekking tot de robuustheid, beschikbaarheid van data, betrouwbaarheid 
en vergelijkbaarheid. Daarnaast stelt OXERA dat de mogelijkheid bestaat dat geen 
enkele methode schattingen produceert die accuraat zijn binnen een gewenst bereik. Het 
toch gebruiken van een dergelijke algemeen bereik van kostenreductie leidt tot 
onaanvaardbare willekeur. Tot slot laat het Oxera rapport zien dat het niet goed 
mogelijk is om éénduidig de te meten output vast te stellen, waardoor dit zal leiden tot 
arbitraire keuzes van de te vergelijken aspecten. 

 
96. Gezien alle hierboven genoemde bezwaren concludeert PwC dat de verwachte 

productiviteitsverbetering op macro-economische variabelen moet worden gebaseerd, 
waarbij voor GTS het meest passend gebruik kan worden gemaakt van de ontwikkeling 
in de totale Nederlandse economie.  

 
97. Wat betreft de periode die gebruikt wordt om de productiviteitsverandering te meten 

adviseert PwC de outputprijs ontwikkeling te baseren op een lange periode om 
volatiliteit in de kostendoelstelling te voorkomen 

  
98. Het gebruik van een meer specifieke (sector-)index dan de totale Nederlandse economie 

valt af. Bij een dergelijke methode moeten namelijk keuzes worden gemaakt ten aanzien 
van de sectoren die gebruikt worden en de weging hierbij, omdat er geen specifieke 
index beschikbaar is die één op één aansluit bij de activiteiten die GTS uitvoert. PWC 
verwacht daarbij dat het niet mogelijk is de relevante sectoren en het wegingpercentage 
op zuivere en objectieve wijze te bepalen waardoor het gebruik van een GTS-specifieke 
index een hoge mate van subjectiviteit met zich mee brengt. Subjectiviteit past niet bij 
de doelstelling van het creëren van transparante, voorspelbare en robuuste regulering.  

 
V.3 Statische efficiëntie  
 
99. Tijdens de KBG van 24 augustus 2012 heeft de NMa meegedeeld dat er onderzocht 

wordt of er een statische efficiëntie van GTS kan worden vastgesteld met een behulp 
van een benchmark. Op grond van deze statische efficiëntie zou dan een 
efficiëntieverbetering richting het meest efficiënt veronderstelde bedrijf in een 
vergelijkingsgroep moeten worden gerealiseerd: het bedrijf moet dan het vermeende 
verschil met het meest efficiënte bedrijf ‘inhalen’.  

 
100. Omdat GTS al opereert op een efficiënt kostenniveau is het toepassen van statische 

efficiency overbodig. GTS hoeft niets in te halen omdat er geen inefficiëntie is.  
 
101. Dit is ook in lijn met de keuze van de NMa in de BR doelmatigheid, waarbij alleen de 

efficiëntie van individuele uitbreidingsinvesteringen en niet het bedrijf als geheel wordt 
getoetst. Hiermee is een weg ingeslagen die zich niet verhoudt met de vaststelling van 
statische efficiëntie. Ook zouden nieuwe projecten voor een tweede keer op efficiëntie 
worden beoordeeld wat overbodig is nadat het project individueel al efficiënt is 
verklaard. 

                                                        
4  Oxera: How can de NMa assess the efficiency of GTS?, mei 2012 
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102. Daarnaast stuit de vaststelling van de statische efficiëntie op basis van een benchmark 

op methodologische en juridische bezwaren. 
 
Methodologische bezwaren 
 
103. De methodologische bezwaren tegen het gebruik van een benchmark zoals die zijn 

beschreven en toegelicht door PwC en OXERA, zijn hierboven al uiteengezet. De 
bezwaren die gelden voor het toepassen van een benchmark voor de vaststelling van de 
dynamische efficiëntie, zijn versterkt aanwezig bij het vaststellen van statische 
efficiency. Kostenverschillen die in de vergelijking niet kunnen worden verklaard, worden 
als inefficiënt beschouwd, zonder dat daar gegronde redenen voor zijn. Gezien de 
enorme impact van een dergelijke integrale, maar vereenvoudigde vergelijking, is een 
kostenbenchmark geen zuivere methode om de statische efficiëntie vast te stellen.  

 
Juridische bezwaren 
 
104. Wat betreft de juridische bezwaren verhoudt het opleggen van een doelstelling voor de 

statische productiviteitsverbetering zich op de eerste plaats niet met hetgeen is 
vastgelegd in  Artikel 3 lid 2 van de ministeriële regeling tariefstructuren en 
voorwaarden gas (hierna: MR Gas). Hierin wordt gesteld: 

 

Bij de wijze van berekening van de tarieven wordt uitgegaan van een de 
standaardiseerde activa waarde van het landelijk gastransportnet, welke wordt bepaald 
op basis van netto geïndexeerde historische kosten, dan wel op basis van de 
vervangingswaarde onder aftrek van afschrijvingen. 

 

105. Het introduceren van statische inefficiëntie middels een benchmark zou er toe leiden dat 
de tarieven niet meer gebaseerd zijn op de gestandaardiseerde activa waarde van GTS, 
maar op de (vermeende) prestatie van GTS vis-a-vis een willekeurig gekozen 
vergelijkingsgroep. Gebruik van een benchmark is daarmee niet in lijn met de MR Gas.  

 
106. Bepaling van de statische efficiëntie op basis van een benchmark heeft daarnaast tot 

gevolg dat de waarde van een bedrijf naar beneden kan worden vastgesteld door 
vergelijking met een fictieve netbeheerder. De gevolgen van het gebruik van een 
dergelijk onderzoek tast het eigendomsrecht van aandeelhouders en de rechten van 
investeerders aan dat wordt beschermd door artikel 1, Eerste Protocol van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).  

 
107. Inmenging in het recht op ongestoord genot van het eigendom van een gereguleerd 

bedrijf is alleen gerechtvaardigd, wanneer een fair balance is getroffen tussen het 
algemeen belang enerzijds en de bescherming van individuele rechten anderzijds. 
Beperking van het eigendomsrecht ten behoeve van het algemeen belang vereist echter 
een redelijke mate van evenredigheid tussen de gebruikte middelen en het doel dat 
ermee nagestreefd wordt. Aan het vereiste van fair balance is niet voldaan, wanneer 
sprake is van een individuele en buitensporige last voor de betrokken (rechts)persoon. 
De regulering dient tot slot altijd de proportionaliteitstoets te doorstaan. 

 
108. GTS meent dat de in relevante gevallen geobserveerde gevolgen van een 

kostenbenchmark – wat opzichzelfstaand een ondeugdelijke en subjectieve methode is 
voor de vaststelling van de efficiëntie – niet proportioneel zijn met het nagestreefde 
algemene doel. Dit geldt des te meer, daar er alternatieven bestaan die de 
proportionaliteitstoets wel doorstaan, zoals voorgesteld in het rapport van PWC. Eén van 
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die alternatieven is het toepassen van een bottom-up benadering door het integraal in 
kaart brengen en beoordelen van de kosten van de individuele processen van GTS. 

 
109. Dit is in lijn met de CBb-uitspraak in de TenneT zaak waarin is vastgesteld dat een 

onderzoek die de efficiëntie van een bedrijf tracht vast te stellen, aan strenge 
randvoorwaarden dient te voldoen. De principiële vraag of een kostenbenchmark op 
zichzelf een geschikte methode is om de efficiëntie van TenneT vast te stellen is 
overigens niet aan de orde geweest in die zaak. Dit betekent dat het CBb niet heeft 
vastgesteld dat een kostenbenchmark voor de NMa een geschikte methode is om de 
efficiëntie te bepalen.  
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VI. Regulering van de aansluiting 
 
110. Tot 1 april 2011 werd de activiteit van het realiseren van een verbinding tussen een net 

en een aangeslotene niet expliciet benoemd in de Gaswet.  
 

111. Aangezien de Gaswet geen bepalingen bevatte waarin werd vastgelegd dat de 
netbeheerder de taak had om de aansluiting aan te leggen, was het realiseren van een 
aansluiting een vrije activiteit. Dit wordt bevestigd door de memorie van toelichting van 
wetsvoorstel 31904. Het enige wat in de Gaswet over het realiseren van een aansluiting 
was opgenomen, was dat er in de codes afspraken gemaakt moesten worden hoe 
netbeheerders en netgebruikers zich jegens elkaar gedragen als er een aansluiting werd 
aangelegd.  
 

112. Het is algemeen aanvaard dat het realiseren van de aansluiting bestond uit het maken 
van de verbinding tussen het gasontvangstation (hierna: GOS) en de verbruiksinstallatie 
van de afnemer. Het GOS is een onderdeel van het landelijk gastransportnet dat door 
GTS aangelegd en beheerd wordt.  
 

113. De algemeen aanvaarde interpretatie van de begrippen gastransportnet en aansluiting is 
volledig in lijn met de Gaswet. Dit wordt ondersteund door het feit dat bij de regulering 
van GTS de consequenties van bovengegeven interpretatie voor de omvang van de GAW 
nooit bestreden is (dat wil zeggen dat in de huidige GAW ook de - nog niet afgeschreven 
- GOSsen zijn meegenomen). 
 

114. Het is duidelijk dat de wetgever beoogd heeft met de wijziging per 1 april 2011 
veranderingen aan te brengen, die niet alleen gevolgen kunnen hebben voor de 
technische codes, maar ook voor de financiële regulering van nieuw te realiseren 
aansluitingen. Middels wetsvoorstel 31904 (ingegaan per 1 april 2011) wordt vanaf 1 
april 2011 het aansluitpunt tot het gereguleerde domein gerekend en de “rest” van de 
aansluiting tot het vrije domein.  
 

115. Dit neemt niet weg dat de regulering van de op 1 april 2011 bestaande aansluitingen 
(volgens de interpretatie van de wetgever) gebaseerd dient te zijn op de situatie zoals 
deze op 1 april 2011 was, namelijk dat de GOSsen onderdeel uitmaken van het landelijk 
gastransportnet. Dit is door de NMa kennelijk ook zo opgevat aangezien zij in het 
methodebesluit dat zij op 11 oktober 2011 heeft genomen voor de periode 2010-2013 
de bestaande reguleringsmethode (waarbij de GOSsen deel uit maken van de GAW van 
GTS en daarmee in de tarieven worden meegenomen) heeft gecontinueerd. De wetgever 
heeft beoogd concurrentie op de aansluiting te realiseren. 
 

116. In de klankbordgroep van 11 oktober 2012 heeft GTS een voorstel gedaan voor de 
regulering van de aansluiting. In de discussie die hierover is gevoerd in de 
klankbordgroep is gesproken over het waarborgen van een vrije keuze met betrekking 
tot aanleg/beheer en onderhoud van het resterende deel van de bestaande 
aansluitingen. Ook heeft men aangegeven dat het belangrijk is dat kruissubsidie kan 
worden voorkomen tussen bestaande en nieuwe aansluitingen. GTS vat hieronder haar 
voorstel samen, en gaat daarbij ook in op deze twee punten. 

 
Voorstel GTS 
 
117. Van alle bestaande aansluitingen (behalve RNB’s en NNO’s) wordt (op grond van een 

nader te bepalen verdeelsleutel) een GAW vastgesteld (hierna: de aansluit GAW). Deze 
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GAW betreft een afsplitsing van de huidige GAW voor transport en balancering en 
betreft voor bestaande aansluitingen de gehele aansluiting. 

 
118. Voor nieuwe aansluitingen realiseert GTS enkel het aansluitpunt en activeert deze 

volledig in haar aansluit GAW (het vrije deel dient de aangeslotene zelf te realiseren).  
 
119. De kapitaalkosten die samen hangen met de bestaande gehele aansluiting en de nieuwe 

aansluitpunten (aansluit GAW*WACC + afschrijvingen) dienen - samen met de OPEX 
behorende bij de bestaande aansluitingen en nieuwe aansluitpunten - als basis voor het 
te hanteren tarief. Dit zou in het transporttarief kunnen worden meegenomen, maar het 
kan ook in een eigen tariefdrager worden meegenomen (waarvoor een tariefdrager in de 
tarievencode gas dient te worden opgenomen) zodat op de betrokken exitpunten één 
tarief per gecontracteerde capaciteit zal gelden.  

 
120. Om kruissubsidie tussen klanten met een bestaande aansluiting en nieuwe klanten met 

alleen een gereguleerd aansluitpunt zo veel mogelijk te voorkomen wordt voorgesteld 
om de huidige connection fee in stand gehouden en alleen in rekening te brengen bij 
bestaande klanten. Voor de goede orde: dit gebeurt dus net als het vaststellen van de 
aansluit GAW op basis van een verdeelsleutel.   

 
121. De totale kosten die samenhangen met de aansluiting en het aansluitpunt worden dus 

deels via de connection fee (bestaande klanten) en deels via het transporttarief of 
andere te kiezen tariefdrager (alle klanten) in rekening gebracht.  

 
122. GTS is – los van de vraag welke methode van regulering wordt gehanteerd - 

verantwoordelijk voor de instandhouding van haar bestaande assets, dus voor 
bestaande aansluitingen strekt die verantwoordelijkheid zich uit tot de gehele 
aansluiting. Indien een aangeslotene met een bestaande aansluiting (die door GTS wordt 
beheerd en onderhouden) voor de instandhouding (en eventuele vervanging) van (het 
resterende deel van) de aansluiting de “vrije” markt wil betreden zal de aangeslotene 
met GTS moeten overeenkomen dat zij het resterende deel van de aansluiting van GTS 
overneemt. 

 
123. Indien de bestaande aansluitingen niet worden overgenomen door de aangeslotenen zal 

GTS het beheer en onderhoud blijven uitoefenen en wordt GTS hier middels de 
connection fee voor betaald (zoals hierboven beschreven).  

 
124. Omdat een aansluit GAW is vastgesteld, is het ideaalcomplex hierop van toepassing. Bij 

vervanging van de bestaande aansluitingen (het vrije deel) evenals toekomstige 
vervanging van nieuwe aansluitpunten geldt dan ook dat de ruimte uit het 
ideaalcomplex hiervoor kan worden ingezet.  

 
Conclusie 
 
125. Met bovenstaand voorstel van GTS worden zowel bestaande als nieuwe gevallen gelijk 

behandeld, is concurrentie mogelijk op bestaande en nieuwe aansluitingen en wordt 
voorkomen dat partijen tegen hun zin in gedwongen worden om bestaande delen van de 
aansluiting te kopen van GTS. 

 



Overzicht standpunten GTS - Methodebesluiten GTS voor de periode vanaf 2014 november 2012 

 21/23 

 
VII. WACC 

 
126. De NMa heeft in het verleden bij de berekening van de WACC haar methodiek en de 

hoogte van de parameters gebaseerd op een model van Frontier Economics. In de loop 
van de jaren heeft de NMa kleine aanpassingen aan het model doorgevoerd, maar de 
kern van de methodiek is onveranderd gebleven. 
 

Inconsistente dataset 
 

127. Zoals GTS de afgelopen jaren herhaaldelijk heeft aangegeven, kent de Frontier methode 
een elementair bezwaar, namelijk dat de referentieperioden voor de parameters 
inconsistent zijn. Zo wordt de risicovrije rentevoet gebaseerd op data uit het recente 
verleden (2 tot 5 jaar), terwijl voor de marktrisicopremie historische data vanaf het jaar 
1900 wordt gehanteerd.  
 

128. Het is van groot belang dat alle parameters van de WACC worden gebaseerd op een 
consistente dataset, omdat er correlaties bestaan tussen de parameters. Het is 
empirisch aangetoond 5  dat er een sterke negatieve relatie bestaat tussen de 
marktrisicopremie en de risicovrije rentevoet. Sterke volatiliteit en een neergaande 
business cyclus - waar de financiële crisis een extreem voorbeeld van is - zorgen op dit 
moment voor een hoge marktrisicopremie. Tegelijkertijd leidt dit tot een toename van 
laag-risico investeringen in bijvoorbeeld Nederlandse staatsobligaties (zogenaamde 
“flight to quality”), waardoor in de gehanteerde methodiek de risicovrije rentevoet daalt. 
 

129. Zodoende is er in deze tijden van financiële crisis sprake van een aanzienlijk lagere 
risicovrije rentevoet en van een aanzienlijk hogere marktrisicopremie. In de methode die 
de NMa tot dusver heeft gehanteerd, wordt de marktrisicopremie nauwelijks beïnvloed 
door de financiële crisis als gevolg van het toepassen van een langjarig gemiddelde. De 
risicovrije rentevoet echter baseert zich vrijwel geheel op de crisisjaren. Dit fenomeen, 
het vermengen van korte en lange termijn schattingen, leidt (zeker in tijden van 
financiële crises) tot een onjuiste WACC. 
 

130. Om een correcte schatting van de WACC te maken, dient NMa de risicovrije rentevoet en 
de bèta te baseren op lange termijn data, overeenkomstig de marktrisicopremie. Een 
alternatief is het baseren van de marktrisicopremie op korte termijn data, consistent 
met de bepaling van risicovrije rentevoet en bèta.  
 

131. De eerstgenoemde optie van lange termijn data voor alle parameters verdient de 
voorkeur. Ten eerste omdat lange termijn data leidt tot een (meer) stabiele WACC. Ten 
tweede omdat de korte termijn data niet representatief is voor de komende 
reguleringsperiode. De NMa is van oordeel dat een kortere referentieperiode de 
voorspellende waarde vergroot. GTS onderschrijft deze mening niet. De meest recente 
realisaties zijn niet per definitie representatief voor de verwachte ontwikkelingen in de 
toekomst, zeker niet wanneer aantoonbaar sprake is van een uitzonderingssituatie. 
 

132. Door de economische crisis en de ontwikkelingen op de Europese financiële markten 
bevinden de onderliggende waarden in de berekeningsmethodiek van NMa (met name 
de risicovrije rente en de marktrisicopremie) zich op een zeer afwijkend niveau ten 
opzichte van de langjarige gemiddelden6.  

                                                        
5 Lettau and Ludvigson, 2001; Nera, 2012 

6 Bloomberg 
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133. Bovendien is het de verwachting dat de parameters zich binnen de komende 

reguleringsperiode weer richting het niveau van het langjarige gemiddelde zullen 
bewegen. Door toepassing van de meest recente gegevens als voorspeller voor de 
komende reguleringsperiode ontstaat een negatieve bias, die er toe kan leiden dat 
individuele netbeheerders niet in staat zullen zijn hun efficiënte kapitaalskosten terug te 
verdienen. 
 

Regulatoire risico’s  
 
134. De bestaande methode houdt geen rekening met regulatoire risico’s. Regulatoire risico’s 

vormen een belangrijke determinant van de vermogenskosten. Uit recente reacties van 
investeerders blijkt dat zij het regulatoire risico als het grootste risico zien van een 
investering in een netbeheerder. Ook uit analyses van rating agencies blijkt dat 
regulatoire risico’s een impact hebben op de credit rating, en daardoor uiteindelijk ook 
op de kosten van kapitaal.  

 
135. Investeerders wijzen op een aantal gebeurtenissen in Nederland die naar hun mening 

bevestigen dat het regulatoire risico in de Nederlandse markt aanzienlijk is. Dit 
betreffende de vernietiging van de methodebesluiten van GTS en de aanpassing van de 
GAW die daarop volgde.  
 

136. NMa zal bij de vaststelling van de WACC voor de komende periode rekening moet 
houden met bovengenoemde punten van aandacht om te voorkomen dat er een onjuiste 
WACC wordt vastgesteld.  
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VIII.  De lengte van de reguleringsperiode 
 

137. Op de KBG van 14 september 2012 heeft de NMa de netbeheerders gevraagd naar hun 
zienswijze op de lengte van de reguleringsperiode voor de methode vanaf 2014. De 
huidige Elektriciteitswet (hierna: E-wet) en Gaswet (hierna: G-wet) schrijven beide een 
periode voor van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar. In het rapport over de 
evaluatie van de E- en G-wet, uitgevoerd door de NMa, wordt geconcludeerd dat een 
langere reguleringsperiode (niet meer bij wet beperkt tot maximaal vijf jaar) stabiliteit 
en regulatoire zekerheid geeft en zorgt voor lastenverlichting. Hierbij dient de wet- 
en/of regelgeving flexibiliteit te bevatten om in beperkte mate de mogelijkheid te 
hebben belangrijke elementen in de reguleringsmethode aan te passen aan 
ontwikkelingen.  
 

138. Stabiliteit en regulatoire zekerheid is van groot belang voor GTS en haar 
vermogensverschaffers. Een langere reguleringsperiode biedt meer zekerheid over de 
toekomstige inkomsten van GTS, hetgeen ook met het oog op een mogelijke 
deelprivatisering van Gasunie van belang is. Het aanbrengen van flexibiliteit in de 
methode van regulering biedt de mogelijkheid om, zonder de methode van regulering 
tussentijds te moeten wijzigen, in te spelen op nu nog onvoorziene ontwikkelingen en 
staat daarmee een langere reguleringsperiode niet in de weg. Het eerder bepleite 
systeem van omzet regulering met een systeem van overboeken en terugkopen geeft 
deze flexibiliteit. 
 

139. In het licht van bovenstaande pleit GTS, gelet op de huidige begrenzing in de Gaswet, 
voor een reguleringsperiode van vijf jaar voor de methode vanaf 2014.  
 

140. GTS is overigens van mening dat het harmoniseren van de lengte van de 
reguleringsperiode voor alle netbeheerders niet vereist en ongewenst is omdat er grote 
verschillen zijn in aard van de taken, wettelijke context en internationale positionering 
van de te onderscheiden netbeheerders. 
 
 

IX. Tot slot 
 

141. GTS hoopt door middel van de voorgaande uiteenzetting van haar standpunten een 
helder beeld te hebben geschetst van de door haar gewenste richting in het 
methodebesluit 2014. GTS is bereid om haar standpunten verder toe te lichten of verder 
uit te werken en kijkt uit naar een constructieve voortzetting van de klankbordgroepen 
in aanloop naar de publicatie van de ontwerpmethodebesluiten begin volgend jaar. 
 
 

X. Bijlage 
 

 PWC, Een Realistische productiviteitsverandering voor GTS. Resultaten beoordeling methodieken ter 

vaststelling van de kostendoelstelling, (2012) 
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Geachte heer Spencer, 
 
In het kader van de voorbereiding van het methodebesluit voor GTS voor de 
reguleringsperiode die aanvangt op 1 januari 2014 heeft de NMa op diverse momenten 
overleg gehad met organisaties in de energiesector, onder meer in klankbordgroepen en 
bilateraal met GTS. In deze overleggen heeft de NMa herhaaldelijk aangegeven te 
overwegen om een internationale kostenbenchmark te gebruiken voor de vaststelling van de 
statische efficiëntie van GTS en deze te willen verwerken in de toekomstige methode van 
regulering voor GTS. Tot op heden heeft de NMa geen nadere duiding gegeven over de 
voortgang en de uitkomsten van een dergelijk onderzoek.  
 
GTS meent dat de onduidelijkheid die de NMa creëert over het al dan niet gebruik maken 
van een internationale kostenbenchmark in het komend methodebesluit niet strookt met een 
zorgvuldige voorbereiding van besluitvorming en de daarbij behorende zorgvuldige 
belangenafweging. In deze brief gaan wij in op de bezwaren die GTS heeft tegen het door de 
NMa in de klankbordgroepen aangekondigde proces van vaststellen van het ontwerp 
methodebesluit en tegen de onduidelijkheid die nu nog steeds bestaat over het uitvoeren van 
een kostenbenchmark. Onze visie op de eventuele noodzaak van de bepaling van de 
statische efficiëntie van GTS en de geschiktheid van het gebruik van een internationale 
kostenbenchmark hebben wij u al eerder doen toekomen (zie onder meer onze brief van 7 
november 2012 (LTF 12.1377).  
 
Onzorgvuldige procesgang 
Tijdens de klankbordgroepen van 6, 13 en 20 december 2012 heeft de NMa de procesgang 
van de verdere voorbereiding van de methodebesluiten toegelicht. De NMa heeft in de 
klankbordgroepen steeds aangegeven er vanuit te gaan dat zij in de laatste week van 
februari 2013 een ontwerpmethodebesluit zal publiceren (bilateraal heeft u aangegeven dat 
dit mogelijk later zal zijn maar in ieder geval in het voorjaar van 2013). De NMa stelt de 
verder te volgen procesgang afhankelijk van de vraag of de resultaten van een (nog vast te 
stellen) internationale kostenbenchmark vóór de vaststelling van het definitieve 
methodebesluit bekend zijn.  
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De NMA geeft aan dat, mocht ten tijde van het ontwerpmethodebesluit duidelijk zijn dat de 
resultaten van een internationale kostenbenchmark niet voor het definitieve methodebesluit 
bekend zijn, voor het methodebesluit 2014 e.v. dan ook geen benchmark zal worden 
gebruikt.  
 
De NMa schetst ook de mogelijkheid dat de resultaten van de internationale 
kostenbenchmark pas na het ontwerpmethodebesluit maar vóór het definitieve 
methodebesluit bekend zijn. In dat geval wil de NMa eerst een ontwerpmethodebesluit 
zonder kostenbenchmark publiceren. Daarna zou dan een update van het 
ontwerpmethodebesluit inclusief de internationale kostenbenchmark volgen, welke in het 
voorstel van de NMa apart geconsulteerd zou worden.  
 
GTS is van mening dat de consultatie over een ontwerpmethodebesluit vereist dat GTS en 
andere marktpartijen in staat worden gesteld de integrale belangenafweging te beoordelen 
die de essentie uitmaakt van een methode van regulering. Daartoe dient deze methode dus 
compleet te zijn. Het los van elkaar vaststellen en in consultatie brengen van onderdelen van 
de methode van regulering verbreekt het verband, maakt een integrale belangenafweging bij 
de totstandkoming van de methode van regulering door de NMa onmogelijk en is daarmee in 
strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.  
 
GTS concludeert daarom dat de door de NMa aangekondigde procesgang niet alleen in de 
weg staat aan een zorgvuldige besluitvorming maar ook strijdig is met de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure. 
 
De bepaling van de statische efficiëntie van GTS is een uitermate essentieel onderdeel van 
het methodebesluit. De vaststelling daarvan aan de hand van een internationale 
kostenbenchmark is bovendien op zichzelf een fundamentele en ingrijpende wijziging van de 
methode van regulering en een duidelijke trendbreuk met de voorgaande methodebesluiten. 
Mede gelet op de ervaringen van Tennet, kan de uitkomst van een internationale 
kostenbenchmark zeer bepalend zijn voor de methode van regulering. Voor een zorgvuldige 
besluitvorming is het van essentieel belang dat in een zo vroeg mogelijk stadium 
duidelijkheid wordt gegeven over het gebruik van een benchmark, de gevolgde methode, de 
daarvoor gebruikte gegevens en de (interpretatie van de) uitkomsten ervan. Bovendien is 
zoals hieronder nader wordt toegelicht, met de NMa afgesproken dat GTS vanaf het begin 
nauw betrokken zou worden bij een eventueel kostenbenchmarkproces.  
 
Onduidelijkheid over het uitvoeren van een kostenbenchmark 
 
Zowel bij de voorbereiding als ook in het definitieve methodebesluit voor de 
reguleringsperiode 2010-2013 heeft de NMa haar wens om een internationale 
kostenbenchmark voor de vaststelling van de statische efficiëntie van GTS te gebruiken 
kenbaar gemaakt. Daarbij heeft de NMa in oktober 2011 geconcludeerd dat zij geen 
mogelijkheid zag om “op korte termijn op betrouwbare wijze een dergelijk onderzoek uit te 
voeren. Het opzetten van een dergelijke benchmark vergt namelijk jaren van voorbereiding.” 



 

Gasunie Transport Services B.V. 

Datum: 7 januari 2013  Ons kenmerk: LTM 13.0012 

Onderwerp: Procesgang voorbereiding Methodebesluit 

 
 

Blad 3 van 4   

In het methodebesluit van 2010-2013 is om die reden geen gebruik gemaakt van een 
internationale kostenbenchmark.  
 
In de klankbordgroep van 9 februari 2012 heeft de NMa haar wens om een internationale 
kostenbenchmark te gebruiken herhaald. Zoals in het hoofdpunten verslag van de NMa is 
weergegeven stelt de NMa dat er “thans geen benchmark voor GTS is, echter wordt er 
bekeken hoe en op welke termijn het efficiëntievraagstuk opgepakt zal kunnen worden.”  
 
In de 11 maanden die sindsdien voorbij zijn gegaan, is de NMa hier niet anders op 
teruggekomen dan door dezelfde boodschap te herhalen. Desgevraagd heeft u in bilateraal 
overleg steeds aangegeven dat er nog geen concrete internationale kostenbenchmark 
voorhanden is en dat u ook nog geen aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van een 
dergelijke kostenbenchmark.  
 
Ook in het gesprek van 14 november 2012 tussen de NMa en Gasunie/GTS heeft de NMa 
gesteld dat zij nog steeds de mogelijkheid van het gebruik van een internationale 
kostenbenchmark in het volgende methodebesluit aan het onderzoeken is. Tijdens dit 
gesprek is verder de afspraak gemaakt dat indien daadwerkelijk een kostenbenchmark zou 
worden uitgevoerd GTS door de NMa nauw bij het proces zal worden betrokken.  
 
GTS constateert dat zij tot op heden niet is betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheid 
om een internationale kostenbenchmark te gebruiken in de regulering van GTS en kan – 
afgaand op de mededelingen die ter zake tot op heden zijn gedaan door de NMa - niet 
anders dan concluderen dat er blijkbaar onvoldoende voortgang is geboekt in het onderzoek 
naar de mogelijkheid een internationale kostenbenchmark te gebruiken voor de volgende 
reguleringsperiode.  
 
De NMa gaat er – blijkens hetgeen hierover in de klankbordgroepen is aangegeven door de 
NMa -  zelf inmiddels van uit dat de resultaten van een internationale kostenbenchmark 
zeker niet vóór het ontwerpmethodebesluit bekend zijn.  
 
GTS is van mening dat een zorgvuldige voorbereiding van een besluit waarin een 
kostenbenchmark een rol speelt een voldoende mate van inzicht van GTS in de methode en 
gegevens van een kostenbenchmark evenals een voldoende betrokkenheid van GTS bij het 
proces vereist. GTS concludeert dat – mede in het licht van de door de NMa aangegeven 
minimaal benodigde voorbereidingstijd van een aantal jaren – de tijdsplanning voor de 
totstandkoming van het nieuwe methodebesluit hiervoor nu al geen ruimte meer biedt.  
 
Bij die conclusie speelt ook de overweging dat de vergelijkbaarheid van GTS met andere 
internationale netbeheerders zeer beperkt is, een prominente rol. De meest in het oog 
springende reden hiervoor is, zoals al meermalen aan u gemeld, dat GTS de enige TSO ter 
wereld is met een volledig dubbel uitgevoerd netwerk voor het transport van verschillende 
kwaliteiten aardgas, waarbij de TSO ook nog eens hoogcalorisch naar laagcalorisch gas 
converteert. In aanvulling op het argument van de methodologische zwaktes en beperkingen 
van internationale benchmarktechnieken is dit de belangrijkste reden waarom GTS van 
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mening is dat een internationale kostenbenchmark een ongeschikt en disproportioneel 
middel is om de statische efficiëntie van GTS te bepalen. De overweging van de NMa dat zij 
ook voor TenneT een internationale kostenbenchmark gebruikt snijdt derhalve geen hout.  
 
Conclusie 
 
GTS stelt zich op het standpunt dat de NMa geen kostenbenchmark gereed kan hebben voor 
gebruik in het komende methodebesluit en dat de NMa de mogelijkheid hiertoe thans 
definitief dient uit te sluiten.  
 
GTS verzoekt u daarom hierbij om op korte termijn aan GTS te bevestigen dat in het 
eerstvolgende methodebesluit een internationale kostenbenchmark geen rol zal spelen en 
ook overigens de sector hieromtrent niet langer in onzekerheid te laten verkeren. 
 
Dit document is niet vertrouwelijk en mag worden beschouwd als onderdeel van de GTS 
inbreng in de discussies rondom het methodebesluit 2014. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
GASUNIE TRANSPORT SERVICES B.V. 

 
 
F.W.J.H.N. Gräper 
Manager Business Development & Regulation 
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Een realistische productiviteitsverandering voor GTS



Onze visie
Tariefregulering beoogt de doelmatigheid van GTS te bevorderen door een kostendoelstelling
vast te stellen. Hiervoor zijn diverse methoden beschikbaar maar deze kennen substantiële
methodologische en praktische problemen. Wij adviseren om zogenaamde outputprijs indices
te gebruiken omdat deze het beste aansluiten bij de reguleringssystematiek, de gegevens
beschikbaar en eenvoudig toepasbaar zijn, en subjectieve keuzen beperkt blijven.

Dit rapport richt zich op de beoordeling van
methodieken ter bepaling van de
productiviteitsverandering voor GTS

Benchmarking met specifieke bedrijven
versus een vergelijking met de economie

Wij bespreken twee hoofdmethoden met elk hun

Daarnaast zijn er praktische bezwaren die de
uitvoering van een benchmark bezwaarlijk maken,
zoals het ontbreken van data, beperkingen in de
vergelijkbaarheid van bedrijven, volatiele

HoofdrapportAt a glance – our viewsInhoud

In het kader van tariefregulering dient de NMa een
kostendoelstelling voor GTS vast te stellen. Deze
kostendoelstelling wordt gebaseerd op een
verwachte productiviteitsverandering die
realiseerbaar zou moeten zijn voor GTS. Er zijn
verschillende methodieken om deze te bepalen. Wij
bespreken deze methoden en geven
voorbeelduitkomsten voor de voorkeursmethodiek.

methodologische en praktische uitdagingen:

1) Benchmark benaderingen richten zich op een
vergelijking met een geselecteerde groep
vergelijkbare bedrijven. Dit gebeurt ofwel via
een eenvoudige eenheidskostenbenadering of
een frontier benadering met meerdere in- en
outputs).

2) Macro-economische methoden gebruiken
outputprijs- of productiviteitsindices (TFP) op
macro- en sectorniveau om een relevante
productiviteitsverandering te bepalen.

Een outputprijs methode is het meest
bruikbaar

De tabel hiernaast beoordeelt de methoden.

Benchmark methoden kennen methodologische en

Criterium
Benchmark
methoden

Macro
economische

methoden

Eenheids-
kosten/
frontier

methoden

Outputprijs /
TFP

Beschikbaarheid

vergelijkbaarheid van bedrijven, volatiele
uitkomsten over de tijd en de “regulatory burden”.

Een variant van de macro-methode (“outputprijs
indices”) heeft onze voorkeur omdat deze werkt
met beschikbare en controleerbare gegevens,
eenvoudig toepasbaar is en goed aansluit bij de
reguleringssystematiek.

Deze benadering houdt in dat de reële kosten-
verandering voor GTS wordt bepaald op basis van
de verandering in outputprijzen ten opzichte van
de CPI (welke gelijk kan worden gesteld aan de
verandering in de inputprijzen minus de totale
factorproductiviteit). Dit sluit aan bij de in de
regulering gehanteerde kostendoelstelling.

Keuzen bij de bepaling outputprijs

Belangrijke keuzen bij de bepaling van de relevante

Tabel 1: beoordeling methodieken

PwC

9 oktober 2012

Benchmark methoden kennen methodologische en
praktische bezwaren die toepassing in de
regulatorische setting van GTS bezwaarlijk maken.

Methodologisch zijn er subjectieve aannames nodig
over de inputs en outputs van een bedrijf. Er wordt
vaak aangenomen dat bedrijven vergelijkbaar zijn
maar dit is vaak niet objectief vast te stellen. Als
niet alle relevante cost drivers worden
meegenomen, zal een onjuist oordeel over de
efficiency van een netbeheerder geveld worden. Bij
internationaal vergelijkend benchmarkonderzoek
zijn deze problemen versterkt aanwezig.

3
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Beschikbaarheid

Vergelijkbaarheid

Betrouwbaarheid

Robuustheid

Begrijpbaar en
uitlegbaar

Toepassing praktijk

Transparant en
controleerbaar

Regulatory burden

Belangrijke keuzen bij de bepaling van de relevante
outputprijs betreffen de referentiesectoren en de
referentieperiode. Wat betreft de
referentiesectoren adviseren wij om naar alle
sectoren gezamenlijk te kijken. Het bepalen van
een specifieke index voor GTS is niet goed mogelijk
omdat sectorindelingen niet aansluiten bij de
activiteiten van GTS en bovendien een hoge mate
van subjectiviteit met zich mee zou brengen.
Verder adviseren wij om de outputprijs
ontwikkeling te baseren op een lange periode om
volatiliteit in de kostendoelstelling te voorkomen.
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Wat is de beste methode voor het bepalen van de verwachte
productiviteitsverandering van GTS?

Aanleiding

Ter voorbereiding op de derde reguleringperiode van GTS moet een
realistische verwachte productiviteitsverandering worden vastgesteld.

1 Aanleiding en doel onderzoek

zich op de methodieken ter vaststelling van de
productiviteitsverandering voor de totale kosten van GTS (“TOTEX”).
Dit zijn de (economische) kosten inclusief een vergoeding voor
verschaffers van eigen en vreemd vermogen. Wij bespreken geen

HoofdrapportAt a glance – our viewsInhoud

realistische verwachte productiviteitsverandering worden vastgesteld.
Deze productiviteitsverandering wordt gebruikt om de
doelmatigheidskorting te bepalen waarop de tariefsontwikkeling
gedurende de reguleringsperiode wordt gebaseerd. In de
reguleringspraktijk worden tal van methoden gebruikt om de
productiviteitsverandering vast te stellen.

GTS heeft aan PwC (“wij”) gevraagd de verschillende methodieken op
hoofdlijnen in kaart te brengen en ze te beoordelen op de bruikbaarheid
voor het vaststellen van de verwachte productiviteitsverandering.

Doelstelling

Het doel van dit rapport is om een overzicht en beoordeling te geven
van de verschillende methoden ter bepaling van de verwachte
productiviteitsverandering van GTS. Het rapport kan dienen als één
van de inputs voor de discussie tussen de NMa en GTS over de bepaling
van de kostendoelstelling in de volgende reguleringsperiode.

verschaffers van eigen en vreemd vermogen. Wij bespreken geen
methoden die slechts naar onderdelen van de kosten kijken.

Verder richten wij ons op methodieken die gebruikmaken van gegevens
buiten het gereguleerde bedrijf (zogenaamde exogene methoden).

Leeswijzer

Sectie 2 geeft een reflectie op de uitdagingen bij het meten van een
productiviteitsverandering. Het meten van een realistische
productiviteitsverandering is niet eenvoudig.

Sectie 3 schetst het beoordelingskader waartegen de methodieken
worden afgewogen.

Sectie 4 beschrijft elke methodiek en de score op de criteria. Er worden
conclusies getrokken over de meest bruikbare methodiek om de
verwachte productiviteitsverandering voor GTS te bepalen.

PwC
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van de kostendoelstelling in de volgende reguleringsperiode.

De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:

• Welke methodieken kunnen gehanteerd worden bij het vaststellen
van een productiviteitsverandering?

• Wat zijn de voor- en nadelen van de methodieken?

• Welke methoden zijn geschikt voor het vaststellen van de verwachte
productiviteitsverandering voor GTS?

Reikwijdte

Om aan te sluiten bij het huidige reguleringskader richt dit onderzoek

6
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Sectie 5 geeft de conclusies en aanbevelingen weer.



Productiviteitsverandering
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De productiviteitsverandering die ten grondslag ligt aan de
kostendoelstelling meet de verandering tussen de verhouding van
output(s) en input(s)

Doelmatigheid is een doel van regulering

Volgens de NMa is één van de doelen van tariefregulering om een
prikkel aan het gereguleerde bedrijf te geven om net zo doelmatig te

Een productiviteitsverandering kan tal van oorzaken hebben waarvan
de belangrijkste zijn: (i) technologische verandering (zoals het gebruik
van nieuwe productietechnologieën of van ICT), (ii) schaaleffecten, (iii)

2 Introductie productiviteitsverandering HoofdrapportAt a glance – our viewsInhoud

prikkel aan het gereguleerde bedrijf te geven om net zo doelmatig te
handelen als bedrijven in een markt met concurrentie.1 Naast
doelmatigheid worden met tariefregulering nog andere doelen
nagestreefd (zoals de facilitering van de markt), maar deze doelen zijn
geen onderwerp van dit rapport.

Met behulp van een doelmatigheidskorting (x-factor) wordt de TSO
gestimuleerd haar kostenefficiëntie te vergroten. Deze x-factor wordt
gebruikt om de inkomsten van de netbeheerder geleidelijk in lijn te
brengen met het verwachte efficiënte kostenniveau aan het einde van
de periode.

De x-factor wordt met behulp van een kostendoelstelling bepaald. Deze
kostendoelstelling geeft aan welke reële productiviteitsverandering GTS
geacht wordt te kunnen realiseren in de volgende reguleringsperiode.
Afgezien van de kostendoelstelling mogen de kosten meegroeien met de
CPI.

efficiency verbetering (het bedrijf is in staat om dezelfde, of meer
diensten of producten te leveren met een lager gebruik van mankracht,
grondstoffen, services) en (iv) externe factoren zoals wets- en
reguleringswijzigingen of geografische omstandigheden.

Productiviteitsveranderingen fluctueren over de tijd

De ontwikkeling van de productiviteit kan sterk verschillen, zowel
tussen bedrijven als tussen sectoren en in de loop van de tijd (zie figuur
1). Een productiviteitsverandering kan zowel positief als negatief zijn,
zoals in figuur 1 te zien is voor de bouwnijverheidsector in 2009 en
2010.

Figuur 1: Productiviteitsontwikkeling (multifactorproductiviteit
volgens definitie CBS, 2005=100)
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De kostendoelstelling, ofwel reële productiviteitsverandering kan op
verschillende manieren worden bepaald.

Productiviteit: de verhouding tussen input versus output

De productiviteit van een bedrijf wordt over het algemeen gedefinieerd
als de verhouding tussen de output van het bedrijf en de input die het
nodig heeft om deze output te realiseren. Een productiviteits-
verandering kan worden gedefinieerd als het verschil tussen de
verandering van de outputs en de verandering van de inputs.
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1 NMa, Methodebesluiten tweede reguleringsperiode GTS.
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meest recente gewichten (Paasche) of dat de gewichten jaarlijks
worden aangepast. Daarnaast kennen de methoden ofwel
beperkingen in termen van statistiek en betrouwbaarheid, ofwel
beperkingen door de benodigde aannames over de functie-

Er zijn tal van methodologische en praktische uitdagingen bij het bepalen
van een (verwachte) productiviteitsverandering voor een bedrijf

2 Introductie productiviteitsverandering

Wat is de productiviteitsverandering?

Het is niet eenvoudig om productiviteitsveranderingen goed te kunnen
meten. Uitdagingen zijn:

HoofdrapportAt a glance – our viewsInhoud

beperkingen door de benodigde aannames over de functie-
specificatie, wat de subjectiviteit in deze methodes vergroot.

• Welke inputs en outputs. Bedrijven produceren vaak meerdere
outputs op basis van meerdere inputs. Er zijn tal van keuzen
mogelijk ten aanzien van de inputs en outputs die worden
meegenomen (en de meting daarvan, bijvoorbeeld FTE of aantal
personeelsleden) die de uitkomsten sterk kunnen beïnvloeden.

• Fysiek of financieel. Daaraan gerelateerd is de vraag of de inputs en
outputs fysiek worden gemeten (in m3 en aantallen FTE) of in geld.
Fysieke benchmarks zijn eenvoudiger, maar kunnen tot
suboptimale resultaten leiden omdat een fysiek optimum niet
noodzakelijkerwijs ook financieel optimaal is. Bij het hanteren van
financiële inputs en outputs is een belangrijke vraag hoe
kapitaalgoederen gewaardeerd en afgeschreven moeten worden.

• Korte termijn versus lange termijn. Bij het bepalen van een

meten. Uitdagingen zijn:

• Wat is de productiviteitsverandering? Alle relevante bedrijven
moeten worden meegenomen om de productiviteitsverandering te
bepalen (volledigheid). Welke bedrijven potentieel relevant zijn
wordt met name bepaald door de vergelijkbaarheid. Er kan voor
gekozen worden dat de bedrijven waarvoor de
productiviteitsverandering wordt bepaald zoveel mogelijk
vergelijkbaar zijn en onder vergelijkbare omstandigheden opereren.
Een alternatief hiervoor is om een gemiddelde
productiviteitsverandering te bepalen voor een grote groep
sectoren.

• Data beschikbaarheid. Er moeten voldoende data beschikbaar zijn
over de belangrijke inputs en outputs. In veel gevallen ontbreken de
benodigde data waardoor de productiviteitsgroei niet nauwkeurig
bepaald kan worden. Tevens moeten data over een voldoende lange
periode beschikbaar zijn.

PwC
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• Korte termijn versus lange termijn. Bij het bepalen van een
productiviteitsverandering op basis van historische gegevens is de
gedachte dat deze resultaten ook naar de toekomst toe blijven
gelden. Het is echter de vraag of dit het geval is aangezien
productiviteitsniveaus volatiel zijn. Dit roept dan ook de vraag op of
er een korte termijn productiviteitsverandering bepaald moet
worden; deze is mogelijk wel representatief voor de komende
periode maar fluctueert in de loop van de tijd. Een alternatief is een
lange termijn productiviteitsverandering te hanteren die op basis
van een langere tijdreeks wordt bepaald; deze is wel relatief stabiel
maar mogelijk minder representatief voor de komende periode.
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periode beschikbaar zijn.

• Robuustheid. Er zijn tal van methoden beschikbaar om de
productiviteit te meten. De resultaten die met de methoden
gevonden worden lopen echter uiteen. Dit zorgt ervoor dat er geen
eenduidige juiste uitkomst is voor de meting van de productiviteit.

• Methodologisch. Elke methode kent zijn eigen methodologische
uitdagingen en beperkingen. Een bekend issue is bijvoorbeeld het
index probleem; productiviteit wordt immers gemeten als een
verandering over tijd, en in dat geval is het altijd de vraag of wordt
gerekend met de historische gewichten (Laspeyres), of de



Vanwege deze uitdagingen wordt er bij de bepaling van de
productiviteitsverandering vaak gekozen om een hybride aanpak te
hanteren. Dit is methodologisch echter niet correct

2 Introductie productiviteitsverandering

De verschillende benaderingen en methoden ter vaststelling van de
productiviteitsverandering brengen zoals beschreven inherente
problemen met zich mee. De reactie hierop van de meeste

Figuur 2: toezichthouders hanteren vaak meerdere methodieken om
de productiviteitsverandering vast te stellen.

HoofdrapportAt a glance – our viewsInhoud
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analyses

Kosten-
ontwikkeling
vergelijkbare
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problemen met zich mee. De reactie hierop van de meeste
toezichthouders is dat verschillende methodieken naast elkaar
worden gehanteerd. Op basis hiervan wordt een range voor de
mogelijke productiviteitsverandering bepaald en uiteindelijk wordt
op basis hiervan een keuze gemaakt. Ook de NMa gebruikt in het
laatste methodebesluit een combinatie van methodieken (zoals
outputprijs indices en een studie naar US interstate pipelines).

Hoewel deze aanpak op het eerste gezicht redelijk lijkt, wordt
daarmee het fundamentele probleem – dat een zuivere schatting van
de productiviteitsverandering niet beschikbaar is – niet opgelost.
Het toepassen van een diversiteit aan benaderingen biedt geen
enkele garantie dat de gevonden uitkomsten enige relevantie voor
GTS hebben. Het maken van een keuze uit de beschikbare
empirische schattingen brengt bovendien een hoge mate van
subjectiviteit met zich mee. De keuze van een midpoint uit een reeks
schattingen verandert hier niets aan, aangezien a priori niet
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analyses

Kosten-
ontwikkeling

Gas DSO’s

sectoren
schattingen verandert hier niets aan, aangezien a priori niet
duidelijk is of de gevonden uitkomst daadwerkelijk vertaald mag
worden naar de omstandigheden waarbinnen GTS opereert. Anders
gezegd, het gemiddelde uit een reeks “verkeerde” schattingen geeft
vanzelfsprekend ook een verkeerde inschatting.

Een mechanische toepassing van productiviteitsmetingen voor
regulatorische doeleinden is dan ook niet wenselijk.
Benchmarkuitkomsten zijn geen substituut voor het nauwkeurig
analyseren van de specifieke eigenschappen en omstandigheden van
het gereguleerde bedrijf om tot een houdbaar
tariefreguleringsregime te kunnen komen.



Beoordelingskader
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Op basis van een literatuurstudie hebben wij drie groepen criteria
opgesteld om verschillende methoden te beoordelen. Toepasbaarheid in een
regulatorische context is essentieel

Om de methodieken ter vaststelling van de productiviteitsverandering
te beoordelen hanteren we een beoordelingskader. Dit
beoordelingskader bestaat uit drie hoofdcategorieën.

iii) Toepassing in de regulatorische context

Uit een analyse van beoordelingskaders blijken nog enkele belangrijke
aanvullende criteria: proportionaliteit, ofwel regulatory burden en de

3 Beoordelingskader HoofdrapportAt a glance – our viewsInhoud

i) Uitvoerbaarheid en vergelijkbaarheid

De beschikbaarheid en de kwaliteit (betrouwbaarheid) van data is een
belangrijke randvoorwaarde om tot betrouwbare resultaten te kunnen
komen (OECD 2001, Jamasb et al. 2008). Uit verschillende
academische studies blijkt tevens dat de gemeten
productiviteitsverandering idealiter gebaseerd wordt op bedrijven die
zoveel mogelijk onder vergelijkbare omstandigheden opereren. Dit is
echter niet altijd mogelijk. Omstandigheden waaronder TSO’s opereren
kunnen op diverse terreinen verschillen, zoals geografische verschillen,
de leeftijd van de activa, historische netconfiguraties of
kwaliteitsnormen. Deze kunnen tot verschillen in kosten leiden.

Zelfs als gegevens over vergelijkbare bedrijven beschikbaar zouden zijn
kost het vaak veel tijd om een kwalitatief goede dataset op te bouwen.

ii) Bruikbaarheid methode

aanvullende criteria: proportionaliteit, ofwel regulatory burden en de
transparantie/controleerbaarheid van de resultaten. De moeite/tijd die
het kost om de productiviteitsverandering te bepalen moet wel in
verhouding staan tot het doel dat beoogd wordt. Als dit niet het geval is
moeten kostenefficiëntere methoden worden overwogen.

Verder is het in het kader van transparantie/controleerbaarheid van
belang dat stakeholders voldoende inzicht krijgen in de gehanteerde
methodieken en onderliggende data.

Daarnaast is het van belang dat ervaring met een methode is opgedaan
in de praktijk. Toepassing van de methode moet geaccepteerd zijn in
academische kringen en in een regulatorische context. Gelet op de
beperkingen is het van belang hoe de resultaten worden
geïnterpreteerd en uiteindelijk onderdeel vormen van het proces om
tarieven te bepalen. In onze ervaring betekent dit een hoge mate van
subjectiviteit.
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ii) Bruikbaarheid methode

Een studie van Jamasb et al. (2008) naar internationale benchmarks
voor Europese gas TSO's wijst op het belang van robuustheid en
begrijpelijkheid van de methode. Ook de NMa heeft aangegeven (in
methodebesluiten voor TenneT, 2010) belang te hechten aan de
plausibiliteit van de productiviteitsverandering.

Op de volgende pagina wordt het toetsingskader verder uitgewerkt.

Volledigheid van het beoordelingskader

In het conceptrapport van Oxera voor de NMa over de
productiviteitsmeting voor GTS worden op hoofdlijnen dezelfde criteria
gehanteerd. Oxera noemt bijvoorbeeld het criterium implementatietijd;
dit nemen wij mee onder uitvoerbaarheid en regulatory burden.

Uiteindelijk moet de toepassing van de methoden ertoe leiden dat de
vast te stellen kostendoelstelling voor GTS realiseerbaar kan zijn
binnen een gestelde periode.
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Bronnen: OECD (2001) Measuring productivity, OECD Manual. Jamasb et al (2008),
International benchmarking and regulation of European Gas Transmission Utilities. Europe
Economics (2006), Research into productivity growth in electricity transmission and other
sectors, NMa (2010) Methodebesluit algemene transporttaak Tennet.
Oxera (2012) How can the NMa assess the efficiency of GTS?



De volgende criteria worden gehanteerd als beoordelingskader voor de
methoden voor het vaststellen van de productiviteitsverandering

3 Beoordelingskader

Criterium Toelichting

De data voor de methodiek moeten beschikbaar zijn. Hierbij dient rekening gehouden

Tabel 2: beoordelingskader voor het bepalen van de bruikbaarheid van methoden voor het vaststellen van de productiviteitsverandering
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Uitvoerbaarheid en
vergelijkbaarheid

Beschikbaarheid
De data voor de methodiek moeten beschikbaar zijn. Hierbij dient rekening gehouden
te worden met de data behoefte van de methodiek (tijdreeks, meerdere peers,
sectoren, internationaal, etc).

Vergelijkbaarheid De data die gebruikt worden moeten van vergelijkbare ondernemingen of activiteiten
komen die onder vergelijkbare omstandigheden opereren.

Betrouwbaarheid De data moet uit betrouwbare bronnen komen.

Bruikbaarheid methode

Robuustheid
De methodiek moet tot robuuste uitkomsten leiden die verklaarbaar zijn en
overeenkomen met de uitkomsten van andere methoden.

Begrijpbaar en uitlegbaar
De achterliggende theorie en toepassing in de praktijk bij een methodiek moet voor
een geïnformeerd publiek begrijpbaar en uitlegbaar zijn.

Toepassing praktijk
De methodiek moet algemeen geaccepteerd zijn in een regulatorische context en in
academische kringen.

Transparant en De resultaten moeten transparant zijn (geen black box berekening) en verifieerbaar

PwC
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Toepassing in een
regulatorische context

Transparant en
controleerbaar

De resultaten moeten transparant zijn (geen black box berekening) en verifieerbaar
voor stakeholders (na te rekenen).

Regulatory burden
De totale kosten voor het berekenen van de productiviteitsverandering (voor de
toezichthouder, de onderneming, en stakeholders) moet in verhouding staan tot de
verwachte baten van de berekening.

Bij de beoordeling van de methodieken wordt gescored met twee mogelijkheden: = negatief en = positief.



Overzicht en beoordeling
mogelijke methodieken

4 Overzicht en beoordeling mogelijke methodieken HoofdrapportAt a glance – our viewsInhoud
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In deze analyse zijn alleen exogene benaderingen onderzocht die
veranderingen in de productiviteit kunnen meten, gericht op de totale
kosten. We onderscheiden benchmark methoden en macro/meso methoden

Productiviteitsmethodieken

Figuur 3 toont de methodieken die de
productiviteitsverandering bepalen

4 Overzicht en beoordeling mogelijke methodieken

Figuur 3: Overzicht exogene methodieken om de productiviteitsverandering te bepalen
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productiviteitsverandering bepalen
voor de totale kosten door middel van
een externe vergelijking (exogene
methoden). We onderscheiden
methodieken die A) een vergelijking
maken van de productiviteit van een
bedrijf met een geselecteerd aantal
peers (benchmarking methodieken)
en B) een productiviteitsverandering
baseren op de
productiviteitsverandering in (delen
van) de economie (macro/meso
economische methodieken).
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Beschikbaarheid van data van vergelijkbare bedrijven is een van de
belangrijkste vereisten voor het toepassen van benchmark benaderingen

Bij een eenheidskosten benadering..

De eenheidskosten benadering is een benchmark methodiek waarbij de
eenheidskosten (kosten output per input) van een geselecteerde groep

4 Overzicht en beoordeling mogelijke methodieken

!

bepalen van de relatieve efficiëntie van een bedrijf ten opzichte van
haar peers. De frontier benaderingen stellen de productiviteit vast maar
kunnen niet de productiviteitsverandering over tijd te meten. Om de
productiviteitsverandering over tijd te meten moet de frontier

&
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eenheidskosten (kosten output per input) van een geselecteerde groep
peers worden vergeleken. Om tot bruikbare resultaten te komen is het
van belang dat dit bedrijven zijn die vergelijkbare activiteiten
ondernemen (direct peers). Met behulp van een eenheidskosten
benadering is het mogelijk een prestatieoverzicht van bedrijven op te
stellen op basis van één of meerdere indicatoren. Hierbij wordt steeds
één input wordt afgewogen tegen één output (bijvoorbeeld TOTEX per
aansluiting of TOTEX/kilometer leiding). Op basis van de historische
verandering over de tijd kan de reële productiviteitsverandering
worden bepaald van de vergelijkingsgroep.

… zijn robuustheid en beschikbaarheid van data van
vergelijkbare bedrijven grote struikelblokken

De eenheidskosten benadering is relatief eenvoudig, maar dit is
tegelijkertijd het nadeel van deze methode. De uitkomsten kunnen
sterk fluctueren afhankelijk van de gekozen input en output waardoor
deze methode niet robuust is. Daarnaast kan maar zeer beperkt worden

productiviteitsverandering over tijd te meten moet de frontier
benadering worden gecombineerd met een index methode.

… spelen methodologische en praktische problemen

Methodologisch kennen de frontier methoden bezwaren. Bij alle
benchmarkmethoden moeten subjectieve aannames worden gemaakt
over het productieproces – wat zijn de inputs , wat zijn de outputs, en
wat is de onderlinge relatie. Zo wordt netwerklengte soms als input
beschouwd (als proxy voor kapitaal), maar ook als output (hiermee
worden immers klanten bediend). Vergelijkbare issues spelen bij de
aanwezigheid van schaalvoordelen; hierover moeten aannames worden
gemaakt die moeilijk toetsbaar zijn. Inherent aan de benchmark-
methoden is dat onverklaarde kostenverschillen als inefficiënties
worden beschouwd. Op deze wijze wordt impliciet verondersteld dat de
onderzochte bedrijven goed vergelijkbaar zijn, maar of de vergelijking
geoorloofd is kan vaak niet onderzocht worden. Als niet alle relevante
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deze methode niet robuust is. Daarnaast kan maar zeer beperkt worden
gecorrigeerd voor structurele verschillen tussen de verschillende
onderzochte bedrijven. Daardoor zijn de uitkomsten niet betrouwbaar
en niet bruikbaar in een regulatorische context.

Bij een frontier benadering…

Een frontier benadering is een benchmark methode waarbij de
prestaties van bedrijven worden gemeten, rekening houdend met
meerdere inputs en outputs. Er zijn verschillende soorten frontier
methoden afhankelijk van de exacte technische uitwerking. Frontier
benaderingen worden veel gebruikt in benchmarkstudies voor het
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geoorloofd is kan vaak niet onderzocht worden. Als niet alle relevante
cost drivers worden meegenomen, zal een onjuist oordeel over de
efficiency van de netbeheerder geveld worden. Relevant voor GTS is dat
dergelijke problemen bij internationaal vergelijkend
benchmarkonderzoek in versterkte mate aanwezig zijn.

Daarnaast spelen praktische bezwaren. Het vinden van een goede
vergelijkingsgroep, met kwalitatief goede data voor alle relevante cost
drivers (zo die al objectief vastgesteld kunnen worden) is niet altijd
mogelijk. De kwaliteit van beschikbare data is bovendien vaak
onvoldoende doordat deze niet altijd met behulp van dezelfde
uitgangspunten opgebouwd zijn.



Benchmark benaderingen zijn door methodologische en praktische
bezwaren niet bruikbaar in een regulatorische context

Conclusie bruikbaarheid voor GTS

In theorie en in de praktijk spelen er diverse bezwaren die de
benchmark methodieken niet buikbaar maken voor het bepalen van

4 Overzicht en beoordeling mogelijke methodieken

Criterium Toelichting

Beschikbaarheid
Geen data beschikbaar voor analyses,

Tabel 3: Beoordeling per criteria
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benchmark methodieken niet buikbaar maken voor het bepalen van
de productiviteitsverandering van GTS:

• Deze benaderingen zijn alleen bruikbaar als er gegevens
beschikbaar zijn van een goed vergelijkbare peer group. Op dit
moment is er geen gestandaardiseerde dataset van vergelijkbare
peers beschikbaar*. Er zijn voldoende datapunten van
vergelijkbare peers en gegevens over alle relevante cost drivers
nodig om tot valide resultaten te kunnen komen.

• Bij de toepassing van benchmark methodieken moeten
aannames worden gemaakt om data bruikbaar en vergelijkbaar
te maken, wat subjectiviteit met zich meebrengt. Hierdoor
wordt de methode minder bruikbaar in een regulatorische
context.

• De robuustheid van resultaten is onvoldoende door het
ontbreken van bruikbare data.

Uitvoer-
baarheid
en
vergelijk-
baarheid

Beschikbaarheid
Geen data beschikbaar voor analyses,
behalve VS interstate pipeline data.

Vergelijkbaarheid
Niet vergelijkbaar door verschil activiteiten
en omstandigheden, en accountingbeleid.

Betrouwbaarheid
Geschikte data niet beschikbaar, derhalve
niet betrouwbaar.

Methode

Robuustheid
Door ontbrekende data geen robuuste
uitkomsten te verwachten.

Begrijpbaar en
uitlegbaar

Begrijpbaar en uitlegbaar, mits de
redenering omtrent gehanteerde aannames
en aanpassingen duidelijk wordt
omschreven.

Toe-

Toepassing
praktijk

Toepassing door verschillende
toezichthouders in verschillende sectoren.
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ontbreken van bruikbare data.

• Een ander nadeel is dat data veelal slechts over een relatief korte
tijdsperiode beschikbaar zijn waardoor er volatiliteit in de
vereiste productiviteitsverandering ontstaat en deze derhalve
niet de structurele productiviteitsverandering weerspiegelt.

• Het uitvoeren van een benchmark benadering brengt tenslotte
een substantiële investering en tijdbesteding met zich mee
(grote regulatory burden). Het is de vraag of dat in verhouding
staat tot het doel van productiviteitsverbetering.
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•De enige dataset die openbaar beschikbaar is, de VS TSO dataset, levert naar verwachting geen voor
GTS bruikbare resultaten op aangezien de interstate pijpleidingen niet vergelijkbaar zijn met GTS.
Verschillen tussen Europese TSO’s zijn onderling zeker zo groot zijn als de verschillen tussen de
Amerikaanse en Europese TSO’s (Jamasb et al 2008). Amerikaanse bedrijven opereren onder andere
omstandigheden dan GTS (zoals de gestelde kwaliteitseisen, loonkosten, of geografische
omstandigheden). De vergelijking wordt verder bemoeilijkt omdat de Amerikaanse dataset niet is
opgesteld vanuit het oogpunt om prestaties te vergelijken.

Toe-
passing in
de regula-
torische
context

Transparant en
controleerbaar

Transparant en controleerbaar, mits data en
alle gehanteerde aanpassingen en aannames
beschikbaar worden gesteld voor review.

Regulatory burden
Intensief voor alle stakeholders gelet op data
behoefte en arbeidsintensieve analyses.



TFP benaderingen zijn veel gebruikte methoden voor het bepalen van
productiviteitsveranderingen, maar zijn op zichzelf niet geschikt voor het
bepalen van de kostendoelstelling

Macro/meso economische benaderingen richten zich op een
vergelijking met de ontwikkeling van (sectoren in) de economie in
plaats van een vergelijking met een geselecteerd aantal bedrijven zoals
bij de benchmark methodieken.

4 Overzicht en beoordeling mogelijke methodieken

#

Bruikbaarheid TFP

TFP is minder geschikt om een kostendoelstelling op te baseren. De
veranderingen van kosten van een bedrijf worden naast een

HoofdrapportAt a glance – our viewsInhoud

bij de benchmark methodieken.

Total Factor Productivity (TFP)

TFP verandering meet de algehele productiviteitsverandering in de
economie of sector. Hierbij worden de veranderingen in het volume van
input(s) vergeleken met de veranderingen in het volume van output(s).

Gross output versus value added

Er zijn twee verschillende varianten van TFP te benoemen waarbij
verschillende inputs en outputs gebruikt worden (zie figuur 4).

Bij de gross output methode wordt de productiviteitsverandering
gemeten door de groei in de productie te verminderen met de groei in
het gebruik van arbeid, kapitaal en intermediaire inputs (energie,
materialen en diensten). Hierbij worden de inputfactoren gewogen met
de factoraandelen.

veranderingen van kosten van een bedrijf worden naast een
productiviteitsverandering (volumeverandering) ook bepaald door een
prijsverandering van de gebruikte inputs. De prijs van deze inputs kan
sneller of minder snel stijgen dan de CPI. Doordat TFP zich alleen richt
op de productiviteitsverandering is deze methode minder geschikt om
een kostendoelstelling op te baseren.
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Figuur 4: modellen voor het vaststellen van
productiviteitsveranderingen
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Bij de value added methode is de productiviteitsverandering gelijk aan
de (ongewogen) groei in de productie minus de groei in de
intermediaire inputs. Daarmee geeft deze methode weer welke extra
waarde er is gecreëerd met de inzet van kapitaal en arbeid.

Op een totaal niveau van de nationale economie zijn de uitkomsten van
deze methodieken nagenoeg gelijk. Indien er specifiek naar sectoren
gekeken wordt dan kunnen er flinke verschillen bestaan in de
uitkomsten van de beide methoden. De gross output methode heeft de
voorkeur in het kader van dit onderzoek omdat deze methode alle
relevante inputfactoren meeneemt.
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Bronnen: CBS (2006), de Nederlandse groeirekeningen 2006, Australian Government
Productivity Commission (2003), a comparison of gross output and value-added methods of
productivity estimation.



Een andere mogelijkheid voor het bepalen van de kostendoelstelling is
het analyseren van de outputprijzen ten opzichte van de CPI.

Toelichting outputprijs index

Outputprijs indices kunnen de kostendoelstelling beter benaderen omdat er
naast de productiviteitsverbetering een verandering van de inputprijzen
wordt meegenomen

4 Overzicht en beoordeling mogelijke methodieken

$

Box 1 – Theoretisch kader
Uit de klassieke formulering van tariefregulering (Bernstein & Sappington, 1998)
kan worden afgeleid dat de kostenverandering van een bedrijf wordt bepaald door

Figuur 5: toelichting
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het Verenigd Koninkrijk wordt in de nieuwe reguleringperiode gekozen
voor een methode waarbij de verandering van inputprijzen (relatief ten

Toelichting outputprijs index

De outputprijs index geeft de gewogen gemiddelde verandering van
prijzen van producenten in een sector weer. De verandering in de prijs
die een producent in de markt vraagt is gebaseerd op de verandering in
de kosten (inclusief een positief of negatief resultaat).

De kostenverandering kan gelijk worden gesteld aan de verandering in
de inputprijzen en de productiviteitsverandering (zie figuur 5, box 1).
Indien de inputprijzen bijvoorbeeld met 5% stijgen maar er een
productiviteitsverbetering wordt gerealiseerd van 10%, dan zullen de
outputprijzen met 5% afnemen. De gerealiseerde kostenbesparing door
de productiviteitsverbetering wordt namelijk in een concurrerende
markt (uiteindelijk) doorgegeven aan de klant (zie box 2 figuur 5).

Toepasbaarheid inputprijsverandering op het bepalen van de
kosten doelstelling

Voor GTS moet een doelmatigheidskorting worden vastgesteld op basis

kan worden afgeleid dat de kostenverandering van een bedrijf wordt bepaald door
de verandering in inputprijzen (W, inclusief arbeid, intermediate inputs en
kapitaal) en de verandering in productiviteit (T):

K= W –T

Box 2 – Impact van productiviteitsveranderingen op resultaten
Productiviteitsveranderingen kunnen de winst tijdelijk vergroten of verlagen
doordat deze leiden tot kostenveranderingen. Op langere termijn worden deze
kostenveranderingen in een concurrerende markt uiteindelijk doorgegeven aan de
klant (in de vorm van lagere of hogere tarieven). Van bovengemiddelde winsten of
verliezen kan op lange termijn geen sprake zijn door het effect van toe- of uittreding
en veranderingen in de concurrentiedruk. Dit geldt voor individuele bedrijven en in
versterkte mate voor sectoren. Sectoren bevatten immers een mix van verschillende
bedrijven met verschillende winstniveaus (zowel winst als verlies). Hierdoor kan de
outputprijsverandering in sectoren in de economie gehanteerd worden om de
kosten doelstelling te bepalen.
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voor een methode waarbij de verandering van inputprijzen (relatief ten
opzichte van de RPI), de productiviteitsverandering op basis van TFP
en de outputprijsverandering worden gehanteerd.*

Correctie voor de CPI

De outputprijs index verandering moet ten opzichte van de CPI worden
gehanteerd omdat in de formule van de NMa waarmee de verwachte
kosten aan het einde van de periode worden berekend rekening wordt
gehouden met de CPI. De kosten mogen in de huidige formule
meestijgen met de CPI. Om dubbeltelling te voorkomen moet de
outputprijs index verandering worden gecorrigeerd met de CPI. Om
deze reden wordt gesproken van een reële outputprijsverandering.

Voor GTS moet een doelmatigheidskorting worden vastgesteld op basis
van een kostendoelstelling. De tarieven aan het einde van de
reguleringsperiode moeten de efficiënte kosten reflecteren. Deze kosten
bevatten een redelijk rendement op investeringen.

Een outputprijs index methode kan voor het bepalen van de
kostendoelstelling worden gebruikt omdat de prijzen over de tijd de
kosten en resultaten (zowel winsten als verliezen) van bedrijven in de
economie reflecteren (zie box 2 figuur 5). De outputprijsontwikkeling
kan derhalve worden gebruikt om de kostendoelstelling vast te stellen.

De outputprijs index methode is al eerder toegepast door NMa. Ook in
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voor het bedrijf ten opzichte van de RPI op basis van business plannen van
de TSO (real price effect). De ongoing efficiency change wordt bepaald met
behulp van TFP.



Economie versus sector specifiek

Bij het bepalen van een outputprijs index kan gekeken worden naar de
economie als geheel of naar specifieke sectoren. In beginsel is het het

Om subjectiviteit te minimaliseren adviseren wij outputprijsindices te
hanteren waarbij de totale Nederlandse economie als basis wordt
gehanteerd

4 Overzicht en beoordeling mogelijke methodieken
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• GTS-specifieke index. Hiervoor zou een GTS-specifieke
outputprijsindex berekend kunnen worden door een (gewogen)
gemiddelde te bepalen van de outputprijsindices van voor GTS
relevante sectoren. Te denken valt aan de energiesector en de
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economie als geheel of naar specifieke sectoren. In beginsel is het het
beste om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de voor GTS relevante
sector, maar dit is niet altijd mogelijk of wenselijk.

Twee opties om aan te sluiten bij GTS zijn om de sector te bezien waar
GTS zelf deel van uitmaakt (de sector energiebedrijven waar GTS
volgens het CBS toe behoort) of door een GTS ‘eigen’ index te maken.

• CBS sector. De cijfers van GTS worden binnen de statistieken van
het CBS opgenomen onder de subcategorie 3512 ‘Beheer en
exploitatie van transportnetten’. Deze categorie valt onder de
categorie 35 ‘Energiebedrijven’, welke toebehoort aan de
hoofdcategorie D ‘Energievoorziening’. Dit biedt een
aanknopingspunt om de te hanteren sector voor de
productiviteitsverandering op objectieve wijze vast te stellen.

De vergelijkbaarheid met deze sector is echter beperkt. GTS maakt
met haar omzet (1,3 miljard in 2011) ongeveer 3,5% van de sector

relevante sectoren. Te denken valt aan de energiesector en de
grond/weg/waterbouw sector. Belangrijke vragen hierbij zijn: welke
sectoren zijn voor GTS relevant en hoe moeten deze worden
gewogen? Een probleem hierbij is dat de indeling in sectoren die het
CBS hanteert niet één-op-één aansluit bij de typen activiteiten die
GTS uitvoert. Wij verwachten daarom dat het niet mogelijk is de
relevante sectoren en het wegingspercentage op zuivere en
objectieve wijze te bepalen. Het gebruik van een GTS-specifieke
index brengt daarom een hoge mate van subjectiviteit met zich mee.
Subjectiviteit past niet bij de doelstelling van het creëren van
transparante, voorspelbare en robuuste regulering.

Wij adviseren om de bovenstaande redenen om de
productiviteitsontwikkeling van GTS te vergelijken met de totale
Nederlandse economie.
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met haar omzet (1,3 miljard in 2011) ongeveer 3,5% van de sector
Energiebedrijven uit (op basis van een vergelijking van de omzet
met de productie tegen basisprijzen van deze sector). De andere
bedrijven in de sector Energiebedrijven houden zich bovendien ook
met andere activiteiten dan GTS bezig.
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Macro/meso economische benaderingen zijn goed uitvoerbaar en objectief

Conclusie bruikbaarheid voor GTS

Macro/meso economische benaderingen kunnen worden gebruikt om
de kostendoelstelling te bepalen.

4 Overzicht en beoordeling mogelijke methodieken

Criterium Toelichting

Tabel 4: Beoordeling per criteria
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de kostendoelstelling te bepalen.

Outputprijs indices hebben de voorkeur boven de TFP benadering,
omdat deze ook de verandering in inputprijzen (specifiek voor een
sector) meenemen.

De data voor de outputprijs index benaderingen zijn eenvoudig
beschikbaar. Aangezien het niet goed mogelijk is om een
outputprijsindex samen te stellen die goed aansluit bij de activiteiten
van GTS, adviseren wij een vergelijking van de diverse sectoren in de
Nederlandse economie te gebruiken.

Uitvoer-
baarheid
en
vergelijk-
baarheid

Beschikbaarheid
Verschillende datasets beschikbaar op
sectoraal niveau (EU KLEMS/CBS).

Vergelijkbaarheid

Data van gehele economie, met allerlei
bedrijven. Niet vergelijkbaar. De
vergelijkbaarheid neemt mogelijk toe als
specifieke sectoren worden gehanteerd.

Betrouwbaarheid
Data wordt over het algemeen als
betrouwbaar beschouwd, echter er komen
nog enkele onvolkomenheden voor.

Methode

Robuustheid
Methode breed toegepast door statistische
bureaus over de wereld.

Begrijpbaar en
uitlegbaar

Begrijpbaar en uitlegbaar.

Toepassing Toepassing door toezichthouders in de
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Toe-
passing
in de
regula-
torische
context

Toepassing
praktijk

Toepassing door toezichthouders in de
praktijk – waaronder de NMa.

Transparant en
controleerbaar

Transparant en controleerbaar.

Regulatory
burden

Beperkte burden op stakeholders.



Wij concluderen dat macro economische benaderingen het beste scoren
vanwege de beschikbaarheid van data, de bruikbaarheid en de bewezen
toepassing in een regulatorische context

4 Overzicht en beoordeling mogelijke methodieken

Criterium A. Benchmark benaderingen B. Macro economische benaderingen

Tabel 5: Overzicht score methodieken
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Criterium A. Benchmark benaderingen B. Macro economische benaderingen

Uitvoer-
baarheid en
vergelijk-
baarheid

Beschikbaarheid Geen bruikbare data beschikbaar voor analyses.
Verschillende datasets beschikbaar op sectoraal

niveau (EU KLEMS/CBS).

Vergelijkbaarheid Niet vergelijkbaar door verschil activiteiten,
omstandigheden en accountingbeleid.

Data van gehele economie, met allerlei bedrijven.
Niet vergelijkbaar. De vergelijkbaarheid neemt toe

door gebruik specifieke sectoren.

Betrouwbaarheid
Geschikte data niet beschikbaar, derhalve niet

betrouwbaar. Pogingen tot aanpassen data leidt tot
subjectiviteit.

Data wordt over het algemeen als betrouwbaar
beschouwd, echter er komen nog enkele
onvolkomenheden voor.

Bruikbaarheid
methode

Robuustheid
Door ontbrekende data geen robuuste uitkomsten te

verwachten.
Methode breed toegepast door statistische bureaus

in de gehele wereld.

Begrijpbaar en
uitlegbaar

Begrijpbaar en uitlegbaar, mits de redenering omtrent
gehanteerde aannames en aanpassingen duidelijk

wordt omschreven.
Begrijpbaar en uitlegbaar.
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uitlegbaar
wordt omschreven.

Toepassing in de
regulatorische
context

Toepassing praktijk
Toepassing door verschillende toezichthouders in

verschillende sectoren.
Toepassing door toezichthouders in de praktijk –

waaronder de NMa.

Transparant en
controleerbaar

Transparant en controleerbaar, mits data en alle
gehanteerde aanpassingen en aannames beschikbaar

worden gesteld.
Transparant en controleerbaar.

Regulatory burden
Intensief voor alle stakeholders gelet op data behoefte

en analytische behoefte.
Beperkte burden op stakeholders.



Een outputprijs benadering is op dit moment het meest geschikt om de
mogelijke productiviteitsverandering voor GTS te bepalen

Benchmark benaderingen hebben methodologische
bezwaren en lopen tegen praktische uitvoeringsproblemen
op

Het gebruik van een outputprijs index ten opzichte van de
CPI is op dit moment het meest geschikt voor GTS

Geen van de onderzochte methodieken leidt tot een zuivere inschatting

4 Overzicht en beoordeling mogelijke methodieken HoofdrapportAt a glance – our viewsInhoud

Benchmark benaderingen zijn niet geschikt zijn voor het bepalen van
de productiviteitsverandering voor GTS.

Methodologisch hebben de methoden nadelen die de directe
toepasbaarheid binnen regulering lastig maken. Daarnaast kan door het
ontbreken van een bruikbare dataset van vergelijkbare peers de
benchmark benaderingen niet gehanteerd worden om een correcte
productiviteitsverandering voor GTS te bepalen. De beschikbaarheid
van data van vergelijkbare peers is een essentiële voorwaarde om tot
betrouwbare resultaten te komen met de frontier benaderingen. Voor
zover deze gegevens al beschikbaar zouden zijn moeten aannames
worden gemaakt om data bruikbaar en vergelijkbaar te maken, wat
subjectiviteit met zich mee zou brengen. Daarnaast is de regulatory
burden naar verwachting substantieel.

Macro/meso economische benaderingen zijn uitvoerbaar
maar de relevantie voor GTS blijft een probleem

Geen van de onderzochte methodieken leidt tot een zuivere inschatting
van de productiviteitsverandering, vanwege de problematiek rondom
de vergelijkbaarheid met de specifieke situatie van GTS.

Op basis van ons beoordelingskader adviseren wij om een
kostendoelstelling te bepalen op basis van een outputprijs index
methode, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met alle sectoren van
de Nederlandse economie.

De benodigde data voor het uitvoeren van de op outputprijs indices
gebaseerde analyses zijn beschikbaar en de datasets zijn algemeen
geaccepteerd (EU KLEMS dataset, of CBS data).

Daarnaast heeft het hanteren van deze methode als voordeel dat het
zorgt voor continuïteit, aangezien de NMa deze methode eerder heeft
gebruikt. Doordat er bij iedere reguleringsperiode enkele jaren worden
toegevoegd aan de (lange termijn) dataset is de vereiste
productiviteitsverandering relatief stabiel, wat ten goede komt aan de
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maar de relevantie voor GTS blijft een probleem

Van de macro/meso economische benaderingen zijn outputprijs indices
het meest geschikt om te hanteren voor het bepalen van een
kostendoelstelling. De uitvoering van een dergelijke analyse is ook
mogelijk omdat data voor het uitvoeren van deze analyses openbaar
beschikbaar zijn.

De kostenontwikkeling die wordt bepaald is minder van toepassing op
GTS, omdat het op veranderingen in (delen van) de economie
gebaseerd is en derhalve niet aansluit bij de specifieke omstandigheden
van GTS.

productiviteitsverandering relatief stabiel, wat ten goede komt aan de
voorspelbaarheid voor het gereguleerde bedrijf.

Er is bij het hanteren van deze methode een aantal aandachtspunten te
benoemen die in de volgende sectie verder worden besproken.
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Conclusie en aanbevelingen
vervolgonderzoek

5 Conclusie en aanbevelingen vervolgonderzoek HoofdrapportAt a glance – our viewsInhoud
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Conclusie: op dit moment is een outputprijs methodiek de best bruikbare
methode voor GTS

Uit dit onderzoek blijkt dat het moeilijk is om een adequate
productiviteitsverandering te bepalen. Alle methodieken hebben hun
voor- en nadelen vanuit methodologische en praktische overwegingen.

Outputprijs indices zijn het meest bruikbaar

1. Het hanteren van vergelijkingen met de ontwikkeling van sectoren
van de economie is mogelijk maar biedt geen exacte inschatting

5 Conclusie en aanbevelingen vervolgonderzoek HoofdrapportAt a glance – our viewsInhoud

Benchmark methodieken van GTS met andere bedrijven zijn
in dit kader niet bruikbaar…

Een benchmark van GTS is in de praktijk niet geschikt om de
productiviteitsverbetering van GTS te bepalen:

• De verschillende benchmark methoden kennen methodologische
bezwaren die een directe toepassing voor tariefsdoeleinden
onwenselijk maakt.

• Er is geen data van een bruikbare vergelijkingsgroep beschikbaar
waardoor een benchmark niet kan worden uitgevoerd. Het is
bovendien de vraag aan welke criteria buitenlandse TSO's moeten
voldoen om deze vergelijkbaar te maken met GTS.

• Gegevens moeten vergelijkbaar worden gemaakt en moet er worden
gecorrigeerd voor verschillen in externe omstandigheden. Deze
correcties brengen subjectiviteit met zich mee waardoor de

van de economie is mogelijk maar biedt geen exacte inschatting
voor GTS. Dit is ook niet het geval als er specifieke sectoren worden
gekozen, omdat het aggregatieniveau hoog is.

2. Ondanks deze nadelen is deze methode op dit moment de beste om
een productiviteitsverbetering vast te stellen. De regulatory burden
is beperkt doordat de data publiekelijk beschikbaar is. Daarnaast
leidt het tot voorspelbare resultaten omdat het een voortzetting is
van een eerder door de NMa gehanteerde methodiek.

Bij het bepalen van de resultaten met de outputprijs methode
moeten enkele keuzen worden gemaakt

Belangrijke keuzen bij de bepaling van de relevante outputprijs voor
GTS betreffen de referentiesectoren en de referentieperiode.

• Wat betreft de referentiesectoren adviseren wij om een gemiddelde
van alle sectoren gezamenlijk te hanteren. De belangrijkste reden
hiervoor is dat het niet mogelijk is om een voor GTS relevante index

PwC

9 oktober 2012

correcties brengen subjectiviteit met zich mee waardoor de
bruikbaarheid in een regulatorische context afneemt.

• Doordat de data van peers veelal alleen over een korte tijdsperiode
beschikbaar is geeft deze naar verwachting niet de structurele
verandering weer, met als gevolg volatiele resultaten over de tijd.

… en resulteren in een aanzienlijke regulatory burden

Het opstellen van een dergelijke benchmark brengt een substantiële
regulatory burden met zich mee (zowel in kosten als tijd). De vraag is
dan ook of dergelijke methodieken in verhouding staan tot het doel wat
ze nastreven (het bevorderen van productiviteitsverbeteringen).

hiervoor is dat het niet mogelijk is om een voor GTS relevante index
samen te stellen op basis van een selectie van sectoren. Een
dergelijke samengestelde index is naar verwachting onzuiver en
subjectief. Wij adviseren daarom om een vergelijking met de totale
economie te maken.

• Verder adviseren wij om de outputprijs ontwikkeling te baseren op
een lange periode om volatiliteit in de kostendoelstelling te
voorkomen.
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Het verdient aanbeveling andere modellen te onderzoeken om de
productiviteitsontwikkeling te stimuleren

Aanbevelingen voor mogelijke nieuwe invalshoeken

Het doel van de tariefregulering is om GTS te stimuleren te innoveren
en haar productiviteit te verbeteren, waardoor uiteindelijk de kosten

5 Conclusie en aanbevelingen vervolgonderzoek HoofdrapportAt a glance – our viewsInhoud

en haar productiviteit te verbeteren, waardoor uiteindelijk de kosten
voor eindgebruikers kunnen dalen. Om dit doel te realiseren zijn
verschillende modellen mogelijk waarbij expliciete targets worden
gebruikt (zoals in de huidige situatie) of belonende prikkels worden
ingebouwd (belonen in plaats van straffen).

Het verdient aanbeveling te onderzoeken welke bijdrage positieve
prikkels kunnen leveren om het doel van productiviteitsverbetering te
bereiken.

PwC

9 oktober 2012
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Executive Summary 

GTS have commissioned Frontier to carry out a study examining best practice in 

the estimation and setting of dynamic efficiency targets, and on the basis of that 

review, to recommend a preferred methodology for GTS. 

As part of our analysis we have: 

 Identified approaches to setting dynamic efficiency targets and assessed 

the costs that such targets should be applied to; 

 Considered evidence from regulatory practice in other European 

jurisdictions; 

 Developed a set of review criteria and assessed a number of studies that 

could be used to inform the setting of a dynamic efficiency factor for 

GTS;  

 Developed recommendations for GTS with respect to the appropriate 

approach to setting GTS’s dynamic efficiency target. 

Methods for setting dynamic efficiency 

Dynamic efficiency measures the extent to which a company may be able to 

achieve productivity improvements in the future owing to technological 

improvements over time. This is based on the premise that technological 

improvements over time will allow a higher level of output to be produced from 

a given set of capital and labour inputs.  In order to provide companies with 

incentives to continually improve their processes and take advantage of 

technological improvements, regulators may set a general ‘frontier shift’ efficiency 

target that the regulated entities are required to meet (in addition to any catch up 

efficiency that may be required).  

While there are many potential measures of dynamic efficiency, we typically see 

that regulators have tended to adopt one of the following. 

 Malmquist Productivity Indices (MPI) rely on direct comparisons with the 

performance of other companies in the industry that are regarded as 

comparators of the regulated company. An MPI can be constructed using 

econometric approaches (such as corrected ordinary least squares and 

stochastic frontier analysis) or mathematical optimisation approaches (such 

as data envelopment analysis).  

 Törnqvist Total Factor Productivity (TFP) indices rely on indirect 

comparisons with the productivity performance of other sectors of the 

economy that are regarded as comparable with the regulated company.  
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 Output price indices combine an assessment of TFP with an assessment of 

changes in the price of inputs (relative to CPI). If the sector/firm’s input 

prices moved in line with CPI, then the TFP and output price indices would 

provide the same result.  

 Unit cost assessments measure the trends in cost per unit of output over 

time. Real Unit Total Cost (RUTC) measures the trend in total cost per unit of 

output. Real Unit Operating Expenditure (RUOE) measures the trend in opex 

per unit of output.    

The choice between these methods largely depends on data availability. The 

robustness of each approach depends on the quantity, consistency and quality of 

data underpinning its analysis. Given the data that is currently available to the 

ACM, our view is that: 

 TFP and output price indices are likely to be the most appropriate 

approaches to measure the dynamic efficiency of GTS for the next price 

control review. As these methods rely on comparisons with sectors of the 

economy, they can be easily estimated using data that is readily available 

from EU KLEMS, for example.  

 The MPI approach requires consistent and reliable company level data on 

direct comparators within the same industry over time, which can be difficult 

to obtain. This is not feasible in a country with only one transmission 

company (like the Netherlands and the UK). 

 Unit cost assessments suffer from a number of drawbacks and are generally 

less robust than the TFP, output price index and MPI methods. We do not 

consider them appropriate to measure the dynamic efficiency of GTS. 

Costs to which the target should apply 

Because dynamic efficiency captures only the efficiencies that are likely to arise as 

a result of technical progress in the future, we find that the measure should only 

be applied to costs that are subject to such efficiencies. We distinguish in 

particular, between the following types of costs. 

 Operating costs (Opex), including controllable and non-controllable opex; 

and 

 Capital costs (Capex), including past and prospective investments. 

With respect to Opex, efficiency targets should only be applied to controllable 

costs.  It is unreasonable for regulated companies to be expected to achieve 

savings or efficiencies in relation to costs that they must incur but do not have 
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control over.  Consequently, when setting a dynamic efficiency target it should 

apply only to controllable costs.   

In considering Capex, it is important to distinguish between:  

 past investments; and  

 prospective investments.  

Because dynamic efficiency measures the extent to which a company may be able 

to achieve productivity improvements in the future, it is also important that they 

are applied only on a forward looking basis to cost allowances (rather than to 

costs that have already been incurred in the past). In our view it is inappropriate 

to apply dynamic efficiency incentives to past investments.  This is because these 

investments occurred in the past at a time when the ‘technical progress’ had not 

occurred and the investment could not have been expected to benefit from it.  

Moreover, these costs have already been incurred by the utility and there is no 

prospect of reducing them.  In our view, once an investment has been accepted 

into the regulatory asset base, it should remain there until fully depreciated1.  

Accounting for real price effects (RPEs) 

The scope for dynamic efficiency improvements is influenced both by changes in 

‘ongoing productivity’ and changes in input prices. If a company’s input prices 

are expected to increase by more than CPI in the future, for example, its dynamic 

efficiency will be less than its estimated ‘ongoing productivity’. Therefore, it is 

important to account for factors which could drive input prices to move faster or 

slower than CPI.  

Forecasts of such ‘real price effects’ (RPEs) should be offset against ‘ongoing 

efficiency’ factors to arrive at an appropriate forecast of individual cost 

categories. As discussed further below, this is the approach adopted by Ofgem in 

the UK and BNetzA in Germany. 

Decisions from other European regulatory 

authorities 

We reviewed the approach to setting dynamic efficiency targets in eight 

European countries.  We find that explicit dynamic efficiency targets were only 

set in three countries – the UK, Germany and Austria.  Our key findings from 

the review are as follows: 

                                                 

1  Note, that TOTEX regulation can still apply.  However, the efficiency factor should be weighted to 

reflect the fact that it is not applied to all elements of totex. 
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 Regulators have generally adopted conservative assumptions on 

dynamic efficiency. Our review suggests that regulators in most countries 

adopt a dynamic efficiency estimate of under 1%.  

 Dynamic efficiency estimates are typically based on comparisons with 

other sectors within the economy. Regulators that have conducted their 

own assessment of dynamic efficiency (including the UK and Germany) 

have relied on comparisons with productivity growth estimates in sectors 

within the economy (rather than drawing on results from external studies). 

 Dynamic efficiency estimates typically account for both productivity 

change and input prices. Regulators that have conducted their own 

assessment of dynamic efficiency (including the UK and Germany) have 

accounted for both changes in ongoing productivity and input prices when 

setting their dynamic efficiency targets. 

 Dynamic efficiency targets are generally applied to controllable costs 

on a forward-looking basis. In the UK, dynamic efficiency targets are 

applies to controllable Opex and capex allowances separately.  There is no 

application of dynamic efficiency factors to the RAB. In Austria, dynamic 

efficiency targets are applied only to controllable opex. Germany is the only 

exception, where total dynamic efficiency targets are applied to all costs 

including opex, depreciation and cost of capital (whereby the RAB is 

implicitly affected by applying the dynamic efficiency target to depreciation 

and cost of capital). 

Review Criteria  

The choice of the most appropriate method to set the dynamic efficiency target 

for GTS depends, to a large extent, on the quality, reliability consistency and 

applicability of data used in the analysis. We have developed a set of criteria to 

assess the appropriateness and applicability of any given approach to informing 

the dynamic efficiency target for GTS.  

The criteria we use are as follows. 

 Choice of comparators. In our view, the most critical factor in determining 

the robustness and accuracy of the chosen estimate will be the extent to 

which comparators are available for the regulated entity (GTS) over the 

relevant period. The dynamic efficiency analysis would need to be based on 

comparators that carry out comparable activities to GTS and which face the 

same underlying economic and/or regulatory conditions. 
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 Choice of time period. The comparator time period should not include any 

significant technological developments that are unlikely to be matched by 

GTS in the relevant period. 

 Sample size. The choice of comparator set should be large enough to rule 

out sample error, and to make sure that comparisons are statistically 

meaningful.  

 Robustness/Sensitivity analysis. If the dynamic efficiency estimates from 

a model appear to be very volatile, and highly sensitive to the assumptions 

that underpin it, it would suggest that they cannot be applied without 

considerable caution.  

 Relationship between productivity change and input prices. Dynamic 

efficiency estimates would need to account for both ongoing productivity 

and changes in input prices.  

 Relationship with static efficiency. Because some measures of 

productivity change measure both static and dynamic efficiency, it is 

important to ensure that the two are not double-counted to ensure that the 

overall target of the price control is feasible for GTS. 

 Applicability in a regulatory setting. While certain methods may be 

appropriate in a purely academic context, to be applicable in a regulatory 

setting they would need certain additional requirements such as objectivity, 

transparency, stability and predictability. 

Review of studies that could be used to inform 

GTS’ dynamic efficiency target 

We have reviewed the main methods used by CEPA for setting dynamic 

efficiency targets against our criteria.  We grouped the methods into two 

categories: 

 Estimates of dynamic efficiency for GTS based on analysis of data for 

the Dutch economy: Two of the studies are based on analysis of statistical 

data for the Dutch economy.  These papers set out the results of the 

application of the TFP and Output price index methodologies to the Dutch 

economy.  In both cases the analysis was commissioned by the Regulator 

specifically to inform the setting of a dynamic efficiency factor for GTS; and 

 Evidence from a selection of academic papers and benchmarking 

studies in other countries: the other evidence that appears to be being 
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considered in relation to the setting of the dynamic efficiency factor for GTS 

is the findings from a selection of academic papers from the US and 

Australia. 

Dynamic efficiency estimates based on data from the Dutch economy 

In general, we found that the two papers in the first category – the estimates of 

dynamic efficiency based on Dutch statistical data – scored better against the 

criteria.  In particular, we found that the following positive features associated 

with the studies:  

 Taking the Dutch economy as a reference for the dynamic efficiency 

target is appropriate, and had support in the practice adopted by 

regulators elsewhere (although as we note below we identify a concern 

with respect to one of the two studies over the manner in which 

comparator sectors were chosen);   

 The studies were based on an appropriate time period, spanning 

multiple business cycles, and not obviously likely to be biased by any 

particular regime change;  

 The sample size is large and the analysis based on the publicly available 

KLEMs data; 

 The analysis is robust to changes in specification, and results do not 

vary dramatically with sensitivity analysis; 

 The methodologies (with the exception of the selection of comparator 

sectors in one of the studies) are applicable in a regulatory setting – in 

particular, the methodology is clear and transparent and the data is 

publicly available, allowing the regulated entity an opportunity to review, 

assess and challenge the findings on which any dynamic efficiency target 

would be set.   

In terms of drawbacks, we identified the following two concerns: 

 First, one of the studies relies on comparison with only a subset of 

sectors for the Dutch economy, rather than all sectors.  We note that it 

is very challenging to ensure that comparators for a single national TSO 

are meaningful and on a like-for-like basis and that attempting to adjust 

for differences may involve a degree of subjectivity. Therefore, if one is 

to rely on a restricted set of comparators, it is essential to set out clear 

and transparent criteria for selection of sectors, including their 

comparability, and conduct sensitivity analysis around the choice of 

sectors.  This has not been done.   

CEPA have considered the capital to labour ratios of comparators as 

they note that the network operators and comparators should have 
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similar scope for capital labour trade-offs.  However, there are a number 

of issues with CEPA's analysis.  First, it is not clear how the ratio has 

been calculated, and they provide no analysis of the capital to labour 

ratio for GTS, so we have no information as to whether the comparator 

sectors are a closer match to GTS than are other sectors of the 

economy.  Second, they do not provide the ratios for the other sectors 

of the economy, and so we have no way of knowing whether these 

sectors look different to the other excluded sectors.    

We find that from a regulatory perspective the approach adopted by 

CEPA to the choice of sectors is not ideal, as it is neither open nor 

transparent, and is open to accusations of cherry-picking, particularly if 

the use of a restricted set of sectors results in a higher efficiency target 

(as it does in this case). 

 Second, the studies fail to make adjustments for a couple of potentially 

important factors.  First, the studies do not adjust for the fact that an 

element of the estimate may relate to catch up rather than frontier shift 

efficiency, and this should be considered when choosing the exact level 

of the target.  Studies from the UK, suggest that this effect may be 

significant.  Second, the studies do not account for the potential for 

input prices facing GTS to be different to those facing comparators, 

and again this is something that should be considered when choosing 

the precise level of efficiency target. 

Evidence from a selection of academic papers 

In contrast, our review has found that the selection of academic papers and 

benchmarking studies in other countries perform poorly in terms of the 

criteria: 

 First, it is not at all clear how this set of papers was identified as being 

of relevance.  We note, however, that it is not an exhaustive set of 

papers from the literature, and that in the case of the Australian studies, 

a more recent study is available by the same authors that undermines 

the key result of the paper. 

 In terms of comparators we note that the benchmarked firms were 

either gas transmission or distribution businesses and so likely to be 

carrying out similar activities to GTS.  However, a key concern with the 

choice of comparator relates to the wider economic and regulatory 

environment in which the comparators operate.  We note that this 

could potentially be very different to that facing GTS, significantly 

limiting the usefulness of the comparator set, and that any reliance on 

such studies for setting GTS’ efficiency target would need to carry out 

an assessment of applicability.  Effectively, we conclude that amongst 
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the companies included in the studies, there is in fact no real 

comparator company to GTS.  We note that Jamasb et al, authors of 

one of the US studies,  have explicitly recognised the different 

environments operating in the US and in Europe and the challenges of 

relying on US companies as comparators.   

 The studies performed very poorly in terms of choice of time period.  

In relation to both the US and Australian choice of time period, the 

studies were based on relatively short time periods that immediately 

followed significant regulatory or market reforms.  This is likely to 

significantly bias the finding and lead to a substantial over-estimate of 

dynamic efficiency.  This was shown starkly in relation to the Australian 

studies where a more recent paper by one of the authors, using the same 

methodology and data, showed that when dynamic efficiency was 

estimated for a more recent period, it had dropped from 2.8%-2.9% to 

0.7% - clearly demonstrating that the earlier studies were picking up 

primarily the effects of regulatory reform.  We note that the authors of 

the earlier Australian papers explicitly recognised this.  

 The studies also perform poorly in terms of sample size and data 

quality.  In relation to the US studies, Jamasb et al explicitly recognise 

that the data they have used is appropriate for academic research but is 

of much more limited use for actual regulatory application.  For the 

Australian studies, the sample size is three.  

 Both the US and Australian studies are highly sensitive to model 

assumptions and specification choice.  This is particularly the case with 

the Jamasb paper, where the efficiency estimates more than double 

depending on whether a single variable is included/omitted from the 

model.  Such sensitivity to model specification casts significant doubt 

on the usefulness of the analysis for benchmarking purposes. 

 The papers also score poorly in terms of applicability in a regulatory 

setting.  We note that it would be highly unusual for a regulator to base 

estimates on the academic literature rather than on bespoke analysis, 

particularly when such bespoke analysis is available.  More importantly, 

we note that the papers fail particularly in relation to transparency and 

fairness.  The data underlying the US and Australian work is not 

publicly available, and we do not know what (potentially perfectly 

legitimate) data cleaning or transformation was carried out by the 

authors. In consequence, setting a target on this basis does not give the 

regulated entity any ability to fully assess, test and challenge the findings 

on which its efficiency target is set.   
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Recommendations for GTS 

We have developed recommendations for GTS with respect to the appropriate 

approach to setting a dynamic efficiency target.  These recommendations relate 

to two issues: 

 The appropriate methodology for setting the target; and 

 The costs to which such an efficiency target should be applied. 

Appropriate methodology  

We recommend that the dynamic efficiency factor for GTS should be set on the 

basis of either an output price index or TFP index using comparator data for the 

Dutch economy from the EU KLEMs database. 

This recommendation is based primarily on two factors: 

 Score on review criteria: The two studies based on data from the 

Dutch economy score highly on almost all of the review criteria we 

identified.  However, we note that one of the studies relies on 

comparison with only a subset of sectors for the Dutch economy, rather 

than all sectors.  In principle, the choice of a subset of sectors might 

deliver more accurate and robust results than use of all 30 sectors.  

However, if one is to rely on a restricted set of comparators, it is 

essential to set out clear and transparent criteria for selection of sectors 

and conduct sensitivity analysis around the choice of sectors.  This has 

not been done.  In the absence of such an approach, it is not at all clear 

that using a restricted set of sectors provides better results than 

comparison with all sectors of the economy. 

 Regulatory precedent: Only a limited number of European regulators 

have set explicit dynamic efficiency targets.  Where they have done so, 

they have relied on comparators within the national economy.  In the 

case of Great Britain, the high level approach recommended here is very 

similar to that adopted by Ofgem. 

The two studies that have adopted this approach have produced estimates of 

dynamic efficiency of between 0% and 0.5%, and so we find that the dynamic 

efficiency target for GTS is likely to lie within this range.  As to the exact level of 

the target, we suggest a number of factors quite strongly indicate that it should lie 

below the 0.5% upper bound CEPA estimates: 

 The CEPA study uses a more limited set of comparator sectors.  We note 

that CEPA’s output price indices are lower than the base-case results when 

looking at an average of all industries.  We suggest that until such time as the 

choice of sectors is based on open and transparent criteria, which are open 
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to consultation, caution must be applied in relying on a study based on a 

selection of sectors. 

 The 0.5% finding is based on a subset of comparators that excludes the 

utility sector.  No rationale or evidence has been provided supporting the 

exclusion of this sector.  We note that the inclusion of the utility sector 

would result in a lower productivity estimate. 

 CEPA and Reckon have not carried out any assessment of the level of RPEs 

likely to face GTS in the next regulatory period.  If RPEs are positive and 

significant, this would lead to a lower dynamic efficiency target being 

appropriate.     

 The 0.5% estimate is based on the use of a two business cycle dataset.  

CEPA does not provide an analysis of whether this choice is likely to be 

preferred to the longer four cycle data set used in the Reckon analysis.  We 

note that using data for a longer time-period than in CEPA’s base case yields 

a lower estimate of dynamic efficiency. 

 CEPA and Reckon’s productivity estimates are derived from an analysis of 

TFP, and consequently they do not distinguish between static and dynamic 

efficiency. It may incorporate an element of catch-up, in which case it would 

overstate GTS’ true scope for dynamic efficiency savings.   

We have considered whether weight should also be placed on the selection of 

academic studies when determining the appropriate dynamic efficiency target for 

GTS.  We conclude that, on the basis of their performance against the review 

criteria, they should not be taken into consideration when setting a target for 

GTS.   

Costs to which the target should be applied 

We recommend that the target should be applied: 

 Only on a forward looking basis to costs not yet incurred – it is 

inappropriate to apply dynamic efficiency targets retrospectively.  

Consequently, dynamic efficiency should not be applied to GTS’ capital 

return or depreciation allowance.  Doing so would appear to be 

implicitly applying a ‘catch up’ efficiency type target (as the only 

justification for disallowing historic costs is that they were not efficiently 

incurred), which is inappropriate in the absence of any assessment of 

GTS’ static efficiency); and 
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 Only to GTS’ controllable opex and capex – it is inappropriate to 

apply efficiency targets to costs that lie outside of the control of the 

operator. 
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1 Introduction 

The ACM has recently published its draft decision on the method of regulation 

for the Dutch gas transmission operator (GTS) for the next price control period 

commencing in 2014. An important element of the price control is the ACM’s 

assessment of GTS’ scope for dynamic efficiency gains in the future.  

GTS has commissioned Frontier to carry out a study examining best practice in 

the estimation and setting of dynamic efficiency targets, and on the basis of that 

review, to recommend a preferred methodology for GTS. 

In this report, we consider a number of methods of assessing dynamic efficiency, 

including those that have informed the decisions of other European regulatory 

authorities, and that have been suggested by CEPA and/or the ACM in relation 

to the setting of a dynamic efficiency target for GTS.  We evaluate each of these 

approaches against a set of assessment criteria.  

Based on this assessment of the available evidence, we provide our 

recommendations on the most suitable approach to setting a dynamic efficiency 

target for GTS.  

The remainder of this report is structured as follows. 

 In Section 2, we define the concept of dynamic efficiency, outline the scope 

of its application, and summarise the various methods that can be used to 

measure a dynamic efficiency target. 

 In Section 3, we provide an overview of recent decisions on dynamic 

efficiency in the gas transmission sector from other European regulatory 

authorities.  

 In Section 4 we define a set of criteria to assess the appropriateness and 

applicability of any given approach to informing the dynamic efficiency 

target for GTS.  

 In Section 5, we review CEPA’s advice to the ACM on the possible range of 

dynamic efficiency targets that can be applied to GTS in the next price 

control. We assess each of the methods in CEPA’s paper against the criteria 

we outline in Section 4. This includes an assessment of CEPA’s analysis of 

output price indices in the Dutch economy, and the selection of 

international studies from the USA and Australia that CEPA/ACM has 

considered as being potentially applicable to GTS. 

 In Section 6, we outline recommendations on the most appropriate method 

to employ in setting a dynamic efficiency target for GTS. 
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2 Measuring dynamic efficiency 

Dynamic efficiency is based on the premise that, over time, technological 

improvements mean that a higher level of output can be produced from a given 

set of capital and labour inputs. In order to provide regulated companies with 

incentives to continually improve their processes and take advantage of 

technological improvements, regulators may set a general ‘frontier shift’ 

efficiency target.  

In this Section we: 

 Define the concept of dynamic efficiency. 

 Outline the scope of its application in the context of the wider price control, 

including its link with static efficiency in particular. 

 Provide an overview of the methods that can be used to measure a dynamic 

efficiency target. 

2.1 What is dynamic efficiency? 

Efficiency analysis is generally broken up into two elements. 

 Static efficiency measures the extent to which the current performance of a 

company lags behind the efficiency levels of comparator companies. It is 

typically referred to as ‘catch up’ efficiency as it seeks to measure the extent to 

which a company must make efficiency improvements to ‘catch up’ to the 

efficiency frontier or best practice. 

 Dynamic efficiency, on the other hand, measures the extent to which a 

company may be able to achieve productivity improvements in the future 

(over and above its scope for static efficiency gains), owing to technological 

improvements over time. This is based on the premise that technological 

improvements over time will allow a higher level of output to be produced 

from a given set of capital and labour inputs.  In order to provide companies 

with incentives to continually improve their processes and take advantage of 

technological improvements, regulators may set a general ‘frontier shift’ 

efficiency target that the regulated entities are required to meet. The scope 

for dynamic efficiency is influenced both by changes in ‘productivity’ and 

changes in input prices, where:  

 Productivity changes, also known as ‘ongoing efficiency’, can be attributed 

to technological change over time.  
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 Input price changes, also known as ‘real price effects’ (RPEs) represent 

the expected change in input prices (for example, wages) relative to the 

Consumer Prices Index (CPI) over time. If a company’s input prices are 

expected to increase faster (slower) than CPI in the future, for example, 

its dynamic efficiency will be (higher) lower than its estimated ‘ongoing 

productivity’.      

The focus of the remainder of this report is on dynamic efficiency, rather than 

static efficiency. However, when setting a dynamic efficiency target, it is 

important to distinguish between these two concepts, and ensure that the two are 

not double-counted. We note in particular in Section 2.3 that some measures of 

dynamic efficiency may also incorporate an element of static efficiency.   

In the section below, we consider the scope of application of a dynamic 

efficiency target, including its link with static efficiency. 

2.2 Scope of application and link to static efficiency 

analysis 

Measuring dynamic efficiency is challenging, particularly for a specific industry or 

sector. Consequently, when setting the frontier shift efficiency target regulators 

have tended to adopt a relatively conservative approach (see further Chapter 3 

below), drawing only on evidence that they believe provides an appropriate and 

robust benchmark for the entity they are regulating. 

Below, we consider the scope of application of a dynamic efficiency, target 

including: 

 its link with static efficiency; and 

 the types of costs to which a dynamic efficiency target is applicable.  

2.2.1 Relationship with Static efficiency 

The dynamic efficiency measure is designed to capture efficiencies that arise as a 

result of technical progress in the future. This is over and above the current scope 

for catch-up.  It is important to ensure that the two are not double-counted to 

ensure that the overall target of the price control is feasible. 

As detailed further in Section 2.3, we note that some methods used to inform 

dynamic efficiency estimates (such as total factor productivity indices) may 

incorporate an element of catch-up. When setting a dynamic efficiency target one 

must interpret the results from these approaches with caution, in order to ensure 

that the target reflects only dynamic efficiency and does not inappropriately apply 

catch up efficiency that may not be appropriate and that should be assessed 

entirely independently of dynamic efficiency. 
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2.2.2 Scope of application to opex and capex categories 

Because dynamic efficiency captures only the efficiencies that are likely to arise as 

a result of technical progress in the future, the measure should only be applied to 

costs that are subject to such efficiencies. We distinguish in particular, between 

the following types of costs. 

 Operating costs (Opex), including controllable and non-controllable opex; 

and 

 Capital costs (Capex), including past and prospective investments. 

We also outline the importance of accounting for input price changes over time.  

Operating costs 

In considering operating costs, it is important to distinguish between: 

 controllable opex; and 

 non-controllable opex. 

Efficiency targets should only be applied to controllable costs.  It is unreasonable 

for a company to be expected to achieve savings or efficiencies in relation to 

costs that they must incur but do not have control over.  Consequently, when 

setting a dynamic efficiency target it should apply only to controllable costs.   

Typically, we see that in practice dynamic efficiency factors are applied primarily 

to operating cost categories that are deemed to be controllable by the regulator 

(including IT, HR, maintenance, and procurement). Non-controllable operating 

costs are also less likely to be subject to such technical efficiencies. For example, 

in the UK, rates paid to local authorities are considered a non-controllable cost, 

and are highly unlikely to be subject to technical efficiencies, as they are set on an 

administrative basis outside the control of the regulated entity. 

Capital costs 

In considering investments, it is important to distinguish between:  

 past investments; and  

 prospective investments.  

Because dynamic efficiency measures the extent to which a company may be able 

to achieve productivity improvements in the future, it is also important that 

dynamic efficiency targets are applied only on a forward looking basis to cost 

allowances (rather than to costs that have already been incurred in the past). In 

our view it is inappropriate to apply dynamic efficiency incentives to past 

investments.  This is because these investments occurred in the past at a time 

when the ‘technical progress’ had not occurred and the investment could not 
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have been expected to benefit from it.  Moreover, these costs have already been 

incurred by the utility and there is no prospect of reducing them.  In our view, 

once an investment has been accepted into the regulatory asset base, it should 

remain there until fully depreciated.  

For prospective investments, the appropriateness of a dynamic efficiency 

incentive will largely depend on the way in which the investment allowance has 

been determined by the regulator: 

 Scenario 1: the regulator assesses the regulated entity’s proposed 

investment plan, and finds that, based on current prices and 

technologies it is reasonable; or 

 Scenario 2: the regulator assesses the regulated entity’s proposed 

investment plan, but factors in reductions to account for the fact that 

the entity should be able to make efficiencies over the period.  

In the former scenario, it would potentially be reasonable for the regulator to 

take into account a dynamic efficiency target. In the latter scenario it would be 

double counting, as the regulator would already implicitly have taken into 

consideration such savings when setting the allowance.  

Accounting for real price effects (RPEs) 

As discussed in Section 2.1 above, the scope for dynamic efficiency 

improvements is influenced both by changes in ‘ongoing productivity’ and 

changes in input prices. If a company’s input prices are expected to increase by 

more than CPI in the future, for example, its dynamic efficiency will be less than 

its estimated ‘ongoing productivity’. Therefore, it is important to account for 

factors which could drive input prices to move faster or slower than CPI.  

 For opex, for example, if there is a shortage in a particular aspect of the 

supply chain (e.g. shortages of skilled labour), it is likely that prices will 

increase significantly above inflation, even taking into account productivity 

gains.  

 For capex, and in particular for capital equipment which is globally traded, 

price increases are most likely to relate to the state of the manufacturing 

supply chain. For example, if global demand for compressor equipment 

outstripped supply, productivity gains would be offset by scarcity rents in the 

supply chain. Similarly, for non-traded goods, if construction labour demand 

in the Dutch economy outstripped supply, it could again be expected that 

prices would increase significantly. Capex RPEs are also influenced by the 

prices of raw materials including copper and steel. 

Forecasts of such ‘real price effects’ (RPEs) should be offset against ‘ongoing 

efficiency’ factors to arrive at an appropriate forecast of individual cost 
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categories. As discussed further below, this is the approach adopted by Ofgem in 

the UK and BNetzA in Germany. 

Summary 

Table 1 below summarises the scope of application of dynamic efficiency targets 

for both opex and capex, including the need to account for RPEs. 

Table 1. Scope of application of efficiency targets 

 Dynamic efficiency 

target applicable? 

Need to account for RPEs 

Opex   

Controllable Yes Yes (wages for skilled labour, for 

example) 

Non-controllable No NA 

Capex   

Past investments No NA 

Prospective 

investments 

Yes (but only if regulators 

have not already implicitly 

discounted for dynamic 

efficiency savings when 

setting allowances) 

Yes (prices of copper, for 

example) 

Source: Frontier 

2.3 Approaches to measure dynamic efficiency 

In this Section, we compare the various methods available to measure dynamic 

efficiency. These include the methods that have informed the decisions of other 

European regulatory authorities in the gas transmission sector (discussed in detail 

in Chapter 3 below), that have been proposed by CEPA in its advice to the 

ACM2 (discussed in detail in Section 5 below), and that have been commonly 

used in the academic literature: 

 Törnqvist Total Factor Productivity (TFP);  

                                                 

2  CEPA (2012), ‘Ongoing efficiency in new method decisions for Dutch electricity and gas network 

operators’, November. 
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 Malmquist Productivity Indices (MPI);  

 Output price indices; and 

 Unit cost assessments. 

Below we discuss each in turn.   

Törnqvist Total Factor Productivity (TFP) 

Törnqvist Total Factor Productivity (TFP) indices rely on indirect comparisons with 

the productivity performance of other sectors of the economy that are regarded 

as comparable with the regulated company. A TFP index (hereafter referred to as 

‘TFP’) seeks to ‘explain’ the growth in outputs by the growth in inputs used to 

create those outputs – the residual from this type of estimation is considered to 

be the TFP factor. Essentially, the index measures the ratio of outputs to inputs, 

using revenue and cost share as the output and input weights.  In other words, 

TFP aims to measure the ‘productivity’ of companies by the change in outputs 

that cannot be explained by the change in inputs (although in reality it may also 

capture other factors such as changes in scale of production). TFP indices 

provide a way of comparing the efficiency of companies and industries in a multi-

input, multi-output environment. 

A major advantage of TFP analysis is that it can be implemented when there is a 

lack of data on direct comparators or where there are no direct comparators. 

Indirect comparisons with other sectors of the economy can be made on a 

transparent basis using publicly available data from databases such as EU 

KLEMS.  

A disadvantage of TFP is that it does not distinguish whether efficiency gains are 

due to catch-up or frontier-shift (or due to changes relating to scale effects). In 

theory, TFP estimates from a set of comparators operating in competitive 

markets over a long time-period are likely to largely represent frontier-shift, 

rather than catch-up. This is because in these conditions, it is likely that on 

average, the number of firms moving towards the frontier will be similar to the 

number of firms moving away from it. On the contrary, if the TFP analysis is 

based on comparators that have recently been exposed to significant re-

organisation or change (e.g. privatisation or regulatory reform), then it is highly 

likely that a proportion of the efficiency gains identified from the TFP analysis 

may actually be attributed to catch-up rather than frontier-shift. 

Regulators have often used additional evidence to translate their TFP benchmark 

into a dynamic efficiency score. For example, in setting a dynamic efficiency 

target for Network Rail in CP4, the Office of Rail Regulation (ORR) in the UK 

attributed 75% of its TFP score to frontier-shift.  This was based on Oxera’s 

assessment of academic evidence which suggests that, on average, 25% of the 
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economy-wide productivity gains could be attributed to catch-up, rather than 

frontier-shift.3  

A TFP assessment that is based on a large sample of sectors, covering a long 

time period is more likely to provide a pure estimate of dynamic efficiency (that 

excludes the catch-up element). A number of regulators in the UK and Ireland 

(including Ofgem, Ofwat, OPPA, and the CAA) have used TFP analysis as their 

primary evidence for setting dynamic efficiency targets.  Because TFP measures 

are based on an analysis of changes in the volume of outputs relative to the volume 

of inputs, they measure only ‘ongoing efficiency’. They would need to be 

combined with a separate assessment of RPEs to fully inform a dynamic 

efficiency target (as set out below, this is the approach adopted by the GB 

regulator Ofgem). 

Malmquist Productivity Indices (MPI)  

Malmquist Productivity Indices (MPI) rely on direct comparisons with the 

performance of other companies in the same industry that are regarded as 

comparators of the regulated company. MPIs measure both static and dynamic 

efficiency within the same model, and can be used to provide separate estimates 

of catch-up and dynamic efficiency. They therefore account for inter-temporal 

trade-offs between reducing costs in the current period and investing in inputs to 

enhance productivity in the longer term. An MPI can be constructed using 

econometric approaches (such as corrected ordinary least squares and stochastic 

frontier analysis) or mathematical optimisation approaches (such as data 

envelopment analysis.   

The main advantage of MPI is that unlike the Törnqvist TFP index, its efficiency 

estimate can be decomposed into static efficiency and dynamic efficiency 

elements. Furthermore, because MPIs are based on analysis of changes in both 

outputs and costs, they reflect both ‘ongoing productivity’ and input price 

changes over time. 

However, the main disadvantage of MPI is that it is often not feasible to collect 

the data required to implement this approach. In order to make the distinction 

between static and dynamic efficiency, the approach requires consistent and 

reliable company level data on direct comparators over time, which can be 

difficult to obtain. The robustness of this approach greatly depends on the 

quality and consistency of data available on direct comparators and the extent to 

which the direct comparators are appropriate benchmarks for the entity under 

consideration.  

Because MPIs rely on direct comparisons with the performance of other 

companies in the same industry, they are often not feasible to implement in 

                                                 

3  Oxera (2008), ‘Network Rail’s scope for efficiency gains in CP4’, April. 
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countries with only one transmission company (in the Netherlands, and the UK 

for example). While it is possible to construct MPIs using cross-country 

comparisons, it is likely to be very challenging to ensure that comparisons are 

meaningful and on a like-for-like basis (we discuss this further in our criteria for 

assessment in Chapter 4 below). 

While the MPI approach has commonly been adopted in the academic literature, 

its application has been extremely limited in the regulatory setting, given that it is 

relatively complex and has extensive data requirements.   

Output price indices 

The use of output price indices is based on the premise that they will reflect the 

changes in the price of inputs and the changes in TFP. 

P0 = Pi + TFP 

Where: 

 P0 = change in output prices 

 Pi = change in input prices (relative to CPI)4; and 

 TFP is the change in total factor productivity. 

The key difference between output prices and TFP is the change in input prices 

(relative to CPI). If the sector/firm’s input prices moved in line with CPI, then 

the TFP and output price indices would provide the same result.  

Output price indices have the benefit of providing a single composite estimate of 

dynamic efficiency, including an account of productivity and input price changes. 

They can be applied directly to set a dynamic efficiency target, but only if the 

input mix of the comparators in the output price index calculations is similar to 

the input mix of the company to which the dynamic efficiency target is being 

applied, and if the real price effects facing the comparator sectors are the same as 

those facing the regulated sector under consideration.  

However, output price indices are not appropriate if the input mix of the 

comparators in the output price index calculations is significantly different to the 

input mix of the company to which the dynamic efficiency target is being applied. 

For example, it is likely that a gas transmission company has a higher proportion 

of specialist labour (specialist engineers, for example), and a higher proportion of 

materials costs (copper and steel, for example) in its capex, relative to the 

comparators in the output price index calculations. If the prices of specialist 

                                                 

4  It is important to note that in the case of GTS, Pi refers to the change in input prices relative to CPI 

of the benchmarked sectors rather than the change in GTS’ input prices relative to CPI.  This is an 

important distinction, as if GTS faces significantly different input price movements to the 

benchmarked sectors, then the efficiency estimate may be over/under-stated. 
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labour, copper and steel are expected to rise faster than the prices of the inputs 

of the comparators in the output price index calculations, then the dynamic 

efficiency estimate from these calculations is likely to overstate the scope of 

future cost reductions for the gas transmission company in question. In this case, 

to fully account for the expected input price trends of the gas transmission 

company, and their impact on its dynamic efficiency score, a separate analysis of 

real price effects (RPEs) would be required.   

Unit cost assessments 

Unit cost assessments measure the trend in cost per unit of output over time 

(opex per employee, for example). Examples of outputs (or ‘cost drivers’) in this 

type of analysis include network length, throughput, capacity and customer 

numbers. Unit cost measures assess the efficiency of delivery of these outputs, 

relative to costs incurred. There are two main measures of unit costs. 

 Real Unit Total Cost (RUTC) measures the trend in total cost per unit of 

output, where total cost is measured as a sum of: 

 operating expenditure; 

 return on capital; and 

 depreciation.  

 Real Unit Operating Expenditure (RUOE) measures the trend in opex 

per unit of output.  

Because unit cost assessments are based on analysis of changes in both outputs 

and costs, they reflect both ‘ongoing productivity’ and input price changes over 

time. Unit cost assessments are generally based on a set of comparators from a 

broader set of similar industries (as if consistent data on direct comparators was 

available, an analysis of MPIs would be feasible and would provide more robust 

estimates of dynamic efficiency).   

A drawback of this approach is that because it is not based on an analysis of 

direct comparators, it requires a number of adjustments and normalisations to be 

made to the cost data to ensure that comparisons are like-for-like.  This usually 

involves a large degree of subjectivity. Furthermore, a degree of judgement is 

required in choosing the most appropriate measure of output used in the unit 

cost measure.  

Furthermore, unit cost measures, like TFP indices, incorporate both static and 

dynamic efficiency, and cannot be decomposed into their separate elements. 

However, unlike TFP indices, such unit cost measures have generally been used 

in the regulatory setting to inform static efficiency targets, rather than dynamic 

efficiency targets.    
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2.3.2 Summary 

As discussed above, the scope for dynamic efficiency is influenced both by 

changes in ‘productivity’ and changes in input prices. While some of these 

measures account for both, some account for only one or the other. 

Furthermore, while some of these measures represent the change in both static 

and dynamic efficiency, others can be decomposed into the separate catch-up 

and frontier-shift elements. The choice of method will often depend on data 

availability, with Malmquist indices typically having much greater data 

requirements than Tornqvist indices or output price indices, 

The Table below provides a high-level comparison of these approaches.  

Table 2. Different measured of dynamic efficiency 

 Productivity changes and/or 

input price changes 

Distinction between static 

and dynamic efficiency 

Törnqvist Total Factor 

Productivity (TFP) 

Productivity changes only (does 

not account for input prices) 

Captures both static and 

dynamic efficiency 

Malmquist Productivity 

Indices (MPI) 

Accounts for both productivity 

and input price changes 

Separates the two 

elements of static and 

dynamic efficiency 

Output price indices Accounts for both productivity 

and input price changes  

Captures both static and 

dynamic efficiency 

Unit cost assessments Accounts for both productivity 

and input price changes 

Captures both static and 

dynamic efficiency 

RPEs Input price changes only (does 

not account for productivity 

changes) 

NA (captures only input 

prices, not productivity) 

Source: Frontier 

The choice of the most appropriate method to measure the dynamic efficiency of 

GTS would depend, to a large extent, on data availability. In a world with perfect 

information and perfect data availability, Törnqvist Total Factor Productivity 

(TFP) and Malmquist Productivity Indices (MPI) would give similar results.  

In practice, the robustness of each approach depends on the quantity, 

consistency and quality of data underpinning its analysis. Given the data that is 

currently available to the ACM, our view is that: 

 TFP and output price indices are the most appropriate approaches to 

measure the dynamic efficiency of GTS for the next price control review. As 

these methods rely on comparisons with sectors of the economy, they can 
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be easily estimated using data that is readily available from EU KLEMS, for 

example. However, care must be taken to ensure these methods are based on 

a sensible set of comparators, and that they appropriately account for RPEs 

and the possible double-counting of static efficiencies and dynamic 

efficiency.  

 The MPI approach has the advantage of relying on direct comparisons, and 

being able to distinguish between static and dynamic efficiency. However, it 

requires consistent and reliable company level data on direct comparators 

within the same industry over time, which can be difficult to obtain. This is 

not feasible in a country with only one transmission company (like the 

Netherlands or the UK). 

 Unit cost assessments suffer from a number of drawbacks and are generally 

less robust that the TFP, output price index and MPI methods. We do not 

consider them appropriate to measure the dynamic efficiency of GTS. 
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3 Review of decisions from other European 

regulatory authorities 

As part of our work for GTS we have examined regulatory practice in other 

jurisdictions.  Here, we provide an overview and comparative assessment of the 

approach to setting dynamic efficiency targets in the following European 

countries: 

 The UK; 

 Germany; 

 Belgium; 

 Denmark; 

 France; 

 Austria; 

 Spain; and 

 Italy. 

We discuss in each in turn.  

3.1 The UK 

In the UK, Ofgem’s assumption on dynamic efficiency is informed by its 

assessment of both ongoing productivity improvements and of Real Price Effects 

(RPEs): 

 the ongoing efficiency assumption is the expected productivity 

improvements that an efficient company should be able to make over 

the price control; and 

 the allowance for RPEs represents the expected change in input prices 

(e.g. wages) relative to the Retail Prices Index (RPI). 

Typically, the RPE is positive (i.e. the input prices facing the utility are 

anticipated to rise faster than general inflation) and are netted off the efficiency 

factors to arrive at a net ongoing efficiency factor.  We describe the process 

Ofgem use for estimating both below, before setting out Ofgem’s estimates for 

the RIIO period. 
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3.1.1 Ongoing efficiency factor 

Ofgem seeks ‘ongoing efficiency’ improvements from all operators, including the 

TSO.  This represents the potential reduction in input volumes that can be 

achieved whilst delivering the same outputs.  

Ofgem’s ongoing efficiency assumptions are: 

 A one per cent improvement in opex efficiency based on partial 

factor productivity measures (i.e. labour, and labour and intermediate 

inputs) for the industry averages (which range from 2.8 to 0.5 per cent 

p.a.).  

 A 0.7 per cent improvement in capex efficiency which is at the top-

end of the estimates for total factor productivity (TFP) for construction, 

the principal comparator, but below the average TFP for other 

industries.  

Ofgem sets its assumptions for ongoing efficiency equal to the average historical 

improvement in efficiency for comparator sectors over a 30-year period. Its 

assumptions draw on UK company data from the EU KLEMS dataset.  

Ofgem suggests that comparator sectors were chosen based on the similarity of 

their business processes to the gas and electricity distribution networks, i.e. their 

comparable use of labour, materials and other inputs in the production process. 

Ofgem excluded the electricity, gas & water supply sector because: 

 it expects the historical productivity will have captured the impact of 

privatisation, the introduction of incentive based regulation and 

structural changes and thus includes elements of static efficiency; 

 it incorporates the upstream supply and production sectors, which are 

not comparable to the distribution and transmission sectors.  

The comparator sectors include: 

 Manufacture Of Chemicals & Chemical Products (24);  

 Manufacture Of Electrical & Optical Equipment (30-33);  

 Manufacture Of Transport Equipment (34-35);  

 Construction (F);  

 Sale, Maintenance & Repair Of Motor Vehicles/Motorcycles; Retail Sale 

of Fuel (50) ; 

 Transport & Storage (60-63); and  

 Financial Intermediation (J).  
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There are two measures of TFP that can be calculated from the EU KLEMS 

database: a value added (VA) measure and a gross output (GO) measure.5 

 VA is a measure of the value of gross output minus the value of 

intermediate inputs (energy, materials and services) required to produce 

the final output. The inputs for VA are therefore labour and capital; and 

 GO is a measure of the value of the output of an industry, i.e. the 

combined turnover of the companies within that industry. The inputs 

for gross output are therefore capital, labour, energy, materials and 

services.  

In determining its ongoing efficiency assumptions, Ofgem draws on evidence for 

both GO and VA measures of productivity. Ofgem states that it has considered 

the range of productivity measures from the EU KLEMS dataset along with the 

evidence provided by the network companies and previous regulatory decisions. 

3.1.2 Real Price Effects 

Ofgem carries out three steps to arrive at its RPE estimate: 

 First, it constructs an input price trend relative to the RPI for labour, 

materials and a range of other costs relevant to the inputs purchased by 

the network companies.  To do this, Ofgem draws on long-term real 

trends of relevant indices, calculating the long-term trend based on data 

for c. 20 years; 

 Second, the input price trends are weighted together based on the 

assumed proportion of labour, materials, etc. in the cost areas of opex, 

capex, repex and totex; and 

 Third, these assumptions are converted into monetary allowances. This 

is done by taking the RPE assumptions and multiplying by the network 

companies expenditure allowances, which are set in 2009/10 prices. 

Ofgem’s RPE for National Grid is between 0.2% and 0.4%. 

3.1.3 Net ongoing efficiency target 

Drawing together the RPEs and the ongoing efficiency factors, Ofgem sets the 

following net efficiency factors for National Grid: 

 National Grid System Operator: Net Totex Efficiency Factor is -0.7% 

 National Grid Transmission Operator: Net Totex Efficiency Factor is -

0.3% 

                                                 

5 Ip para 3.4 
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3.2 Germany 

In Germany, the dynamic efficiency target for the electricity/gas TSOs/DSOs is 

known as a ‘general productivity factor’. According to §9 (1) ARegV, the general 

productivity factor (PFt) is defined as the sum of the both ongoing productivity 

and real price effects (RPEs), where: 

 ‘ongoing productivity’ is the difference between sector specific 

productivity growth and productivity growth of the economy as a whole 

(ΔTFPReg – ΔTFP); and 

 ‘real price effects’ are the difference between input price inflation of the 

economy as a whole and sector specific input price inflation (ΔW – 

ΔWReg). 

This definition of productivity factor (PF) corresponds to the seminal 

methodology of Bernstein/Sappington (1999/2000)6.  In a consultation 

document7 in preparation for the first regulatory period, BNetzA calculated the 

generic productivity factor based on the above approach. BNetzA: 

 used a Törnqvist index; 

 compared the whole energy sector (due to lack of historic unbundled data) 

with the whole economy; 

 covered the time period 1977-1997; 

 used gross values as output indicators; 

 used number of working hours and gross asset values as input indicators; 

 used 2000 as the price base year and used: 

 CPI to index gross value of the whole economy; 

 PPI for electricity, gas, district heating and water to index gross value of 

energy sector; 

 PPI for investment goods to  index gross asset values of the whole 

economy; and 

                                                 

6  Jeffrey I. Bernstein und Sappington David E.M., Setting the X Factor in Price-Cap Regulation Plans, 

Journal of Regulatory Economics, 16: 5-25 (1999); Jeffrey I. Bernstein und Sappington David E.M., 

How to determine the X in RPI-X regulation: a user’s guide, Telecommunications Policy, 24: 63-68 (2000). 

7  Bundesnetzagentur, 2. Referenzbericht Anreizregulierung: Generelle sektorale 

Produktivitätsentwicklung im Rahmen der Anreizregulierung; 2006. 
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 a composite index to index inputs for the energy sector based on 

various specific indices (e.g. index for transformers, cables, wooden 

towers). 

BNetzA calculated the productivity and input developments for various subsets 

of the time range 1977-1997.  

First results were published in a consultation document8 in 2006. The derived 

value for PF was 2.54% resulting from the sum of: 

 Difference in productivity growth (= ∆TFPReg–∆TFP): 2.23% 

 Difference in input price inflation (= ∆W–∆WR): 0.31% 

However, these calculations were criticised by the companies9.  Companies 

argued that the impact of German unification was not properly taken into 

account and that the results were mainly driven by outlier years. Although 

Bundesnetzagentur stuck to their calculation, they additionally took into account 

decisions on generic productivity factors from international regulators. As a 

result, Bundesnetzagentur proposed a value between 1.5% and 2.0%10. 

The final values for PF in the § 9 (2) ARegV (1.25% for the 1st and 1.5% for the 

2nd regulatory period) were the result of political negotiation in Parliament and 

not of a formal investigation of the two differences mentioned in a § 9 (1) 

ARegV. 

For the 3rd regulatory period, § 9 (3) ARegV states that PF will be calculated from 

company panel data over at least 4 years using state of the art techniques. There 

may be different PFs for electricity and gas networks.  However, the same value 

has to apply for gas transmission and distribution networks. The detailed 

methodology for calculation has not been decided yet. 

                                                 

8  Bundesnetzagentur, 2. Referenzbericht: Generelle sektorale Produktivitätsentwicklung im Rahmen der 

Anreizregulierung, 2006. 

9  Vgl. PriceWaterhouseCoopers, Analyse zur Herleitung des generellen X-Fakors im 2. Referenzbericht der 

Bundesnetzagentur, Bericht für EnBW, 2006. 

10  See on the discussion in Bundesnetzagentur, Bericht der Bundesnetzagentur nach §112a EnWG zur 

Einführung der Anreizregulierung nach §21a EnWG, p. 169-174, 2006. 
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Table 3. German dynamic efficiency analysis  

 Details of dynamic efficiency analysis 

Measure of 

dynamic 

efficiency 

 The generic productivity factor applies to total controllable 

costs. Hence, German networks have to improve their capital 

as well as operating costs. 

 According to § 9 (1) ARegV, the generic productivity factor 

shall be calculated according to the seminal formula of 

Bernstein/Sappington (1999/2000) which is based on TFP 

indices. 

 In preparation of the 1
st
 regulatory period BNetzA tried to 

calculate PF based on aggregated data from the German 

statistical office using a Törnqvist index 

 However, the final PF for the 1
st
 and 2

nd
 regulatory period was 

set in a political process and the values written into § 9 (2) 

ARegV (1.25% / 1.50%) 

 The methodology used by BNetzA for the 3
rd

 regulatory 

period has not been decided yet. ARegV only states that the 

methodology shall be “state of the art” 

Comparator 

set 

 Aggregated data from the German statistical office were used 

in the calculations of BNetzA, which were finally not used to 

set the level of PF for the 1
st
 and 2

nd
 regulatory period 

 The methodology and as a consequence the comparator set 

have not been decided yet for the 3
rd

 period. 

Source: Frontier Economics based on publicly available information 

 

3.3 Belgium 

In Belgium, the law clearly mentions that the regulator defines the level of 

efficiency improvements to be realised by the TSO, taking into account potential 

improvements for the whole network operation industry (“Frontier shift”).  

However, it is uncertain how this is applied by CREG for gas transmission. 

3.4 Austria 

In Austria, E-Control applies a productivity factor of 2.5% to the controllable 

operating expenditures of the gas transmission operators. There is no 

documentation setting out how E-Control derived this value. However, we 

understand that E-Control used the generic productivity factor applied to the gas 
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distribution companies in the 2nd regulatory period (2013-2017) of 1.95% and 

then added 0.55% to reflect some inefficiencies specific to TSO costs.  We note 

that E-Control did not undertake a benchmarking analysis for the Gas TSOs to 

derive the 0.55% increment. 

There are no specific rules in the GWG2011 setting out how the generic 

productivity factor should be set. It is only possible to draw conclusions from 

past regulatory decisions from E-Control: 

 Electricity distribution companies: 

 1st regulatory period of incentive regulation (2006-2009) – E-Control did not 

undertake an empirical study for Austria due to the lack of available 

data. Instead, E-Control based the level of the generic productivity 

factor on precedent from European regulators, including the 

Netherlands and Norway. In the end, the resulting value of 1.95% was 

based on discussions between E-Control and the companies; 

 2nd regulatory period of incentive regulation (2010-2013) – E-Control decided 

to keep the value from the 1st regulatory period, which was again the 

result of discussions between E-Control and the companies; and 

 3rd regulatory period of incentive regulation (starting 2014) – E-Control has so 

far issued a first consultation document.  However, the document does 

not include any statements on the generic productivity factor.  

 Gas distribution companies: 

 1st regulatory period of incentive regulation (2008-2012) – E-Control did not 

undertake an empirical study but applied the same value as for electricity 

distribution companies, 1.95%;  

 2nd regulatory period of incentive regulation (2013-2017) – E-Control again 

fixed the generic productivity factor at 1.95%.  

Based on the experience from E-Control’s decisions on the generic productivity 

factor, there are strong indications that, in assessing the efficiency targets for gas 

TSOs, the level of the generic productivity factor is finally determined by 

negations between E-Control and the affected companies and included in a 

package for the whole “regulatory setting”. Finally, we note that E-Control 

assessments encompass both dynamic and static efficiency. They are not a pure 

dynamic efficiency target, as they include an element of catch-up.  
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Table 4. Austrian Dynamic efficiency analysis  

 Details of dynamic efficiency analysis 

Measure of 

dynamic 

efficiency 

 E-Control did not undertake an empirical analysis using 

Austrian data to derive the 2.5% productivity factor on opex 

for Gas TSOs 

 There are indications that E-Control used the generic 

productivity factor for the gas distribution companies of 1.95% 

and then added some percentage points to reflect potential 

inefficiencies in Gas TSO opex 

Comparator 

set 

 N/A  

Source: Frontier Economics based on publicly available information 

3.5 Summary 

The Danish, French, Spanish and Italian regulation do not formally mention the 

use of dynamic efficiency to set productivity factors. The following table 

summarises the approaches to dynamic efficiency assessment in the remainder of 

the countries, including Great Britain, Germany, Belgium and Austria. 

Table 5. Summary of approaches in Great Britain, Germany, Belgium and Austria 

Element GB regime DE regime BE regime AT regime 

Is dynamic 

efficiency 

benchmarking 

used as part of the 

price control 

process 

Yes Yes Mentioned in 

regulation but 

unlikely in practice 

E-Control did not 

undertake an 

empirical analysis 

using Austrian 

data to derive at 

the 2.5% 

productivity factor 

on opex for Gas 

TSOs 

Index used TFP TFP index (in the 

consultation in 

preparation of the 

1
st
 regulatory 

period BNetzA 

made some 

calculations based 

on a Törnqvist 

Index) 

NA No specific index 

explicitly 

mentioned 

How is the 

efficiency factor 

determined 

Average historical 

improvement in 

efficiency for 

comparator 

national sectors 

According to the 

decree the generic 

productivity factor 

has to be 

calculated by the 

NA There are 

indications that E-

Control used the 

generic 

productivity factor 
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over a 30-year 

period. Its 

assumptions draw 

on data from the 

EU KLEMS 

dataset.  Note 

comparator 

industries are all 

national 

sum of the  

 Difference 

between total 

factor 

productivity 

development  of 

the energy (gas 

network) sector 

and the whole 

economy; and 

 Difference 

between input 

price 

development of 

the energy (gas 

network) sector 

and the whole 

economy. 

For the 1
st
 and 2

nd
 

regulatory period 

the factor was 

finally based on a 

political decision 

for the gas 

distribution 

companies of 

1.95% and then 

added some 

percentage points 

to reflect potential 

inefficiencies in 

the Gas TSOs 

opex 

To what costs is 

the efficiency 

factor applied? 

Does it impact the 

RAB? 

Opex and capex 

allowances 

separately.  There 

is no application of 

dynamic efficiency 

factors to the RAB. 

Total costs 

including opex, 

depreciation and 

cost of capital 

Implicitly the RAB 

is affected by 

depreciation and 

cost of capital 

NA Only to 

controllable opex 

Source: Frontier Economics 

A comparison of these approaches to setting dynamic efficiency targets suggests 

the following trends.  

 Regulators have generally adopted conservative assumptions on 

dynamic efficiency. Our review suggests that regulators in most countries 

(including Denmark, France, Spain, and Italy) adopt a conservative view on 

dynamic efficiency, setting a target of zero.  

 Dynamic efficiency estimates are typically based on comparisons with 

other sectors within the economy. Regulators that have conducted their 

own assessment of dynamic efficiency (including the UK and Germany) 

have relied on comparisons with productivity growth estimates in sectors 

within the economy (rather than drawing on results from external studies) 

 Dynamic efficiency estimates typically account for both productivity 

change and input prices. Regulators that have conducted their own 

assessment of dynamic efficiency (including the UK and Germany) have 

accounted for both changes in ongoing productivity and input prices when 

setting their dynamic efficiency targets. 
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 Dynamic efficiency targets are generally applied to controllable costs 

on a forward-looking basis. In the UK, dynamic efficiency targets are 

applies to controllable Opex and capex allowances separately.  There is no 

application of dynamic efficiency factors to the RAB. In Austria, dynamic 

efficiency targets are applied only to controllable opex. Germany is the only 

exception, where total dynamic efficiency targets are applied to all costs 

including opex, depreciation and cost of capital (whereby the RAB is 

implicitly affected by depreciation and cost of capital). 
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4 Criteria for assessment 

Chapters 2 and 3 have identified the different approaches that are available to 

measure dynamic efficiency, and the approaches that have been adopted by 

regulators elsewhere.  As can be seen from these Chapters, a key driver of the 

choice of methodology is the availability, applicability and robustness of 

comparator data. 

In order to be in a position to identify the most appropriate approach to setting 

dynamic efficiency for GTS we have therefore developed a number of criteria 

centred on the availability, applicability and robustness of comparator data. 

In the following chapter (5) we review the different methods that have been 

proposed by the ACM/CEPA against these criteria.  In our view, for any 

methodology to be considered appropriate for GTS, it should score well against 

all of the criteria set out below. 

In the remainder of this chapter, therefore we discuss the key criteria that we 

have developed: 

 choice of comparators;  

 choice of time period;  

 sample size and data quality;  

 robustness/sensitivity analysis; 

 relationship between productivity change and input prices; 

 relationship with static efficiency; and 

 applicability in a regulatory setting; 

Below we discuss each in turn. 

Choice of comparators  

In our view, the most critical factor in determining the robustness and accuracy 

of the chosen estimate will be the extent to which comparators are available for 

the regulated entity (GTS) over the relevant period. In this respect we note that 

The Netherlands (and the UK for example) have only one transmission system 

operator making it challenging to ensure that comparators are meaningful and on 

a like-for-like basis. The dynamic efficiency analysis should be based on 

comparators that carry out comparable activities to GTS and which face the same 

underlying economic and/or regulatory conditions.  One would have particular 

concerns over methods which include comparator firms or sectors that face 
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materially different economic conditions to GTS, and where GTS could not 

feasibly be expected to replicate their performance. 

Choice of time period  

Productivity is commonly recognised to be a highly cyclical variable, which varies 

across phases of the business cycle and across business cycles. When setting a 

dynamic efficiency target, it is important for the analysis to cover full business 

cycles to avoid introducing a bias in the productivity estimates by periods of 

unusually high or unusually low growth (from shorter periods around peaks or 

troughs within a business cycle, for example). Figure 1 below illustrates CEPA’s 

analysis of business cycles in the Netherlands.  

Figure 1. CEPA's analysis of business cycles 

 

Source: CEPA 

 

Ideally, the comparator time period should not include any significant 

technological developments that are unlikely to be matched by GTS in the 

relevant period. For example, any period immediately following significant sector 

restructuring and/or regulatory reform is usually characterised by high 

productivity that is unlikely to be related to improvements in technical efficiency.  
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Sample size and data quality 

The choice of comparator set should be large enough to rule out sample error, 

and to make sure that comparisons are statistically meaningful.  

The data relied upon should be robust and publicly available so that the regulated 

entity has an opportunity to fully review and assess the analysis on which its 

target is being based.  Any changes to the data or data transformations should be 

clearly documented. 

Robustness/Sensitivity analysis 

The results from any productivity assessment will be influenced by the 

assumptions that underpin it. The key elements of any model include choice of 

inputs and outputs, the approach used to measure these variables, and the time 

period covered by the analysis.  The robustness of any model is a factor of how 

stable its results are across reasonable alternative model 

assumptions/specifications.  If the dynamic efficiency estimates from a model 

appear to be volatile, and/or highly sensitive to the assumptions that underpin it, 

it would suggest that they cannot be applied without considerable caution.  

Relationship between productivity change and input prices 

As discussed in Section 2.1 above, dynamic efficiency estimates are informed by 

both productivity change, and also changes in input prices. We noted in Section 

2.3 that some approaches such as MPIs measure both components within the 

same framework. Other approaches such as TFP do not account for changes in 

input prices. Therefore, if productivity measures such as TFP are used in setting 

an efficient cost frontier, further consideration would need to be given to 

whether an adjustment for input prices is required. 

Output price indices account for both productivity change and input prices. 

However, if these indices are based on a comparator set that experiences a 

growth in input prices that is not comparable with the input price growth likely 

to be experienced by GTS, then it can be argued that this estimate is less 

applicable to GTS. 

Relationship with static efficiency 

Some approaches to estimating productivity change measure the change in both 

static and dynamic efficiency, others can be decomposed into separate catch-up 

and frontier-shift elements. It is important to ensure that the two are not double-

counted to ensure that the overall target of the price control is feasible for GTS. 

Applicability in a regulatory setting 

While certain methods may be appropriate in a purely academic context, to be 

applicable in a regulatory setting they would need certain additional requirements 
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such as objectivity, transparency, stability and predictability. For example, a 

method that is robust in an academic context may be inappropriate in a 

regulatory context if it isn’t clear and understandable to the regulatory company 

and any relevant third parties and if the results cannot be subjected to testing and 

challenge by the regulated entity. 

4.1 Summary 

We have identified a set of criteria against which one can assess the applicability 

of a particular dynamic efficiency comparator.  In Section 5 below, we apply the 

criteria set out in this chapter to each of the measures relied upon by CEPA its 

advice to the ACM in arriving at its range of dynamic efficiency estimates for 

GTS. 
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5 Review of options for setting a dynamic 

efficiency target for GTS 

In this chapter we review a number of studies that could be used to inform the 

setting of a dynamic efficiency factor for GTS.  In particular, we focus on those 

papers and studies that have been identified by the ACM or their consultants, 

CEPA and Reckon (relied upon previously by the ACM), as being potentially 

appropriate methodologies to be applied to GTS.  In doing so, we consider each 

study in turn in terms of the criteria set out in the previous section. 

We note that the studies can be split into two distinct categories: 

 Estimates of dynamic efficiency for GTS based on data from the 

Dutch economy: Two of the studies, the papers by Reckon and CEPA, set 

out the results of the application of the TFP and Output price index 

methodologies to the Dutch economy.  In both cases the analysis was 

commissioned by the ACM specifically to inform the setting of a dynamic 

efficiency factor for GTS; and 

 Evidence from a selection of academic papers and benchmarking 

studies in other countries: the other evidence that appears to be being 

considered in relation to the setting of the dynamic efficiency factor for GTS 

is the findings from a selection of academic papers from the US and 

Australia. 

Given the difference in the two approaches, we consider each category separately 

below.  

5.1 Review of estimates of dynamic efficiency based 

on data for the Dutch economy 

Two of the papers that could potentially be relied upon to set a dynamic 

efficiency factor for GTS are the reports by Reckon and CEPA commissioned by 

the ACM.  Both of these papers contain bespoke analysis commissioned by the 

ACM to inform its decision.  The papers provide estimates of TFP and output 

price indices for the Dutch economy.11  

Given that the two papers have adopted very similar methodologies, our review 

below considers them together.  We begin by outlining the approaches adopted 

in the papers before assessing them against our criteria.   

                                                 

11 Reckon (2011), ‘Productivity growth of GTS. 
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5.1.1 Overview of approach 

Reckon computes TFP and output price indices (relative to CPI) for 30 sectors 

of the Dutch Economy over the period 1970 to 2007. The data relied upon 

comes from the EU KLEMS dataset.  

CEPA similarly calculates TFP and output price indices.  However, rather than 

use all 30 sectors of the Dutch economy as comparators, CEPA has restricted its 

comparator set to seven sectors that it considers to be closer comparators to the 

activities of GTS.  CEPA’s estimates rely on a shorter time period - 1989 to 2007. 

Reckon’s results, based on the period 1970 to 2007 and using data for all sectors 

of the economy, show that output price indices for most sectors of the Dutch 

economy have experienced a growth rate of between –1.5%and 1.5% per year. 

The average growth rate is 0%. 

CEPA’s base estimate for the average annual change in output price indices for 

the selected Dutch sectors is 0.5%.  CEPA’s estimate of the TFP indices is also 

0.5%.  The Table below shows the range of results from CEPA’s analysis, 

depending on: 

 The sample used (selected sectors or all); 

 The time period used; and 

 The methodology used. 

From this we see that using a selection of sectors compared to the whole 

economy results in higher estimates of productivity.  We also see that using data 

for two cycles rather than four also results in higher estimates. 
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Table 6. Range of results from CEPA’s analysis 

No of Business 

Cycles 

1 2  

(CEPA 

base case) 

3 4 

TFP selected 

sectors (CEPA 

base case) 

0.6% 0.5% 0.4% 0.5% 

Output price index 

selected sectors 

(CEPA base case) 

0.1% 0.5% 0.5% 0.2% 

TFP all sectors 0.5% 0.4% 0.4% 0.0% 

Output price index 

all sectors 

-0.3% 0.4% 0.5% 0.1% 

Source: Annex D and E, CEPA, November 2012, “Ongoing efficiency in new method decisions for Dutch 

electricity and gas network operators” 

 

So, based on the use of TFP and output price indices for the Dutch economy, 

the papers identify a range of 0% to 0.5%, whereby the drivers of the range are: 

 The choice of sectors; and 

 The choice of time period for the analysis. 

5.1.2 Review of Reckon and CEPA’s approaches against criteria 

Below we review the Reckon and CEPA papers against our criteria. 

Choice of comparators  

First, we note that comparison against other sectors of the Dutch economy is 

likely to be appropriate: 

 The Dutch economy faces the same economic conditions and 

environment as GTS; and 

 In GB and Germany, the two countries in which dynamic efficiency 

analysis has been undertaken, the regulators relied upon comparisons to 

other sectors of the economy.   

One issue to consider is whether it is more appropriate to rely on all 30 sectors of 

the economy, or on a more restricted comparator set.  As we have noted in 

section 4, it is challenging to ensure that comparators for a single national TSO 
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are meaningful and on a like-for-like basis. Therefore, if one were to rely on a 

restricted set of comparators, it would be essential to: 

 Set out clear and transparent criteria for selection of sectors; and 

 Conduct sensitivity analysis around the choice of sectors. 

In the absence of such an approach, it is not at all clear that using a restricted set 

of sectors provides better results than comparison with all sectors of the 

economy.  Moreover, such an approach is open to accusations of cherry-picking, 

particularly if the use of a restricted set of sectors results in a higher efficiency 

target. 

With this in mind we suggest that there are three issues with CEPA’s choice of 

sample that suggest the number may over-estimate the dynamic efficiency 

improvements achievable by GTS.  

 CEPA has not provided a robust rationale for the move from including all 

industry sectors to a subset.  CEPA does not provide any in-depth 

assessment of the sectors they have chosen or why they are a good ‘fit’, 

CEPA has not identified any criteria against which it assessed sectors.  

Rather, it argues that it has chosen the same sectors as Ofgem did in GB; 

however, it has carried out no Dutch-specific analysis to verify that this is 

appropriate.  We note that the CEPA’s output price indices are lower when 

looking at an unweighted average of all industries (0.4%) and a weighted 

average of all industries (0.3%), than when all sectors of the economy are 

considered.  

 We note that CEPA have considered the capital to labour ratios of 

comparators as they note that the network operators and comparators 

should have similar scope for capital labour trade-offs.  However, there are a 

number of issues with CEPA’s analysis.  First, it is not clear how the ratio 

has been calculated, and they provide no analysis of the capital to labour 

ratio for GTS, so we have no information as to whether the comparator 

sectors are a closer match to GTS than are other sectors of the economy.  

Second, they do not provide the ratios for the other sectors of the economy, 

and so we have no way of knowing whether these sectors look different to 

the other excluded sectors.  In this regard, we note that the spread of capital 

labour ratios across the six sectors is substantial, ranging from 3% to 15%.  

Finally, we note that asset lives and the extent to which capital is ‘fixed’ will 

also influence the extent to which network operators can trade-off between 

capital and labour.  CEPA provide no assessment of the extent to which this 

may vary between the six comparator sectors and GTS.  Finally, we note that 

if this is a key selection criterion, it is hard to understand how the utility 

sector has been excluded (see below).  Consequently, while CEPA provide 
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an estimate of capital labour values, it provides little useful insight into how 

similar the six sectors are to GTS, or how different these six sectors are to 

the other excluded sectors.   

 CEPA does not provide an explanation for the exclusion of the utility sector.  

In the UK, Ofgem excluded this sector because of a concern that the results 

would be biased by the impact of privatisation and significant sector re-

organisation in the early 1990s (and thereby would introduce an element of 

catch up efficiency). CEPA provides no discussion as to whether such an 

omission is appropriate in the Netherlands, given that it is not clear that a 

similar level of early structural change and liberalisation took place.  This is 

important, as output prices for the utility sector grew faster than CPI, and 

hence the inclusion of the utility sector would result in a lower productivity 

estimate. 

Choice of time period  

Reckon’s analysis is based on a 30-year period from 1970 – 2007. CEPA chose 

the period from 1989-2007 for its base-case results.  This covers two business 

cycles. We note that in both cases the studies are based on a sufficiently long 

time period to avoid introducing a bias in the productivity estimates by periods of 

unusually high or unusually low growth. 

However, while CEPA had data available for four business cycles (i.e. going back 

to 1978) it chose to base its estimates on only two.  We suggest that CEPA does 

not adequately justify the exclusion of some of these years of information, 

choosing instead a shorter time period for its base-case. CEPA has argued that 

using longer data period is “arguably less robust to the possibility that there has 

been a permanent structural break in the TFP performance of an industry over 

time”.   

We note that CEPA has carried out no analysis to suggest whether such a risk is 

material in this case, or offsets the benefits associated with using data for a longer 

time period.  We also note that using data for four period yields a lower estimate 

of dynamic efficiency. 

Sample size and data quality 

The choice of comparator set should be large enough to rule out sample error, 

and to make sure that comparisons are statistically meaningful. We note that it is 

not clear that CEPA have undertaken a robust enough analysis to conclude that 

the sub-set of sectors it chose is better than using the full economy sample. 

We note that the analysis is based on the EU KLEMS data, a highly respected 

and publicly available data source that is available to the operators and has been 

relied upon by regulators in other jurisdictions for similar analyses. 
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Robustness/Sensitivity analysis 

Both Reckon and CEPA report results from a number of sensitivities including 

alternative time periods and alternative comparator sectors. The productivity 

estimates do not vary dramatically with small changes in assumptions, suggesting 

that the results are robust to sensitivity analysis.  

Relationship between productivity change and input prices 

Output price measures incorporate both aspects of dynamic efficiency by 

accounting for both productivity and input prices.  However, CEPA’s analysis 

suggests that input prices in the sectors it analyses are declining relative to CPI 

(by -0.1%). CEPA acknowledges that this result is contrary to evidence from 

other studies. CEPA notes that “evidence from other jurisdictions indicates input prices 

(namely engineering wages and materials) have historically increased slightly higher than the rate 

of CPI, although this was not the case in our analysis of the selected Dutch sectors”. 

As discussed above, our view is that CEPA does not adequately justify its 

selection of comparator sectors, and excludes certain important sectors (the 

utility sector, for example) which are comparable with GTS. The fact that, for the 

utility sector as a whole, output prices are increasing faster than CPI is indicative 

that input prices in the sector are likely to have risen by more than CPI.  

Excluding the evidence on input price growth from this sector may potentially 

bias the estimate of dynamic efficiency and over-state the level of efficiency gain 

achievable in practice by GTS. CEPA acknowledges that its input price index 

results are valid only if the comparator set in its analysis can be considered to 

face similar RPEs to the gas sector: 

“Our analysis of Dutch output prices and TFP suggest that historically there was little difference in 

input price growth in the selected sectors and the Dutch economy indicating that an adjustment for 

input price differentials is not required. This assumption holds only on the basis that the movements 

in the input prices in the selected selectors are representative of the movements in the input prices 

faced by the network operators.” 

Our view is that, ideally, CEPA’s TFP indices should be applied along with a 

separate analysis of RPE’s for GTS. As discussed in our review of regulatory 

precedent above, the presence of RPEs in the sector is a well-recognised 

phenomenon, and one which is accounted for in other European jurisdictions 

(including the UK and Germany).   

We note that combining CEPA and Reckon’s evidence on productivity growth 

with a positive input price differential would result in a lower dynamic efficiency 

estimate.   

Relationship between static and dynamic efficiency 

Productivity growth in output price indices is measured by TFP. As discussed in 

Section 2.3 above, a major disadvantage of TFP is that it does not distinguish 
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whether efficiency gains are due to catch-up or frontier-shift. In theory, TFP 

estimates from a set of comparators operating in competitive markets over a long 

time-period are likely to largely represent frontier-shift, rather than catch-up.  

In practice, however, data imperfections and noise may imply that CEPA and 

Reckon’s TFP indices incorporate an element of catch-up, therefore overstating 

GTS’ true scope for dynamic efficiency savings.  Regulators have often used 

additional evidence to translate their TFP benchmark into a dynamic efficiency 

score. Oxera’s assessment of academic evidence suggests that, on average, 25% 

of the economy-wide productivity gains could be attributed to catch-up, rather 

than frontier-shift.12 We note that neither CEPA nor Reckon appear to have 

tested for the possibility that the estimates include an element of static efficiency 

and have not considered any adjustment to reflect this. 

Applicability in a regulatory setting 

Our view is that the approach adopted by CEPA and Reckon can be regarded as 

relatively transparent, stable, and predictable. It is therefore appropriate for 

application in a regulatory context, as is demonstrated by its adoption in other 

countries.  

5.2 Review of evidence from a selection of academic 

papers and benchmarking studies in other 

countries  

In addition to the two bespoke studies commissioned by the ACM, it has been 

suggested that the findings from a number of academic studies from the USA 

and Australia could also be used to inform the dynamic efficiency factor for 

GTS.  In particular, Reckon and CEPA focus on the papers set out below.  

                                                 

12  Oxera (2008), ‘Network Rail’s scope for efficiency gains in CP4’, April. 
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Table 7. Studies informing the ACM's dynamic efficiency target 

Study  Number and type of 

network operator  

Approach Country  

 

Productivity 

estimate 

 

Lawrence 

& Skolnik 

(2008)  

National transmission 

system operator  

Multi Factor 

Productivity (MFP) 

USA  1.2%  

Jamasb, 

Pollitt & 

Triebs 

(2008)  

39 national 

transmission system 

operators  

Data Envelopment 

Analysis (DEA) 

USA  2.9%  

Pacific 

Economic

s Group 

(2008)  

3 regional network 

operators  

Total Factor 

Productivity (TFP)  

Australia  2.85%  

Meyrick & 

Associate

s (2007)  

3 regional network 

operators  

Total Factor 

Productivity (TFP) 

and Partial Factor 

Productivity (PFP) 

Australia  2.7%  

Economic 

Insights 

(2009)  

1 regional network 

operator  

Total Factor 

Productivity (TFP) 

and Partial Factor 

Productivity (PFP) 

Australia  1.9%  

  

As can be seen from the Table, there are essentially: 

 Two studies of transmission companies in the USA; and 

 Three studies of transmission and distribution companies in Australia. 

The results from this selection of international studies provide a range of 

dynamic efficiency scores from 1.2% - 2.9%. The mid-point of this range is 

(2.1%). 

In the remainder of this section we review these papers against our criteria.  We 

group the papers as follows: 

 The Data Envelopment Analysis (DEA) approach adopted by Jamasb et al; 

 The Multi Factor Productivity (MFP) approach adopted by Lawrence & 

Skolnik; and 
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 The Total Factor Productivity (TFP) and Partial Factor Productivity (PFP) 

approaches adopted in the three Australian studies. 

Before doing so, however, we first set out some general comments on the 

appropriateness of relying on this type of evidence for setting efficiency targets. 

5.2.1 Comments on the use of findings from the academic literature to inform 

dynamic efficiency target setting 

Generally, we suggest that it is quite unusual for a regulator to rely on evidence 

from academic studies to inform the choice of efficiency target, particularly 

where the regulator has also commissioned bespoke analysis to inform the target 

setting process. 

Among the general concerns that arise with this type of approach, we note in 

particular the following. 

First, it is not clear why these particular studies have been chosen and others not 

considered. In our review, we could not identify the search approach that was 

adopted to identify the set of papers considered.  A brief review suggests that the 

papers chosen reflect a sub-set of the full literature.  For example, older studies 

from the US (such as Sickles and Streitwieser 1992) which find much lower 

estimates of productivity growth for US gas transmission companies were not 

included in the analysis.  Similarly, a 2012 paper by Economic Insights updates 

the analysis contained in the Australian studies to 2011, and finds much lower 

rates of productivity growth.  Additionally, a 2011 paper by Economic Insights is 

not considered, even though it reports that with respect to Australian GDBs, for 

the networks where recent data are available, TFP growth has fallen in the period 

after 2004.  The study also reports findings for a number of US studies, which all 

find estimates of dynamic efficiency of less than 1%.   

We also note that estimates from studies undertaken by other regulators (e.g. 

Ofgem) have not been included.  In general where there is such a stark disparity 

between the findings of the bespoke analysis and the academic papers selected 

(the mid-point of the academic range is four times the bespoke estimate) one 

must be very concerned about the reliance on the academic materials. 

Second, the authors of the US study recognise that the data they have used is not 

intended for actual benchmarking.  In a 2006 study for the Council of European 

Energy Regulators, commenting on the same FERC data, the authors note that 

“an important message from the literature (for instance Granderson (2000) and 

Sickles and Streitwieser (1991)) is that US (and in particular FERC) data is 

generally fit for academic firm-level benchmarking studies.  However, its use for 

actual benchmarking is limited as it has not been collected for this purpose.” 

Third, in the same 2006 paper, the authors noted the challenges of comparing US 

companies with those in Europe, noting that “regulation and therefore the 
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competitive interaction in the gas market seems to differ greatly between the US 

and Europe”. 

Fourth, there is a general lack of transparency associated with relying upon 

academic papers.  For example, the data relied upon in the studies and the 

transformations carried out on the data are not available to the regulated entity to 

check and challenge.   

5.2.2 The Data Envelopment Analysis (DEA) approach adopted by Jamasb 

et al. 

Jamasb uses DEA to measures the dynamic efficiency of US gas transmission 

companies. DEA is a non-parametric, mathematical technique used to measure 

the relative efficiency of companies. It has the benefit of being able to measure 

both static and dynamic efficiency within the same model, therefore accounting 

for inter-temporal trade-offs between reducing costs in the current period and 

investing in inputs to enhance productivity in the longer term. 

Figure 2 below illustrates the principle of DEA. The Figure shows a DEA 

model that estimates the relative efficiency of six companies, A, B, C, D, E and 

F, over two years. The efficient frontier in this DEA model is defined by the 

companies that produce the most output (measured by compressor capacity and 

network length), at the lowest cost (measured by totex). Companies A, B, C, E 

and F define the efficient frontier in this example. These companies are 100% 

efficient in both years, and do not have a static efficiency target. Companies B 

and D are less than 100% efficient in both years, and do have a static efficiency 

target. The inefficiency of these companies is measured by their distance from 

the efficiency frontier in each year. The static efficiency score of company B in 

year 1, for example, is OB1/OB1’, and in year 2 is OB2/OB2’. Therefore, 

companies that are the furthest away from the frontier are the least efficient. 
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Figure 2. DEA example 

 

Source: Frontier 

 

If a panel of data is available across companies for a number of years (as opposed 

to a cross-section of data for a single year), it is possible to use DEA to measure 

the dynamic efficiency of companies using a Malmquist TFP index. In the 

example above, Companies A, C, E and F have a static efficiency score of 100% 

in both years. However, Figure 2 illustrates that the frontier has shifted over 

time. The area shaded in grey highlights the dynamic efficiency shift of the 

companies between year 1 and year 2. The dynamic efficiency of company A is 

the distance between A1 and A1, and of company C is the distance between 

C1and C2, for example. 

Using data from the Federal Energy Regulatory Commission (FERC), Jamasb 

measures the dynamic efficiency of 39 US transmission companies over nine 

years. The FERC dataset covers data on all US inter-state transmission 

companies over a certain size. Jamasb states that, as far as possible, the data is 

confined to the transmission function of these companies.  The data used by 

Jamasb covers 39 companies from 1996 to 2004.  

Jamasb estimates dynamic efficiency scores of 2.9% to 5.9% depending on the 

precise model specification used. 

Below we provide a review of Jamasb’s approach against our criteria. 
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Choice of comparators 

The comparators in this analysis include 39 US transmission companies. As these 

are transmission companies, they carry out similar activities as GTS.  However, as 

discussed below under our assessment of Jamasb’s choice of time period, these 

companies face significantly different wider economic, regulatory and underlying 

market conditions to GTS, and therefore are not suitable comparators for GTS. 

We note that this has been explicitly recognised by the paper’s authors.   

For example, in a 2006 paper the authors recognise the challenges of comparing 

US companies with those in Europe, noting that “regulation and therefore the 

competitive interaction in the gas market seems to differ greatly between the US 

and Europe”. 

Choice of time period 

Jamasb measures the performance of the companies over the period 1996-2004.  

We note that this is a short period on which to base a dynamic efficiency analysis, 

and is considerably shorter, for example, than the time periods relied upon in the 

Reckon and CEPA bespoke analysis.   

We believe that there are two significant drawbacks associated with using such a 

short time period for the analysis. 

First, it does not cover a full business cycle.  The period covered by Jamasb 

appears to be characterised by unusually high growth (when compared to a 

longer-time series of information in the figure below), which may have 

introduced an upward bias in Jamasb’ dynamic efficiency estimates. The output 

price indices estimated by both Reckon and CEPA overcome this drawback, as 

they are estimated over a 30-year period, covering a number of full business 

cycles. 

Second, the period is associated with considerable regulatory reform and 

structural change.  Any period immediately following regulatory reform is usually 

characterised by high productivity growth, which is unrelated to technical 

efficiency improvements. In the US, regulatory reforms were introduced in 1992 

which required gas pipelines to separate their transportation and sales activities. 

This means that a higher productivity change can be expected in this period due 

to the introduction of competition, in contrast to earlier periods.  

Furthermore, these are short-term efficiency gains associated with a change in 

regulatory environment, which companies may not be able to sustain in the 

longer-term. The dynamic efficiency scores estimated by Jamasb may therefore 

be biased upwards as a result of the introduction of competitive markets and 

tariff flexibility in the US during the period of analysis. These are not reflective of 

the current regulatory environment for gas transmission networks in the 

Netherlands.   
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The potential bias introduced by using data for a period following substantial 

regulatory or market reform is illustrated with respect to the Australian studies 

below, where estimates of a similar magnitude to that found by Jamasb decline 

dramatically when updated to include data for a period not associated with 

regulatory reform. 

We note that in Great Britain, Ofgem deliberately excludes data from the water, 

gas and electricity sectors when setting its dynamic efficiency target, as it believes 

that the results for these sectors will be biased by the impact of regulatory 

reform, and therefore bias its productivity estimates.  

Sample size and data quality 

A benefit of the Jamasb approach is that it is based on a large sample of 39 

companies. However, the authors also recognise that the data they have used is 

not intended for use by regulators in regulatory reviews.  In a 2006 study for the 

Council of European Energy Regulators, commenting on the same FERC data, 

the authors note that “an important message from the literature (for instance Granderson 

(2000) and Sickles and Streitwieser (1991)) is that US (and in particular FERC) data is 

generally fit for academic firm-level benchmarking studies.  However, its use for actual 

benchmarking is limited as it has not been collected for this purpose” 

Robustness/sensitivity analysis 

The dynamic efficiency estimates from Jamasb’s approach appear to be highly 

sensitive to the assumptions that underpin it, suggesting that they cannot be 

applied without considerable caution.  

Jamasb calculates a Malmquist index using two alternative sets of outputs, as 

summarised below. One including Network length, compressor capacity, gas 

delivered (model 1), and another excluding gas delivered (model 2). The results 

are highly sensitive to the choice of output, as the Malmquist index 

approximately doubles from 2.9% when delivery volumes are included in model, 

to 5.8% when they are excluded as an output measure in model 2.  

This is because while the length of mains remains largely constant over time, and 

compressor capacity generally increases over time, delivery volumes tend to be 

more variable. Therefore, the lower technical change in model 1 can be explained 

by fluctuations in delivery.   
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Table 8. Sensitivity of Jamasb’s findings to model specification 

 Model 1 Model 2 

Number of companies 39 US gas pipeline 

companies 

39 US gas pipeline 

companies 

Period covered 1996 - 2004 1996 – 2004 

Measure of ‘input’ Total costs (‘totex’) Total costs (‘totex’) 

Measures of ‘output’ Network length, 

compressor capacity 

Network length, 

compressor capacity, gas 

delivered 

Malmquist Productivity 

Index (PMI) 

2.9% 5.9% 

Source: Jamasb et al 

Jamasb acknowledged that its results are sensitive to the choice of output 

variables. It also acknowledges that it has not tested the use of any other outputs.  

We note that CEPA excluded the upper estimate of 5.9% from its review “In 

relation to the estimates for gas transmission, we have excluded the 5.9% estimated by Jamasb 

et al (2008) as it appears to be on the high side given the results across the studies and we are 

less confident about the output measure (which excludes gas transmitted) used in generating the 

result.”13  However, CEPA did not comment more generally on the 

appropriateness of including a methodology whose results are so sensitive to the 

model specification. 

We note that there are a number of other methodological issues which may 

impact upon the results.  These include the treatment of capital costs, given that 

the average network age is three times the time period of the sample under 

consideration.  We do not know how outliers are treated, which is particularly 

important given that non-parametric methods such as DEA are particularly 

sensitive to outliers.  Similarly, it is not clear whether the single feature criterion 

(specialist in a single dimension) has been considered or controlled for. 

If one were to rely upon such an analysis for actual benchmarking (as opposed to 

academic research) it would be critical to understand the answer to these 

questions, as they can significantly alter the results, and potentially impact the 

allowed revenues of the regulated entity significantly. 

                                                 

13  CEPA (2012), ‘Ongoing efficiency in new method decisions for Dutch electricity and gas network 

operators’, November, page 59. 
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Relationship between productivity change and input prices 

The dynamic efficiency estimates in Jamasb’s analysis reflect not only 

productivity change, but also changes in input prices. This is beneficial in theory.  

However, these input price trends are based on comparators in a different 

regulatory and economic environment to GTS. Therefore, if there is evidence 

that the growth in input prices was different in the comparators in the USA to 

input price growth likely to be experienced by GTS, then such differences would 

need to be adjusted for.  

Relationship between static efficiency and dynamic efficiency scores 

MPIs have the benefit of being able to distinguish between static and dynamic 

efficiency. The dynamic efficiency scores from Jamasb therefore do not 

incorporate an element of catch-up.  

However, we note that adding an additional output variable to Jamasb’ model has 

an opposite impact on its static and dynamic efficiency scores.  As illustrated 

above, the dynamic efficiency scores for Jamasb’s model 2 are higher (nearly 

double) than for model 1. We note that the opposite is true for static efficiency, 

where the efficiency scores from model 1 are lower, as it has additional ‘outputs’ 

to explain costs, which makes firms look more efficient. Our view is that this 

additional complexity in the results of Jamasb suggests that its results cannot be 

applied without caution.  

Applicability in a regulatory setting 

We note that while the MPI approach has commonly been adopted in the 

academic literature, its application has been limited in the regulatory setting, given 

that it is relatively complex and data intensive. As noted above, the authors of 

this paper acknowledge that while the FERC data is generally fit for academic 

firm-level benchmarking studies, its use for actual benchmarking is limited as it 

has not been collected for this purpose. 

5.2.3 Lawrence and Skolnik (2008) Multi-Factor Productivity 

Lawrence and Skolnik (2008) analyse multi-factor productivity (MFP) for the oil 

and gas pipeline transportation industry in the US over the period 1987 to 2004. 

Multi factor Productivity (MFP) relates output to a combination of inputs used in 

the production of that output. In calculating multifactor productivity, shown in 

the equation below, gross output is a function of labour, capital, land and 

intermediate inputs. Q represents gross output; LR represents labour input; K 

represents capital input; LD represents land input; and I represent intermediate 

inputs. 
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The multi factor productivity is calculated as the difference between the growth 

rate of output and sum of the weighted growth rates for each of the inputs.  Two 

alternative methods for calculating multifactor productivity are presented in this 

paper: 

 The Basic Growth-Accounting methodology uses annual growth 

rates of inputs weighted by their share in output; and  

 The Tornqvist methodological framework uses an input index which 

is a sum of the weighted growth rates of the various components, where 

the weights are the component's shares in output. The growth rates are 

defined as the difference in natural logarithms of successive 

observations of the components and the weights are equal to the mean 

of the factor shares of the components in the corresponding pair of 

years. 

The data used for the estimations are based on the North American Industrial 

Classification System (NAICS). The basic data series were obtained from the 

Bureau of Labour Statistics and the Bureau of Economic Analysis. The industry 

classification studied covers intra- and inter-state transmission pipelines. It 

excludes pipelines used for the collection and distribution of crude oil and gas in 

the field, which are classified as part of the mining sectors. It also excludes the 

local distribution of natural gas to final consumers, which is classified as part of 

the utilities sector. 

The results of this paper suggested an annual efficiency rate of 1.2 per cent over 

the period 1987 to 2004. 

Below we provide a review of this approach against our criteria. 

Choice of comparators 

The comparators in this analysis include intra- and inter-state transmission 

pipelines in the US. As these are transmission companies, they carry out similar 

activities at GTS.  

However, as discussed under our assessment of Lawrence and Skolnik’s choice 

of time period, these companies face significantly different wider economic, 

regulatory and underlying market conditions to GTS, and therefore are not the 

most suitable comparators for GTS.  

Choice of time period 

The results from Lawrence and Skolnik (2008) are based on a longer time-period 

from 1987 to 2004 than the Jamasb study. This approach has the benefit of 

covering at least one full business cycle. 
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Figure 3 below shows that changes in MFP were flat between 1987 and 1994, 

but showed a large rise between 1994 and 2004.  We note again that significant 

regulatory and market reforms were introduced in the US in 1992.  We suggest 

that this demonstrates that both this paper and the Jamasb study are likely to be 

picking up the impact of regulatory reform in the US rather than the impact of 

technical efficiency improvements.  It is not at all clear that such high growth is 

sustainable or an appropriate benchmark for GTS which faces an entirely 

different regulatory environment.  It is notable that the findings from these 

studies are substantially larger than those from studies examining more stable 

periods (e.g. the Reckon and CEPA analysis or the Ofgem analysis). 

Figure 3. Results from two alternative approaches 

 

Source: Frontier 

Sample size and data quality 

This analysis is based on data from the pipeline transportation industry, which 

includes four sub-sectors: 

 Pipeline Transportation of Crude Oil  

 Pipeline Transportation of Natural Gas  

 Pipeline Transportation of Refined Petroleum Products; and 

 All Other Pipeline Transportation  

We note that the analysis behind this report is not transparent, and therefore 

cannot be applied to GTS without caution. It is unclear whether the analysis is 

based on the MFP of the pipeline transportation sector in aggregate, or on the 
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four disaggregated sectors. Moreover, it would be easy and straightforward to 

replicate a similar piece of analysis for the Dutch economy by analysing the TFP 

growth of the utility sector in the EU KLEMS dataset. Therefore, it is unclear 

why the ACM would rely on a study based on the pipeline transportation sector 

in the US instead.  

Robustness/Sensitivity analysis 

Two alternative methods for calculating multifactor productivity are presented in 

this paper.  

 the Basic Growth-Accounting methodology; and 

 the Tornqvist methodology. 

We note that the results from both these approaches are similar. However, given 

the drawbacks associated with the Basic Growth-Accounting methodology, 

CEPA proposes to rely on the slightly higher productivity estimates from the 

Tornqvist approach.  

Relationship between productivity change and input prices 

We also note that the MFP approach adopted by Lawrence and Skolnik (2008) 

measures only productivity, and not changes in input prices. If the ACM’s 

dynamic efficiency scores are informed by this study, further consideration would 

need to be given to whether an adjustment for input prices is required.   

Relationship between static and dynamic efficiency 

A major disadvantage of MFP is that it does not distinguish between whether 

efficiency gains are due to catch-up or frontier-shift. Where MFP estimates are 

calculated using data for a significant number of firms over a long time period, 

we can be relatively assured that the analysis is identifying frontier shift rather 

than catch up.  This, for example, is why using data for all sectors of the 

economy over a 30 year period provides comfort that we are measuring the right 

thing. 

In this case, however, given the lack of transparency around the data and analysis 

in this paper, it is far less clear than the analysis is estimating only frontier shift 

efficiency. 

Applicability in a regulatory setting 

We note that MFP approaches are generally simple and transparent, and relatively 

easy to understand and implement. However, reliance on this study for regulatory 

purposes does give rise to concerns around transparency and fairness. 

The key concern is that the data used in the study is not publicly available, and 

there is no oversight of the data cleaning or transformation process.  
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Consequently, it is very difficult for a regulated entity to fully assess or challenge 

the findings of the study. 

5.2.4 The three Australian studies 

The final sets of papers we review are three studies measuring the productivity of 

Australian Gas Distribution Businesses (GDBs).  We review these papers 

together as they have adopted largely the same methodology.  Again we start with 

a brief outline of the methodological approach before reviewing the studies 

against our criteria.  

The three studies we review are: 

 Meyrick and Associates (Meyrick), TFP analysis of three Victorian 

GDBs. The Meyrick study uses detailed data for the three GDBs to analyse 

both TFP and partial factor productivity (PFP).  They use data for the period 

1998 to 2006, and also provide forecasts of TFP for 2007 2012.  Meyrick 

consider a number of different model specifications, in which they allow the 

inputs and outputs used in the analysis to vary.  Meyrick estimates historic 

efficiency growth at 2.7% per year.  However, their forecast for the 2007-12 

period is for dynamic efficiency of 0.1%. 

 Pacific Economics Group LLC (PEG) TFP analysis of three Victorian 

GDBs.  The PEG study analyses the TFP of Victoria’s three gas distribution 

business over the period 1998-2007.  Again, the study relies upon detailed 

company-level data for the three GDBs. PEG estimates that TFP for 

Victoria’s gas distribution industry grew at an average rate of 2.85% per 

annum over the 1998-2007 period. 

 Economic Insights (EI) TFP analysis of Jemena Gas Networks, the New 

South Wales GDB. The EI study analyses both the TFP and PFP of JGN 

over the period 1999 to 2009. The study relies on detailed company level 

data for JGN that is in a comparable format to that used for the three 

GDBs.  The study relies on the same model specification as that used in the 

Meyrick baseline.  EI provide both historic estimates of TFP and a forecast 

for the 2010 to 2015 period. EI estimate historic efficiencies of 1.9% for 

JGN.  Their forecast efficiency is 0.2%.    

Choice of comparators 

The comparators in the three studies are Australian GDBs, and in consequence 

there is likely to be comparability with the activities of a gas transmission 

company.  
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However, these Australian companies face significantly different wider economic, 

regulatory and underlying market conditions to GTS, and therefore are not the 

most suitable comparators for GTS.  

Moreover, we note that if one wished to rely on the efficiency performance of 

GDBs, it is not clear why one would rely on Australian GDBs rather than carry 

out a similar study using data collected from Dutch GDBs. 

Choice of time period 

The time period of the analysis in all three studies (between 1998 and 2009) 

coincides with the period immediately following the privatization of the 

Australian GDBs in 1998.  The results from these studies are therefore likely to 

be reflective of changes in regulatory environment, rather than productivity. As 

this is a period immediately following reform, productivity estimates from this 

period are likely to over-estimate those that can be feasibly achieved by GTS. 

This is explicitly acknowledged by PEG: 

“PEG estimates that TFP for Victoria’s gas distribution industry grew at an average rate of 
2.85% per annum over the 1998-2007 period. This rate exceeds the comparable TFP trends 
for gas distributors in other industrial nations. One reason is almost certainly that the sample 
period for the GDBs coincides with their post-privatization experience. In our TFP research for 
Victoria’s power distributors, we noted that periods immediately following the privatization of 
utilities may give rise to a “burst” of productivity gains as the inefficiencies associated with 
previous State ownership are eliminated. Eliminating these inefficiencies would represent a one-
time source of TFP gains that is unlikely to be repeated.” 

The analysis in all three studies is based on a small sample of 9 – 11 years. This 

does not cover a full business cycle, and may be biased by a period of unusually 

high productivity in Australia.  As acknowledges by PEG: 

“…overall TFP trend is substantially greater than what PEG has observed and measured for 

other gas distribution industries. We believe a more reliable picture of the GDBs’ underlying 

TFP performance is likely to emerge when additional years of sample data are incorporated into 

the analysis.” 

We note that in 2012 EI carried out an update of the TFP analysis for the three 

Victorian GDBs.  This update was based on exactly the same data and 

methodology, and merely extended the analysis from the earlier studies to include 

the years up to 2011.  The key finding for this study is that for the 2007-11 

period, TFP growth was 0.7%.  This demonstrates clearly that the earlier studies 

were highly likely to be picking up the impact of regime changes and thus are 

highly unlikely to be appropriate comparators for GTS.   

Sample size 

The results from Meyrick and Economic Insights are based on a small sample of 

three companies, and the results from PEG are based on a sample of only one 
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company. This means that the sample size may not be large enough to rule out 

sample error.  

Robustness/sensitivity analysis  

The productivity estimates in these studies appear to be volatile, and sensitive to 

the assumptions that underpin them, suggesting that they cannot be applied 

without considerable caution.  

The results in the Meyrick study are sensitive to the choice of inputs and outputs 

used to measure TFP. We note that the results from two of Meyrick’s three 

alternative models are significant lower at 1.8%, relative to Meyrick’s base case 

result of 2.7%. Given that the results of the Economic Insights study are based 

on the base case approach adopted by Meyrick, we note that the results from this 

study would also be similarly sensitive to alternative assumptions.  

Relationship between productivity change and input prices 

Dynamic efficiency estimates are informed by both productivity change, and also 

changes in input prices. TFP and PFP measure only the former. If the ACM’s 

dynamic efficiency scores are informed by these Australian studies using 

productivity measures such as TFP and PFP, further consideration would need 

to be given to whether an adjustment for input prices is required. We note that 

combining the evidence from these studies on productivity growth with a 

positive input price differential would result in a lower dynamic efficiency 

estimate.   

Relationship between static and dynamic efficiency 

As discussed in Section 2.3 above, a major disadvantage of TFP is that it does 

not distinguish whether efficiency gains are due to catch-up or frontier-shift. In 

theory, TFP estimates from a set of comparators operating in competitive 

markets over a long time-period are likely to largely represent frontier-shift, 

rather than catch-up.  

In this case, however, the results are for three companies operating in regulated 

markets, where the authors of the study note that the high observed growth is 

more likely to be due to the impact of privatisation than dynamic efficiency, and 

where more recent studies confirm this to be the case.     

Applicability in a regulatory setting 

TFP approaches are generally simple and transparent, and relatively easy to 

understand and implement.  

However, in this case the data used in the study is not publicly available, and 

there is no means by which the regulated entity could validate the findings in the 
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paper.  We also note that the findings from the more recent work are highly likely 

to invalidate the results.     

5.3 Conclusions 

In this chapter we have reviewed a range of potential methods for setting GTS’ 

dynamic efficiency target against our criteria.  We grouped the methods into two 

categories: 

 Estimates of dynamic efficiency for GTS based on analysis of data for 

the Dutch economy: Two of the studies, the papers by Reckon and CEPA, 

set out the results of the application of the TFP and Output price index 

methodologies to the Dutch economy.  In both cases the analysis was 

commissioned by the Regulator specifically to inform the setting of a 

dynamic efficiency factor for GTS; and 

 Evidence from a selection of academic papers and benchmarking 

studies in other countries: the other evidence that appears to be being 

considered in relation to the setting of the dynamic efficiency factor for GTS 

is the findings from a selection of academic papers from the US and 

Australia. 

In general, we found that the two papers in the first category – the estimates of 

dynamic efficiency based on Dutch statistical data – scored better against the 

criteria.  In particular, we found that the following positive features associated 

with the studies:  

 Taking the Dutch economy as a reference for the dynamic efficiency 

target is appropriate, and had support in the practice adopted by 

regulators elsewhere (although as we note below we identify a concern 

with respect to one of the two studies over the manner in which 

comparator sectors were chosen);   

 The studies were based on an appropriate time period, spanning 

multiple business cycles, and not obviously likely to be biased by any 

particular regime change;  

 The sample size is large and the analysis based on the publicly available 

KLEMs data; 

 The analysis is robust to changes in specification, and results do not 

vary dramatically with sensitivity analysis; 

 The methodologies (with the exception of the selection of comparator 

sectors in one of the studies) are applicable in a regulatory setting – in 

particular, the methodology is clear and transparent and the data is 

publicly available, allowing the regulated entity an opportunity to review, 
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assess and challenge the findings on which any dynamic efficiency target 

would be set.  

In terms of drawbacks, we identified the following two concerns: 

 First, one of the studies relies on comparison with only a subset of 

sectors for the Dutch economy, rather than all sectors.  We note that it 

is very challenging to ensure that comparators for a single national TSO 

are meaningful and on a like-for-like basis and that attempting to adjust 

for differences may involve a degree of subjectivity. Therefore, if one is 

to rely on a restricted set of comparators, it is essential to set out clear 

and transparent criteria for selection of sectors, including their 

comparability, and conduct sensitivity analysis around the choice of 

sectors.  This has not been done.   

CEPA have considered the capital to labour ratios of comparators as 

they note that the network operators and comparators should have 

similar scope for capital labour trade-offs.  However, there are a number 

of issues with CEPA's analysis.  First, it is not clear how the ratio has 

been calculated, and they provide no analysis of the capital to labour 

ratio for GTS, so we have no information as to whether the comparator 

sectors are a closer match to GTS than are other sectors of the 

economy.  Second, they do not provide the ratios for the other sectors 

of the economy, and so we have no way of knowing whether these 

sectors look different to the other excluded sectors.    

We find that from a regulatory perspective the approach adopted by 

CEPA to the choice of sectors is not ideal, as it is neither open nor 

transparent, and is open to accusations of cherry-picking, particularly if 

the use of a restricted set of sectors results in a higher efficiency target 

(as it does in this case). 

 Second, the studies fail to make adjustments for a couple of potentially 

important factors.  First, the studies do not adjust for the fact that an 

element of the estimate may relate to catch up rather than frontier shift 

efficiency, and this should be considered when choosing the exact level 

of the target.  Studies from the UK, suggest that this effect may be 

significant.  Second, the studies do not account for the potential for 

input prices facing GTS to be different to those facing comparators, 

and again this is something that should be considered when choosing 

the precise level of efficiency target. 

In contrast, our review has found that the selection of academic papers and 

benchmarking studies in other countries perform poorly in terms of the 

criteria: 
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 First, it is not at all clear how this set of papers was identified as being 

of relevance.  We note, however, that it is not an exhaustive set of 

papers from the literature, and that in the case of the Australian studies, 

a more recent study is available by the same authors that undermines 

the key result of the paper. 

 In terms of comparators we note that the benchmarked firms were 

either gas transmission or distribution businesses and so likely to be 

carrying out similar activities to GTS.  However, a key concern with the 

choice of comparator relates to the wider economic and regulatory 

environment in which the comparators operate.  We note that this 

could potentially be very different to that facing GTS, significantly 

limiting the usefulness of the comparator set, and that any reliance on 

such studies for setting GTS’ efficiency target would need to carry out 

an assessment of applicability.  Effectively, we conclude that amongst 

the companies included in the studies, there is in fact no real 

comparator company to GTS.  We note that Jamasb et al, authors of 

one of the US studies, have explicitly recognised the different 

environments operating in the US and in Europe and the challenges of 

relying on US companies as comparators.   

 The studies performed very poorly in terms of choice of time period.  

In relation to both the US and Australian choice of time period, the 

studies were based on relatively short time periods that immediately 

followed significant regulatory or market reforms.  This is likely to 

significantly bias the finding and lead to a substantial over-estimate of 

dynamic efficiency.  This was shown starkly in relation to the Australian 

studies where a more recent paper by one of the authors, using the same 

methodology and data, showed that when dynamic efficiency was 

estimated for a more recent period, it had dropped from 2.8%-2.9% to 

0.7%, clearly demonstrating that the earlier studies were picking up 

primarily the effects of regulatory reform.  We note that the authors of 

the earlier Australian papers explicitly recognised this. 

 The studies also perform poorly in terms of sample size and data 

quality.  In relation to the US studies, Jamasb et al explicitly recognise 

that the data they have used is appropriate for academic research but is 

of much more limited use for actual regulatory application.  For the 

Australian studies, the sample size is three. 

 Both the US and Australian studies are highly sensitive to model 

assumptions and specification choice.  This is particularly the case with 

the Jamasb paper, where the efficiency estimates more than double 

depending on whether a single variable is included/omitted from the 
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model.  Such sensitivity to model specification casts significant doubt 

on the usefulness of the analysis for benchmarking purposes. 

 The papers also score poorly in terms of applicability in a regulatory 

setting.  We note that it would be highly unusual for a regulator to base 

estimates on the academic literature rather than on bespoke analysis, 

particularly when such bespoke analysis is available.  More importantly, 

we note that the papers fail particularly in relation to transparency and 

fairness.  The data underlying the US and Australian work is not 

publicly available, and we do not know what (potentially perfectly 

legitimate) data cleaning or transformation was carried out by the 

authors. In consequence, setting a target on this basis does not give the 

regulated entity any ability to fully assess, test and challenge the findings 

on which its efficiency target is set. 

  



 June 2013  |  Frontier Economics 65 

 

 Recommendations for GTS 

 

6 Recommendations for GTS 

In this report, we have considered evidence from a number of methods that can 

be used to inform a dynamic efficiency target for GTS in the next price control 

commencing in 2014. We have: 

 Studied the approaches that have informed the decisions of other European 

regulatory authorities. 

 Analysed the scope of application of a dynamic efficiency score in practice, 

given the overall context of the price control. 

 Developed a set of review criteria and applied them to a number of studies 

that could be used to inform the setting of a dynamic efficiency factor for 

GTS.   

On the basis of this evidence we have developed recommendations for GTS with 

respect to the appropriate approach to setting a dynamic efficiency target.  These 

recommendations relate to two issues: 

 The appropriate methodology for setting the target; and 

 The costs to which such an efficiency target should be applied. 

6.1 Appropriate methodology  

We recommend that the dynamic efficiency factor for GTS should be set on the 

basis of either an output price index or TFP index using comparator data for the 

Dutch economy from the EU KLEMs database. 

This recommendation is based primarily on two factors: 

 Score on review criteria: As set out in the previous chapter, the two 

studies by Reckon and CEPA which implement this approach score 

highly on almost all of the review criteria we identified.  However, we 

note that one of the studies relies on comparison with only a subset of 

sectors for the Dutch economy, rather than all sectors.  In principle, the 

choice of a subset of sectors might deliver more accurate and robust 

results than use of all 30 sectors.  However, if one is to rely on a 

restricted set of comparators, it is essential to set out clear and 

transparent criteria for selection of sectors and conduct sensitivity 

analysis around the choice of sectors.  This has not been done.  In the 

absence of such an approach, it is not at all clear that using a restricted 

set of sectors provides better results than comparison with all sectors of 

the economy; and 
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 Regulatory precedent: Only a limited number of European regulators 

have set explicit dynamic efficiency targets.  Where they have done so, 

they have relied on comparators within the national economy.  In the 

case of Great Britain, the high level approach recommended here is very 

similar to that adopted by Ofgem. 

The two studies that have adopted this approach have produced estimates of 

dynamic efficiency of between 0% and 0.5%, and so we find that the dynamic 

efficiency target for GTS is likely to lie within this range.  As to the exact level of 

the target, we suggest a number of factors quite strongly indicate that it should lie 

below the upper bound: 

 The CEPA study uses a more limited set of comparator sectors.  As noted 

above, given the concerns around the selection process it is not at all clear 

that using a restricted set of sectors provides better results than comparison 

with all sectors of the economy.  We note that CEPA’s output price indices 

are lower than the base-case results when looking at an average of all 

industries. 

 The 0.5% finding is based on a subset of comparators that excludes the 

utility sector.  No rationale or evidence has been provided supporting the 

exclusion of this sector.  We note that the inclusion of the utility sector 

would result in a lower productivity estimate. 

 CEPA and Reckon have not carried out any assessment of the level of RPEs 

likely to face GTS in the next regulatory period.  If RPEs are positive and 

significant, this would lead to a lower dynamic efficiency target being 

appropriate.     

 The 0.5% estimate is based on the use of a two business cycle dataset.  

CEPA does not provide an analysis of whether this choice is likely to be 

preferred to the longer four cycle data set used in the Reckon analysis.  We 

note that using data for a longer time-period than in CEPA’s base case yields 

a lower estimate of dynamic efficiency. 

 CEPA and Reckon’s productivity estimates are derived from an analysis of 

TFP, and consequently they do not distinguish between static and dynamic 

efficiency. It may incorporate an element of catch-up, in which case it would 

overstate GTS’ true scope for dynamic efficiency savings.  Doing so would 

appear to be implicitly applying a ‘catch up’ efficiency type target (as the only 

justification for disallowing historic costs is that they were not efficiently 

incurred), which is inappropriate in the absence of any assessment of GTS’ 

static efficiency) 
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We have considered whether weight should also be placed on the selection of 

academic studies when determining the appropriate dynamic efficiency target for 

GTS.  We conclude that, on the basis of their performance against the review 

criteria, they should not be taken into consideration when setting a target for 

GTS.  This is for five key reasons (although performance on the other criteria 

was also low): 

 The data used in all the studies is for a period following significant 

regulatory reform, and so is more likely to be reflecting the impact of 

regime change rather than changes in technical efficiency that GTS 

might be expected to match.  This is particularly evident in relation to 

the Australian studies where we see a very significant decline in 

productivity when data for more recent years is used. 

 With respect to the Jamasb study, the authors explicitly recognise the 

difficulties in using data for the US for comparison with European 

firms.  They also explicitly recognise that while the data they rely on is 

appropriate for academic research it is of limited value for actual 

benchmarking. 

 The Jamasb study is highly sensitive to model specification and 

considerable care would need to be taken in relying on results from such 

a sensitive approach. 

 We consider that it is not good regulatory practice to rely on findings 

where the underlying data and analysis is not publicly available either to 

the regulator or the regulated entity.  In our experience, the choice of 

data, data cleansing process and data transformation process can all 

significantly influence the estimates from such analysis.  Consequently, 

it is critical that both the Regulator and the regulated entity have the 

opportunity to review and test the analysis. 

 There is very limited regulatory precedent for such an approach, 

particularly in the circumstances where the regulator has commissioned 

bespoke analysis to inform the same decision. 

6.2 Costs to which the target should be applied 

We recommend that the target should be applied: 

 Only on a forward looking basis to costs not yet incurred – as set 

out in Chapter 2 above, it is inappropriate to apply dynamic efficiency 

targets retrospectively.  Consequently, dynamic efficiency should not be 

applied to GTS’ capital return or depreciation allowance; and 
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 Only to GTS’ controllable opex and capex – as set out in Chapter 

two above, it is inappropriate to apply efficiency targets to costs that lie 

outside of the control of the operator. 
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1.  Inleiding 

1. In het onderhavige rapport worden de rekenkundige formules die ten grondslag liggen aan het 

ontwerp methodebesluit Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS) van de Autoriteit Consument 

& Markt (hierna: ACM) voor de periode 2014 tot en met 2016 aan een nadere analyse onderworpen.
2
 

Deze formules zijn opgenomen in bijlage 1 van genoemd ontwerp methodebesluit en genummerd 

van (1) tot (26). Het doel van deze analyse is om de werking van deze formules te toetsen op de 

aanwezigheid van onjuiste wiskundige formuleringen, strijdigheden, onduidelijkheden, e.d., die de 

werking in de praktijk zullen bemoeilijken of kunnen leiden tot dubbelzinnige interpretaties. Indien 

nodig wordt verwezen naar randnummers in het ontwerp methodebesluit.  

2.  Algemene opmerkingen 

2.1 Indices i en tijd 

2. Verschillende vergelijkingen, te beginnen met vergelijking (1), bevatten een index i ter aanduiding 

van één van de vijf taken waarop het ontwerp methodebesluit betrekking heeft. Met uitzondering van 

vergelijking (7), hierop wordt teruggekomen bij de bespreking van deze vergelijking zelf, wordt i als 

boven index gebruikt. Het verdient de aanbeveling om de index i alléén te gebruiken als boven index 

en alléén ter aanduiding van één van de vijf taken.  

                                                 

1  Vakgroep Economie, Econometrie en Financiering, Postbus 800, 9700 AV Groningen, tel. 050-3633893, fax 050-

3637337, e-mail: j.p.elhorst@rug.nl. 

2  Op verzoek van GTS. Niettemin betreft het hier een onafhankelijk uitgevoerd onderzoek. 
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3. Evenzo bevatten verschillende vergelijkingen, te beginnen met vergelijking (1), een onder index die 

de tijd aangeeft. Hiervoor wordt ofwel een jaartal gebruikt, zoals in vergelijking (1), of meerdere 

jaartallen dan wel een periode, zoals in vergelijking (2), of een index t zoals in vergelijking (8). Het 

verdient de aanbeveling te streven naar een meer uniforme notatie. Als een vergelijking op slechts 

één jaartal betrekking heeft, kan als onder index het betreffende jaartal worden gebruikt. Een 

voorbeeld hiervan is vergelijking (8) die duidelijk alleen betrekking heeft op slechts één jaartal, 

namelijk 2012. Sommige variabelen of vergelijkingen hebben betrekking op een tijdsperiode. In dit 

geval is het belangrijk dat uit de notatie volgt of een variabele of vergelijking meerdere malen wordt 

uitgerekend of dat de berekening eenmaal wordt uitgerekend en geldt voor een bepaalde periode. 

Dit volgt op dit moment niet eenduidig uit de notatie van variabelen en vergelijkingen. Een voorbeeld 

hiervan is de x-factor in vergelijking (20). Het verdient de aanbeveling de notatie 2014,…,2016 te 

vervangen door 2014-2016, omdat een streepje tussen het begin- en het eindjaar duidelijker 

weergeeft dat het hier een tijdsperiode betreft. Als een vergelijking op meerdere jaren betrekking 

heeft, kan dit met de toevoeging “t = 20xx,…,20yy” achter de vergelijking worden aangegeven. 

Vergelijking (26) bijvoorbeeld heeft betrekking op drie jaren, namelijk 2014, 2015 en 2016. Middels 

het opnemen van de onder index t in de linkerzijde van de vergelijking, hierop wordt teruggekomen 

bij de bespreking van deze vergelijking zelf, en vervolgens het toevoegen van t = 2014,…,2016 

achter de vergelijking kan dit worden aangegeven.  

2.2 Consumentenprijsindexcijfer (cpi) 

4. Het consumentenprijsindexcijfer (cpi) komt in meerdere vergelijkingen voor en speelt daarom een 

centrale rol. Deze variabele is bedoeld om geldbedragen uitgedrukt in prijzen van één jaar uit te 

drukken in prijzen van een ander jaar. Een complicatie is dat de ACM niet één basisjaar definieert 

waarin alle prijzen en geldbedragen worden uitgedrukt, bijvoorbeeld 2016, maar in verschillende 

vergelijkingen verschillende basisjaren hanteert. In het geval van een vast basisjaar, bijvoorbeeld 

2016, zou met de aanduiding cpit voor t = 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 eenduidig kunnen 

worden aangegeven “reken geldbedragen uitgedrukt in prijzen van jaar t om in die van prijzen van 

2016”. In het geval het basisjaar niet constant is, zijn twee tijdsindices benodigd. De aanduiding  

cpit1,t2 valt daarom te overwegen: “reken geldbedragen uitgedrukt in prijzen van jaar t1 om in die van 

prijzen van jaar t2”. Stel men wil een geldbedrag in prijzen van jaar 2010 omrekenen in die van 

prijzen in 2012, dan kan dat met  cpi2010,2012 worden aangegeven. 

5. In randnummer 147 van het ontwerp methodebesluit en op pagina 11 bijlage 1 wordt de cpi 

gedefinieerd als de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex. Ter verheldering: stelselmatig 

wordt door de ACM in de rekenkundige formules de notatie 1+cpi gebruikt, waarmee wordt bedoeld 

de procentuele verandering van het prijspeil omgerekend in het decimale stelsel. Voorbeeld: als 

prijzen met 1,5% zijn gestegen, is de uitkomst welke wordt verkregen voor 1+cpi gelijk aan 

1+0,015=1,015. Het verdient de aanbeveling om dit te verduidelijken. 

6. De ACM voorziet de cpi van een dakje als het gaat om een verwachte waarde, bijvoorbeeld in 

vergelijking (2), en laat het dakje achterwege als het gaat om een waarde die kan worden 

waargenomen, bijvoorbeeld in vergelijking (9). In de statistiek wordt het symbool dakje gebruikt om 

de voorspelde waarde van een variabele of de geschatte waarde van een parameter binnen een 

wiskundig model weer te geven. Deze notatie kan ook in de rekenkundige formules gehanteerd 
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worden als het volgende in ogenschouw wordt genomen. In de vierde maand voorafgaande aan 

2014 (september 2013) wordt de verwachte waarde van de cpi voor het jaar 2014 uit de CBS 

statistieken betrokken. Volgens de omschrijving op pagina 11 van bijlage 1 betreft dit de prijsstijging 

over de periode augustus 2012 – augustus 2013 (augustus data wordt gepubliceerd in de vierde 

maand – september - voorafgaande aan het nieuwe jaar). Met andere woorden, deze informatie legt 

de cpi2012,2013  vast. Vervolgens veronderstelt de ACM 

��̂����,� 	 ���
��
,
��� met t = 2014,…,2016 

om op deze manier de verwachte waarden in de reguleringsperiode te bepalen. Het verdient de 

aanbeveling deze vergelijking aan de rekenkundige formules toe te voegen, mede omdat het dakje 

boven cpi dan de betekenis krijgt die het zou moeten hebben, namelijk dat de cpi binnen het 

wiskundige model wordt voorspeld. Het voorkomt eveneens dat de cpit zonder dakje als gedefinieerd 

op pagina 11 van bijlage 1 voor t = 2014 als een waargenomen waarde te boek komt te staan, terwijl 

het in werkelijkheid gaat om een verwachte waarde. 

7. Pas gedurende de reguleringsperiode zal blijken of de verwachte inflatie overeenkomt met de 

werkelijke inflatie. Het ontwerp methodebesluit en de rekenkundige formules geven echter geen 

uitsluitsel of hier achteraf ook voor wordt gecorrigeerd.  

3.  Opmerkingen over afzonderlijke modelblokken of vergelijkingen 

Vergelijking (1)  

8. Vergelijking (1) bevat een somteken en een index “mp” die loopt van 1 tot “MP”, het totaal aantal 

meetpunten. Noch in het ontwerp methodebesluit, noch in deze bijlage I wordt het begrip meetpunt 

echter gedefinieerd. Het verdient de aanbeveling dit begrip nader toe te lichten. 

9. De variabele “t” ter aanduiding van tarieven is voorzien van een slangetje “~”. Omdat het symbool “t” 

elders in het wiskundige model, zie bijvoorbeeld vergelijking (8), wordt gebruikt ter aanduiding van 

de tijd verdient het de voorkeur om, met het oog op de leesbaarheid, een ander symbool te 

overwegen. 

10. Het verdient de aanbeveling om achter de verschillende taken die genoemd worden bij de definitie 

van de index i ook de betekenis van de afkortingen te geven, dat wil zeggen transporttaak (TT) tot en 

met aansluittaak (AP), met name omdat de laatste afkorting minder vanzelfsprekend is.  

Vergelijking (2) 

11. De variabele WACC in vergelijking (2) bevat als boven index de term nominaal of reëel. Het is echter 

niet duidelijk hoe het omzettingsproces van nominaal naar reëel verloopt. Wordt de reële waarde van 

de WACC driemaal bepaald in elk van de jaren 2014, 2015 en 2016 of wordt deze eenmalig bepaald 

over de periode 2014-2016. Randnummer 3 bevat aanbevelingen hoe dit notatieprobleem met 

betrekking tot tijd op te lossen. In navolging van de voorgestelde cpi notatie in randnummer 6, is het 

vermoeden dat ACM waarschijnlijk het volgende heeft bedoeld: 
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12. Met uitzondering van het symbool T bevat vergelijking (3) aan de rechterkant alleen variabelen 

waaraan een tijdsaanduiding ontbreekt. De vergelijkingen (4) t/m (7) tonen echter aan dat dit onjuist 

is. Het symbool βe in vergelijking (6) hangt af van T2014,…,2016 en is daarmee per definitie 

tijdsafhankelijk. Hetzelfde geldt voor kEV in vergelijking (5), omdat dit symbool op zijn beurt weer 

afhangt van βe. Daarom moet tenminste kEV aan de rechterkant van vergelijking (3) worden voorzien 

van een tijdsaanduiding. Omdat WACC de tijdstoevoeging 2014,..,2016 bevat, rijst echter de vraag 

of er mogelijk niet meer symbolen zijn waaraan ten onrechte een tijdsaanduiding ontbreekt.  

13. Uit bijlage 2 van het ontwerp methodebesluit, die ingaat op de uitwerking van de methode voor de 

WACC, blijkt dat alle grootheden als een constante over de periode 2014-2016 worden beschouwd, 

inclusief het vpb-tarief (oftewel: vennootschapsbelasting) van 25%. Uit randnummer 142 van het 

ontwerp methodebesluit blijkt echter dat de WACC van de derde naar de nu vierde 

reguleringsperiode daalt van 5,8% (de in dit randnummer genoemde 6,0% is onjuist) naar 3,6%. Dit 

is een significante daling die niet wordt veroorzaakt door een tariefswijziging in de 

vennootschapsbelasting. Het geeft aan dat de WACC tijdsafhankelijk is, echter zonder dat in de 

rekenkundige formules naar voren komt waarvan. Immers geen van de verklarende variabelen in 

vergelijkingen (2) t/m (7), op T na, bevat een tijdsaanduiding. Dit behoeft verbetering.  

14. Het symbool βa in vergelijking (7) lijkt af te hangen van de aard van de taak i, omdat deze index 

voorkomt aan de rechterkant van de vergelijking. Uit de omschrijving kan echter worden opgemaakt 

dat het hier zou moeten gaan om een individuele onderneming uit een vergelijkingsgroep. Omdat 

hier iets anders wordt bedoeld, dan zoals index i is gedefinieerd op pagina 4 van bijlage 1, dient een 

andere index dan i te worden gehanteerd.  

15. Uit tabel 2 in bijlage 2 blijkt dat de vergelijkingsgroep onafhankelijk van de taak uit 10 bedrijven 

bestaat en dat een mediaan wordt bepaald over deze 10 bedrijven. Vergelijking (7) en tabel 2 in 

bijlage 2 komen echter niet met elkaar overeen. Een somteken met een index voor elk van de 

bedrijven en de bepaling van een mediaan over deze bedrijven ontbreken in vergelijking (7). 

Vergelijking (8) 

16. Vergelijking (8) wordt geopend met een haakje (, maar niet gesloten met een haakje ). Voorts wordt 

niet aangegeven welke waarden de onder index t van de variabele KK in deze vergelijking kan 

aannemen. De enige vergelijking waarin ���
� in het wiskundige model terugkomt, is in vergelijking 

(11) voor t = 2012. Het verdient dan ook, in lijn met randnummer 3, de sterke voorkeur de term ���
�  

te vervangen door ��
��

� . 

17. Het verdient verder de aanbeveling om de definitie van ���
� (oftewel: ��
��


�
) te verduidelijken door, 

conform de definitie van de ����
���,…,
���
�������� , de tekst “voor het jaar 2016, in prijspeil t” te vervangen 

door “voor de jaren 2014 tot en met 2016, in prijspeil 2012”.  
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Vergelijking (9) 

18. Het hanteren van de term (1-FS) in vergelijking (9) is niet conform de tekst in het ontwerp 

methodebesluit waarin ACM stelt dat de pensioenkosten worden bepaald door het gemiddelde te 

nemen van de gegevens van de jaren 2010 tot en met 2012.  

19. In vergelijking (9) wordt een gemiddelde bepaald van de pensioenkosten over drie jaren. Omdat in 

de wiskunde een gemiddelde doorgaans wordt aangeduid met een streepje in plaats van een dakje, 

verdient de notatie ������

��

�  de aanbeveling. Bij het doorvoeren van deze notatie (ook in andere 

vergelijkingen) dient opgelet te worden dat, om niet conform de huidige notatie middels het dakje 

waarin het formaat afwijkt in de verschillende vergelijkingen, het formaat van de notatie in alle 

gevallen even groot is. 

20. De definitie van ���
� is niet conform de tekst in het ontwerp methodebesluit waarin ACM stelt dat dit 

de pensioenkosten en overige personeelskosten betreft. Het verdient daarom de voorkeur “en 

overige personeelskosten” toe te voegen aan deze definitie.  

Vergelijking (11) 

21. Het is niet duidelijk waarom de gerealiseerde kapitaalkosten in 2012 aan de rechterkant van de 

vergelijking aan de linkerkant van diezelfde vergelijking worden aangeduid als 

vervangingsinvesteringen. Omdat in de rekenkundige formules een onderscheid wordt gemaakt 

tussen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen (zie randnummers 177 t/m 181 van het ontwerp 

methodebesluit), roept dit de vraag op hoe uitbreidingsinvesteringen die in de derde 

reguleringsperiode tot en met 2012 zijn gedaan, behandeld worden bij de aanvang van de vierde 

reguleringsperiode. Het lijkt erop alsof deze bij de aanvang van de vierde reguleringsperiode nu als 

regulier worden aangemerkt, in de zin dat ze meetellen als onderdeel van ��
���
�  (vergelijking (14)), 

maar zekerheid geven deze wiskundige formulering en de toegevoegde definities niet. Een voor de 

hand liggende oplossing zou zijn om in vergelijking (11) de boven index ‘VI’ te laten vervallen, zodat 

tenminste de linkerzijde van de vergelijking in overeenstemming is met de rechterzijde. Om 

vergelijking (11) te laten aansluiten bij vergelijking (17) dient in dat geval ook in vergelijking (17) de 

boven index ‘VI’ te vervallen en kan vergelijking (14) vervallen, waarover hierna meer. Hierbij dienen 

de definities van ��
���
��,�  en ��
��


�  (zie randnummer 17) te vervallen en de definitie van ��
���
�  

toegevoegd te worden.  

Vergelijking (13) 

22. De cpi van 2012 naar 2016 ontbreekt en er mist een rekenkundige formule hoe het reguliere budget 

voor uitbreidingsinvesteringen in de eindkosten is verwerkt.  

Vergelijking (14) 

23. Deze vergelijking definieert een variabele ��
���
�  die nergens anders in het wiskundige model wordt 

gebruikt en is daarmee feitelijk overbodig. De vergelijkingen (11) tot en met (16) zijn, uitgezonderd 

vergelijking (14), input voor formule (17). Hiermee kan vergelijking (14) dan ook slechts een 

informerend doel dienen, die ten behoeve van de duidelijkheid daarom beter achterwege kan worden 
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gelaten. 

Vergelijking (17) 

24. De index 20112 van PK moet zijn 2016.  

25. PK moet voorts worden omgezet in prijzen van 2016 middels �1 ! ��̂�
��
,
���". Omdat hier aparte 

vergelijkingen voor worden opgevoerd in het geval van OKE en OKO, respectievelijk vergelijking (15) 

en vergelijking (16), verdient het aanbeveling dit ook te doen voor PK. Dit geeft ��
���
� 	 ������


��

� �1 !

��̂�
��
,
���", waarna deze ��
���
�  kan worden ingevuld in vergelijking (17).  

26. Vergelijking (17) bevat de term (1-FS) tot een bepaalde macht. De grootheid FS is echter niet 

gedefinieerd. Vermoedelijk wordt hier het symbool f bedoeld die op pagina 9 wordt gedefinieerd 

maar niet in de rekenkundige formules is opgenomen.  

27. De variabele f (oftewel: FS) wordt omschreven als een jaarlijks gemiddelde, maar omdat f (oftewel: 

FS) geen tijdsaanduiding bevat is niet duidelijk over welke periode dit gemiddelde dient te worden 

genomen. Het verdient daarom aanbeveling een tijdsaanduiding aan f (oftewel: FS) toe te voegen. 

Vergelijking (18) 

28. In het licht van het doel van het ontwerp methodebesluit, maar ook alle onzekerheden en 

regelgeving over nacalculaties valt te overwegen om in de omschrijving van de totale eindinkomsten 

EI die in vergelijking (18) worden bepaald de termen “gereguleerde” en “exclusief correcties” toe te 

voegen.  

29. Het verdient verder de aanbeveling om de definitie van EI te verduidelijken door, conform de tekst in 

het ontwerp methodebesluit, de definitie aan te vullen met “voor de bepaling van de x-factor over de 

periode 2014 tot en met 2016”. Door deze toevoeging wordt het doel van deze rekenkundige formule 

verduidelijkt en vindt er een betere aansluiting plaats met het modelblok ter bepaling van de x-factor 

vergelijking dat daarop volgt.  

30. De twee voorgaande randnummers tezamen geven als omschrijving “Totale gereguleerde 

eindkomsten, exclusief correcties, voor de bepaling van de x-factor over de periode 2014 tot en met 

2016, voor taak i in het jaar 2016”. 

Vergelijking (19) 

31. De term (1+cpi2014,..,2016-x2014,…,2016)
3
 lijkt onjuist. Waarschijnlijk wordt hier bedoeld, in lijn met eerder 

genoemde punten, (1+cpi2013,2016-x2014-2016), omdat prijzen van 2013 omgezet moeten worden in die 

van 2016.  

Vergelijking (20) 

32. Deze vergelijking herschrijft vergelijking (19) in een andere vorm en is daarmee feitelijk overbodig. 

Omdat deze formule echter meer dient dan een informerend doel, namelijk het definiëren hoe de x-

factor wordt berekend, kan deze ten behoeve van de duidelijkheid hiertoe gehandhaafd blijven.  
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33. De toelichting op de x-factor stelt dat deze wordt afgerond op 2 decimalen. Omdat de cruciale 

variabelen zoals WACC, frontier shift en cpi worden berekend in één decimaal nauwkeurig of in twee 

significante getallen (3,6% voor WACC, 1,3% voor frontier shift en cpi in 1 decimaal conform definitie 

op pagina 11 van bijlage 1) en de x-factor van deze variabelen worden afgeleid, is het wiskundig 

gezien onjuist deze in meer dan één decimaal nauwkeurig of in meer dan twee significante getallen 

te berekenen.  

Modelblok totale inkomsten vierde reguleringsperiode (vergelijking (21) - (24)) 

34. Vergelijking (21) is overbodig, want dit komt terug voor t = 2015 en t = 2016 in vergelijkingen (23) en 

(24). Bovendien is vergelijking (21) onhandig, omdat TI in het jaar 2014 blijkens vergelijking (22) op 

een andere manier verkregen wordt.  

35. Vanzelfsprekend zijn de eindinkomsten gedefinieerd in vergelijking (18) en de totale inkomsten in 

2016 gedefinieerd als in vergelijking (24) aan elkaar gelijk. Deze identiteit, #$
���
� 	 %$
���

� , wordt 

echter niet genoemd en zou in het wiskundige model opgenomen dienen te worden. 

36. De identiteit, #$
���
� 	 %$
���

� , geldt alleen dan als voor de cpi in vergelijkingen (22), (23) en (24) 

gebruik wordt gemaakt van een telkens een opschuivend basisjaar, namelijk cpi2013,2014 in vergelijking 

(22), cpi2014,2015 in vergelijking (23) en cpi2015,2016 in vergelijking (24). Dit komt doordat de opzet die 

voor de cpi is gekozen in vergelijkingen (22), (23) en (24) wezenlijk anders is dan die in 

vergelijkingen (19) en (20). Uit vergelijkingen (22), (23) en (24) volgt namelijk geen algemene term 

die tot de derde macht kan worden genomen. Met andere woorden, tussen (19) enerzijds en 

(22) - (24) anderzijds bestaat in zijn huidige vorm een wiskundige strijdigheid. 

Vergelijking (25) 

37. Het verdient de aanbeveling om voor de term correcties in vergelijking (25) een symbool te 

gebruiken, bijvoorbeeld ‘C’ om zo de boven index i en onder index t te kunnen toevoegen die 

noodzakelijk zijn om de rechterzijde en de linkerzijde van de vergelijking in overeenstemming te 

brengen.  

38. Het is niet nodig de correcties te voorzien van een +/- teken, omdat correcties per definitie zowel 

positief als negatief kunnen zijn.  

39. De definitie van de variabele “correcties” (oftewel ‘C’) ontbreekt en moet worden toegevoegd. 

Vergelijking (26) 

40. Het verdient de voorkeur om de onder index t, zoals gebruikt aan de rechterzijde van de vergelijking, 

ook te gebruiken aan de linkerzijde van vergelijking (26) en vervolgens te definiëren welke waarden 

de onder index t kan aannemen. Zie ook randnummer 3. 

41. Rekenvolumes in vergelijking (26) zijn voorzien van de index 2014,..,2016. Dit betekent dat met deze 

vergelijking niet de rekenvolumina in 2013 bepaald kunnen worden, omdat 2013 geen mogelijke 

index is van deze vergelijking. Immers, alleen 2014 tot en met 2016 kunnen worden ingevuld.  
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42. Als de variabele RV alleen terug komt in vergelijking (1) met als index 2013, rijst de vraag voor welk 

doel deze rekenkundige formule wordt gebruikt. Dit wordt niet helder uit de beschrijving. 

43. Omdat in vergelijking (26) het jaar 2013 niet kan worden ingevuld, is niet vastgelegd hoe de 

rekenvolumes 2013 die worden gebruikt in vergelijking (1) bepaald worden. 

4.  Conclusie 

44. De rekenkundige formules dienen ter verduidelijking van de tekst van het ontwerp methodebesluit en 

zouden een eenduidig inzicht moeten verschaffen over de berekening van de x-factor. Op dit 

moment kunnen de rekenkundige formules echter op verschillende manieren worden 

geïnterpreteerd, hetgeen leidt tot onduidelijkheden. De grootste onduidelijkheden zijn geconstateerd 

omtrent de cpi, de bepaling van de rekenvolumes, het vaststellen van de kapitaalkosten en het 

weergeven van tijds(on)afhankelijkheid in de formules. Door de aanbevelingen in dit rapport over te 

nemen, wordt deze onduidelijkheden weggenomen zodat de rekenkundige formules een eenduidige 

interpretatie van de berekening van de x-factor borgen en een ondersteuning zijn voor de teksten in 

het ontwerp methodebesluit.  
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Bijlage 9: Uitwerking voorbeeld budget reguliere UI’s 

 

 
 

 

Algemene uitgangspunten

Toelichting op rekenvoorbeeld

In dit blok worden de werkelijke kosten voor kapitaal en OPEX uitgerekend per jaar voor de in enig jaar geactiveerde RUI

Begrippen

referentieperiode:        2010 tot en met 2012

toepassingsperiode:  2013 tot en met 2016

vergoedingsperiode:   2014 tot en met 2016

Parameters (in te vullen)

WACC 3,6%

OPEX

1) berekening dat methode geen correctie bevat voor moment van activering (incl. oplossing)

Reguliere uitbreidingsinvestering (RUI) Formules'
SOM 

2013-2016
SOM 

2013-2016
RUI naam a A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6
RUI activering b 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
RUI afschrijvingstermijn c 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RUI gestandaardiseerde (jaar) afschrijving d=b/c 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
RUI gestandaardiseerde (jaar) OPEX e=b*opex-%

RUI jaar van activering f 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RUI maand van activering (afwijkend voor criteria 1 en 2) g 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1

Kosten RUI per jaar
Kosten 2010
RUI afschrijving (AFSCHR) h=d*(12-g+1)/12 100 200
RUI boekwaarde einde jaar (GAW) i=b-h 900 800
RUI kapitaalkosten (GAW*WACC+AFSCHR) j=h+i*wacc 132 229
RUI operationele kosten (OPEX) k=opex-%*b*(12-g+1)/12

Kosten 2011
RUI afschrijving (AFSCHR) l=d 200 100 200 200
RUI boekwaarde einde jaar (GAW) m=i-l 700 900 600 800
RUI kapitaalkosten (GAW*WACC+AFSCHR) n=l+m*wacc 225 132 222 229
RUI operationele kosten (OPEX) o=opex-%*e

Kosten 2012
RUI afschrijving (AFSCHR) p 200 200 100 200 200 200
RUI boekwaarde einde jaar (GAW) q 500 700 900 400 600 800
RUI kapitaalkosten (GAW*WACC+AFSCHR) r 218 225 132 214 222 229
RUI operationele kosten (OPEX) s

Kosten 2013
RUI afschrijving (AFSCHR) t 100 200
RUI boekwaarde einde jaar (GAW) u 900 800
RUI kapitaalkosten (GAW*WACC+AFSCHR) v 132 229
RUI operationele kosten (OPEX) w

Kosten 2014
RUI afschrijving (AFSCHR) x 200 100 200 200
RUI boekwaarde einde jaar (GAW) y 700 900 600 800
RUI kapitaalkosten (GAW*WACC+AFSCHR) z 225 132 222 229
RUI operationele kosten (OPEX) aa

Kosten 2015
RUI afschrijving (AFSCHR) ab 200 200 100 200 200 200
RUI boekwaarde einde jaar (GAW) ac 500 700 900 400 600 800
RUI kapitaalkosten (GAW*WACC+AFSCHR) ad 218 225 132 214 222 229
RUI operationele kosten (OPEX) ae

Kosten 2016
RUI afschrijving (AFSCHR) af 200 200 200 100 200 200 200 200
RUI boekwaarde einde jaar (GAW) ag 300 500 700 900 200 400 600 800
RUI kapitaalkosten (GAW*WACC+AFSCHR) ah 211 218 225 132 207 214 222 229
RUI operationele kosten (OPEX) ai

Totale kosten RUI - toepassingsperiode
Totale kapitaalkosten voor toepassingsperiode (2013-2016) aj=v+z+ad+ah 786 576 358 132 1.852 872 665 450 229 2.216
Totale OPEX kosten voor toepassingsperiode (2013-2016) ak=w+aa+ae+ai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RUI budget conform vermeende OMB methode 
Kapitaalkosten (in activeringsjaar) - referentieperiode al = j (; n ; r) 132 132 132 229 229 229
Gemiddelde kapitaalskosten - referentieperiode am=GEM(al)

Vergoeding kapitaalkosten - vergoedingsperiode an=4*am*1/3 (; 2/3 ; 3/3) 177 353 530 1.059 305 610 915 1.830

OPEX kosten (in activeringsjaar) - referentieperiode ao=0

Gemiddelde OPEX kosten - referentieperiode ap=GEM(ao)

Vergoeding OPEX kosten - vergoedingsperiode aq=4*ap*1/3 (; 2/3 ; 3/3)

RUI budget o.b.v. methodologisch juiste c.q. gecorrigeerde methode
Kapitaalkosten (in activeringsjaar) - referentieperiode ar = j (; n ; r) 132 132 132 229 229 229
Gemiddelde kapitaalkosten (in activeringsjaar) - referentieperiode as=GEM(ar)

Gemiddelde boekwaarde einde activeringsjaar (1e jaar) - referentieperiode at=GEM(i,m,q)

Gewogen gemiddelde gestandaardiseerde afschrijving - referentieperiode au=somproduct(b&d)/som(b)

Gemiddelde kapitaalkosten (in 2e jaar) - referentieperiode av=au+(at-1*au)*wacc

Gemiddelde kapitaalkosten (in 3e jaar) - referentieperiode aw=au+(at-2*au)*wacc

Gemiddelde kapitaalkosten (in 4e jaar) - referentieperiode ax=au+(at-2*au)*wacc

Vergoeding kapitaalkosten - vergoedingsperiode ay=(as*4+av*3+aw*2+ax)/6*3*1/3 (; 2/3 ; 3/3) 309 617 926 1.852 369 739 1.108 2.216

OPEX kosten (in activeringsjaar) - referentieperiode az = k (; o ; s)

Gemiddelde OPEX kosten - referentieperiode ba=GEM(az)

Gewogen gemiddelde 'gestandaardiseerde' OPEX kosten - referentieperiode bb=somproduct(b&e)/som(b)

Vergoeding OPEX kosten - vergoedingsperiode bc=(ba*4+bb*3+bb*2+bb)/6*3*1/3 (; 2/3 ; 3/3)

Referentieperiode (2010-2012) Toepassingsperiode (2013-2016) Referentieperiode (2010-2012) Toepassingsperiode (2013-2016)

132 229

132 229
900 800
200 200
225 222
218 214
211 207

Blok 3 'totale kosten RUI - toepassingsperiode'

Voor zover GTS de vaststelling en toepassing van het budget voor reguliere uitbreidingsinvesteringen begrijpt (hetgeen hieronder is uitgewerkt), stelt zij dat deze methode onjuistheden bevat c.q. geen rekening houdt met 
de volgende twee punten:

1) Methode bevat geen correctie voor het feit dat er in het activeringsjaar in het algemeen geen sprake is van een volledig jaar aan kapitaalkosten

2) Methode bevat geen correctie voor het feit dat de periode waarover de kosten worden vergoed (2013-2016) langer is dan de periode waarin de kosten worden vergoed (2014-2016)

In onderstaande rekenvoorbeeld is als uitgangspunt genomen dat in geval elk jaar eenzelfde reguliere uitbreidingsinvestering wordt geactiveerd (in de jaren 2010 tot en met 2016) dit tot 100% dekking van de kosten 
dient te leiden. Verder betreft onderstaande voorbeeld een vereenvoudigd voorbeeld waarbij geen cpi (dus een cpi van 0) is verondersteld.

In dit blok zijn de gegevens van een fictief project opgenomen, het betreft een (i) naam, (ii) activering, (iii) afschrijvingstermijn met daarvan afgeleid de gestandaardiseerde (jaar) afschrijving,
 (iv) gestandaardiseerde (jaar) OPEX, (v) jaar van activering en (vi) maand van activing (t.b.v. berekening kosten in activeringsjaar)

Er zijn twee fictieve projecten opgenomen (voor elke correctie één) met als enig verschil de maand van activering: de maand juli voor project A0 - A6 en de maand januari voor project B0 - B6.

In dit blok worden de werkelijke kosten voor kapitaal en OPEX uitgerekend voor de toepassingsperiode 2013 tot en met 2016

In dit blok wordt de vaststelling en toepassing van het budget berekend conform de methodiek in het OMB (voor zover GTS deze begrijpt)

NB elk 'b lok' in het rekenvoorbeeld begint met een b lauwe opvulkleur

Blok 1 'reguliere uitbreidingsinvesteringen (RUI)'

Blok 2 'kosten RUI per jaar'

In dit blok wordt de vaststelling en toepassing van het budget berekend conform een methodiek die een oplossing biedt voor de twee genoemde onjuistheden

2) berekening dat methode geen correctie bevat voor verschil in periode 
     waarover  en waarin  kosten worden vergoed (incl. oplossing)

NB de donker en licht gele en donker en licht oranje gemarkeerd cellen dienen met elkaar vergeleken te worden

Blok 4 'RUI budget conform vermeende OMB methode'

Blok 5 'RUI budget o.b.v. methodologisch juiste c.q. gecorrigeerde methode' 
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