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De voorzitter opent de hoorzitting en heet de aanwezigen welkom.  
De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 1 mei 2013 het ontwerp- methodebesluit 
zesde reguleringsperiode voor de regionale netbeheerders elektriciteit gepubliceerd. Zij heeft 
daarbij de uniform openbare procedure van toepassing verklaard.  
ACM heeft deze hoorzitting bestemd voor het vernemen van de mondelinge zienswijzen van 
belanghebbenden.  
 
Hij stelt de leden van de hoorcommissie voor.  
Hij deelt mede dat van deze hoorzitting een verslag zal worden gemaakt. Het betreft een openbaar 
verslag. Om die reden verzoekt hij partijen tijdig bekend te maken of er sprake is van 
vertrouwelijkheid van gegevens. ACM zal dan passende maatregelen treffen.  
Hij verduidelijkt de gang van zaken ter hoorzitting.  
Drie partijen hebben spreektijd aangevraagd, namelijk Netbeheer Nederland, de Duurzame Energie 
Koepel en Liander. Stedin heeft haar aanvraag voor spreektijd ingetrokken.  
 
Hij nodigt de heer Knegt uit om namens Netbeheer Nederland als eerste het woord te voeren.  
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De heer Knegt houdt een betoog, gebaseerd op de tekst van zijn pleitaantekeningen gedateerd 30 
mei 2013. Een kopie van deze pleitaantekeningen is aan dit verslag gehecht als Bijlage 1. Omdat de 
heer Knegt veelvuldig afwijkt van de geschreven tekst, wordt zijn betoog hieronder volledig 
weergegeven.  
 
Ter inleiding wijst hij op het grote aantal ter hoorzitting aanwezige partijen. Dit onderstreept naar 
zijn mening het belang van het onderwerp dat in deze zitting aan de orde komt. 
  
Hij kondigt aan dat hij zo nu en dan zal afwijken van de tekst van zijn pleitaantekeningen. Hij 
benadrukt echter dat ‘het geschreven woord telt’.  
 
Hij deelt mede dat Netbeheer Nederland graag gebruikmaakt van de mogelijkheid om in te spreken 
op het ontwerp-methodebesluit voor regionale netbeheerders elektriciteit.  
In aanvulling op haar pleitaantekeningen zal Netbeheer Nederland, in het bijzonder namens de 
regionale netbeheerders elektriciteit, een nader uitgewerkte schriftelijke zienswijze bij ACM 
indienen.  
 
 
1. Inleidende opmerkingen1. Inleidende opmerkingen1. Inleidende opmerkingen1. Inleidende opmerkingen    
 
Als inleiding verwijst Netbeheer Nederland naar het persbericht waarmee de toenmalige NMa de 
methodebesluiten voor de RNB’s NE5R en NG4R aankondigde:  
 
‘‘‘‘Stijgende transporttarieven gas en Stijgende transporttarieven gas en Stijgende transporttarieven gas en Stijgende transporttarieven gas en elektriciteitelektriciteitelektriciteitelektriciteit....  
‘De tariefstijging van 5 tot 7% weerspiegelt deels een inhaalslag omdat de huidige tarieven al enige 
tijd niet meer voldoende zijn om alle kosten te dekken. De transport- en aansluittarieven van 
elektriciteit en de transporttarieven van gas stijgen dan ook omdat de NMa verdere 
kostenstijgingen verwacht op het gebied van duurzame energie en vervangingsinvesteringen.’ 
 
Netbeheer Nederland wil allereerst de aandacht vestigen op de kwestie ‘duurzame energie’. Zij 
vraagt zich af of in de drie jaren die sindsdien verstreken zijn, de verwachtingen met betrekking tot 
de investeringen die nodig zijn om duurzame energie te faciliteren zodanig zijn bijgesteld, dat men 
nu meent dat er geen ruimte meer nodig is om die investeringen uit te voeren.  
Daarnaast stelt Netbeheer Nederland ACM de volgende vraag. Is het op zijn plaats om in deze 
periode tot een korting te komen van mogelijk 500 miljoen euro?  
 
Een tweede inleidende opmerking betreft de herziening van het wettelijk kader.  
ACM geeft in de toelichting bij dit ontwerp-methodebesluit aan dat zij zich ervan  
bewust is dat er wetswijzigingen op komst zijn. Netbeheer Nederland verwijst naar een citaat in de 
inleiding van het ontwerp-methodebesluit:  
‘ACM is zich ervan bewust dat er voorstellen tot wijziging van de E-wet bij de Tweede Kamer zijn 
ingediend. ACM stelt hierbij voorop dat deze voorstellen nog geen kracht van wet hebben, en dat zij 
de beleidslijn hanteert om niet vooruit te lopen op mogelijke toekomstige wetwijzigingen, tenzij 
deze eenduidig zijn vast te stellen.’ 
 
ACM is zich dus bewust van de mogelijke consequenties van wetswijzigingen. Netbeheer 
Nederland wil daaraan toevoegen dat het in deze context niet alleen gaat om wetwijzingen – nog 
niet aangenomen – die bij de Tweede Kamer liggen. Er is nog meer op komst. De Minister van 
Economische Zaken heeft majeure wetswijzigingen op het gebied van de E-wet en de G-wet 
aangekondigd, die uit dienen te monden in een nieuwe Energiewet. De Minister heeft deze 
voornemens recentelijk toegelicht in een notitie. Deze notitie dient er uiteindelijk toe te leiden dat er 
een nationaal energieakkoord wordt opgesteld bij de SER. 
 
Er zijn dus nogal wat wetwijzigingen op komst. De regionale netbeheerders zijn hier 
vanzelfsprekend nauw bij betrokken. Zij hebben de indruk dat er inderdaad sprake is van majeure 
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wijzigingen.  
 
De door ACM gekozen beleidslijn om niet te anticiperen op toekomstige wetwijzigingen, zou men 
in algemene zin kunnen begrijpen. Netbeheer Nederland is echter van mening dat die beleidslijn 
niet dient te worden gevolgd bij een dergelijke herziening van het wettelijk kader. ACM zou kunnen 
stellen: ‘Het betreft majeure wetwijzigingen met betrekking tot de E-wet en vermoedelijk ook de G-
wet.  
Belangrijke wijzigingen in het methodebesluit met betrekking tot de reguleringssystematiek dienen 
om die reden, op dit moment, achterwege te worden gelaten.’ 
Voorzien is moeilijk. Gelet op de genoemde onzekerheid, acht Netbeheer Nederland het echter 
verstandig om majeure wijzigingen achterwege te laten.  
 
De wetwijzigingen spelen in op ontwikkelingen op het gebied van de verduurzaming van de 
energievoorziening. Dit zal extra investeringen vragen.  
De mogelijkheden tot het doen van investeringen dienen behouden te blijven.  
Mede vanuit die optiek herhaalt Netbeheer Nederland dat het niet verstandig is om vooruit te lopen 
op het SER-akkoord, maar dat het wel verstandig is om majeure wijzigingen achterwege te laten. 
Dit bevordert een stabiel investeringsklimaat, mede ten behoeve van de gewenste verduurzaming.  
    
    
II De procedureII De procedureII De procedureII De procedure    
    
Netbeheer Nederland benadrukt dat de regionale netbeheerders veel waardering hebben voor de 
intensiteit en de openheid van de discussies in de klankbordgroepen. Het vormde een goede 
voortzetting van het informele themaoverleg, dat in de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden.  
De regionale netbeheerders ervoeren de klankbordgroepen zelfs als zo plezierig, dat zij er 
verwachtingen aan hebben ontleend. Verwachtingen die naar hun mening niet onrealistisch waren.   
De regionale netbeheerders hadden namelijk de indruk dat er een gemeenschappelijke gedachte 
aan het ontstaan was over twee zeer belangrijke onderwerpen, namelijk de eenmalige korting (de 
One off) en de vermogenskostenvoet. Zij uitten zelfs de verwachting: ‘Wij gaan hier samen met de 
toezichthouder uitkomen.’ Dat bleek echter niet het geval te zijn.  
Op 12 maart was het alsof de regionale netbeheerders van een koude kermis thuis kwamen. Op die 
datum deelde – toen nog – de NMa hen namelijk mede:  ‘Vermoedelijk gaat onze Raad van Bestuur 
dit besluit nemen’. Een toelichting werd op dat moment niet gegeven.  
Vervolgens werd binnen Netbeheer Nederland de vraag gesteld of – toen nog – de NMa voldoende 
zorgvuldigheid heeft betracht in het klankbordoverleg en of zij werkelijk rekening heeft gehouden 
met de serieuze problemen van de netbeheerders.  
Indien Netbeheer Nederland de procedure aan de orde stelt, dan betreft het dus met name die 
vraag. Is er sprake van een zorgvuldig uitgevoerde procedure, gelet op de mededelingen met 
betrekking tot de vermogenskostenvoet en de eenmalige korting, die – toen nog – de NMa op 12 
maart jongstleden heeft gedaan, waarbij geen toelichting werd gegeven? 
   
Netbeheer Nederland verzoekt ACM een toezegging die zij op een eerder moment heeft gedaan na 
te komen. Deze toezegging heeft betrekking op het onderzoek inzake kostenbesparing door de 
invoering van het nieuwe marktmodel. Netbeheer Nederland is van mening dat ACM heeft 
toegezegd, dat de resultaten van dat onderzoek verwerkt zouden worden in dit ontwerp-
methodebesluit, en dat Netbeheer Nederland tijdig van die resultaten op de hoogte zou worden 
gesteld. Helaas is dat niet gebeurd. ACM heeft inmiddels medegedeeld dat de resultaten pas in het 
definitieve methodebesluit kenbaar zullen worden gemaakt. Netbeheer Nederland betreurt dit. De 
invoering van het nieuwe marktmodel is immers een belangrijk onderwerp. Zij verzoekt ACM de 
resultaten van het onderzoek zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen.  
 
    
Zaken van inhoudelijke aardZaken van inhoudelijke aardZaken van inhoudelijke aardZaken van inhoudelijke aard.  
    
IIIIIIIIIIII. . . . WWWWACCACCACCACC    
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In het ontwerp-methodebesluit wordt meerdere keren opgemerkt, dat het fusieproces dat heeft 
geleid tot ACM op zich geen reden vormt om een andere reguleringsmethodiek in te voeren. 
Niettemin spreekt ACM tevens uit dat zij de reguleringsmethodieken van de verschillende sectoren, 
die onder de nieuwe organisatie zijn ondergebracht, zou willen harmoniseren. Netbeheer 
Nederland vindt dit echter geen goed argument om de reguleringsmethodiek te wijzigen. De fusie 
tot ACM heeft geheel andere achtergronden en was nooit bedoeld om tot een harmonisatie te 
komen. Netbeheer Nederland neemt daarom afstand van dit argument.  
 
In de klankbordgroepen is veel aandacht besteed aan de vaststelling van de vermogenskostenvoet – 
de WACC – die voor partijen van groot belang is.  
ACM gebruikt de WACC om ervoor te zorgen dat de regionale netbeheerders een redelijk rendement 
kunnen behalen op het geïnvesteerde vermogen.  
 
Vanuit het perspectief van de regionale netbeheerders is een correcte vaststelling van de WACC 
tevens van belang, omdat dit de regionale netbeheerders in staat stelt om vermogen bestemd voor 
investeringen aan te trekken.  
Daarnaast zijn er de gebonden klanten, die een bepaald tarief moeten betalen. Ook zij hebben recht 
op een evenwichtige WACC en op zodanige investeringen, dat de kwaliteit van de geleverde 
diensten goed blijft.  
 
Netbeheer Nederland verwijst naar bijlage 2 bij het ontwerp-methodebesluit. Zij wil vooropstellen 
dat ACM in deze bijlage een heldere analyse van de WACC geeft. Het betreft een duidelijk schema 
en een goed geschreven verhaal.  
Netbeheer Nederland is het er echter niet mee eens, met name op twee fundamentele punten. In 
de eerste plaats noemt zij de vaststelling van de risicovrije rente, die doorwerkt in de vergoeding 
Eigen Vermogen en de vergoeding Vreemd Vermogen. In de tweede plaats betreft het de 
marktrisicopremie.  
 
Met betrekking tot de risicovrije rente is het belangrijkste discussiepunt welke periode neem je voor 
het gemiddelde van die tienjarige obligatie. ACM kiest uiteindelijk voor een periode van drie jaar. In 
de leningenportefeuille van de regionale netbeheerders is er echter sprake van een gemiddelde 
ergens tussen de zeven en de tien jaar. Dat scheelt 1%. Wanneer men dit omrekent, dan gaat het 
om zeer veel geld.  
Netbeheer Nederland verwijst ter ondersteuning naar een artikel in de Economisch Statistische 
Berichten (hierna: ESB) van twee weken geleden. Wanneer die ene procent, die doorwerkt op de 
referentieperiodes met betrekking tot zowel Eigen Vermogen als Vreemd Vermogen, wordt 
losgelaten op het totaal geïnvesteerd vermogen gas en elektriciteit van de regionale netbeheerders, 
dan betreft het een verschil van 150 miljoen euro. Netbeheer Nederland verwijst voor meer 
informatie naar het artikel in ESB.  
Dit is een belangrijke kwestie, waarover Netbeheer Nederland en ACM van inzicht verschillen.  
 
Een tweede belangrijke kwestie betreft de marktrisicopremie. Er zijn grofweg twee benaderingen 
voor het bepalen van de toekomstige marktrisicopremies. Ten eerste backward-looking op basis van 
langjarige historische gemiddelden (DMS) en ten tweede forward-looking op basis van 
marktverwachtingen (DGM).  
Wanneer men terugkijkt, dan betreft het een periode van zo’n honderd jaar. Er is dan sprake van 
een gemiddelde van vijf procent.  
De andere methode is dus vooruitkijken, wat doorgaans een stuk moeilijker is.  
Het is immers lastig om de toekomst te voorspellen. De uitkomsten van enquêtes vertonen een 
redelijk erratisch beeld. 
Tussen vooruitkijken en honderd jaar terugkijken, bevindt zich de actualiteit – de huidige situatie. 
De huidige omstandigheden op de financiële markten zijn geheel anders dan zij ooit in een 
naoorlogse periode zijn geweest. Het is een unieke situatie sinds de jaren dertig. Wanneer het de 
risicopremies Eigen Vermogen betreft zou men – naast terugkijken of vooruitkijken – om die reden 
tevens naar de actualiteit kunnen kijken. Netbeheer Nederland zal daar op een later moment 
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uitgebreider op terugkomen.  
Op deze twee punten verschillen echter de meningen met betrekking tot de uitkomst van de 
vermogenskostenvoet.  
Netbeheer Nederland heeft geen opmerkingen naar aanleiding van de renteopslag Vreemd 
Vermogen en de Bèta. Daarover is men het eens.  
 
 
 
 
Evenwichtigheid en consistentie bij bepaling vergoeding Eigen Vermogen. 
    
Er bestaan meerdere methodes om de vergoeding Eigen Vermogen vast te stellen. In de tekst van 
dit ontwerp-methodebesluit, en tevens in vorige ontwerp- methodebesluiten, stelt ACM: ‘Wij 
hebben er geen oordeel over of de ene methode beter is dan de andere. De ene methode lijkt niet 
betrouwbaarder te zijn dan de ander. Wellicht is de beste optie om te middelen.’  
In het ontwerp-methodebesluit is daar echter niet voor gekozen wanneer het de risicovrije rente 
betreft. Netbeheer Nederland meent dat het evenmin is gebeurd bij de marktrisicopremie. Dat 
betreurt zij. ACM wijkt af van haar handelwijze tot dusver.  
Daar komt nog bij, dat Netbeheer Nederland grote moeite heeft met de inconsistentie wanneer het 
gaat om referentieperiodes. Ten aanzien van de risicovrije rente kiest ACM voor een uiterst korte 
periode van drie jaar, een periode die afwijkt van de financieringsportefeuilles van de regionale 
netbeheerders.  
Wanneer het de marktrisicopremie betreft kiest ACM voor een periode van honderd jaar, zonder 
vooruit te kijken. Netbeheer Nederland vindt dit een opmerkelijke tegenstelling. Zij is van mening 
dat dit niet juist is, en dat ten minste gebruik moet worden gemaakt van enigszins vergelijkbare 
referentieperiodes. Met erkenning van het feit dat de marktrisicopremie iets anders is dan de 
risicovrije rente.  
 
Marktrisicopremie 
 
Zoals Netbeheer Nederland heeft aangegeven, zijn bij de bepaling van de toekomstige 
marktrisicopremies twee invalshoeken mogelijk, namelijk backward-looking op basis van langjarige 
historische gemiddelden (DMS) en forward-looking op basis van marktverwachtingen (DGM). Er is 
in de literatuur geen consensus over het antwoord op de vraag welke methode de beste 
voorspelling van de (nabije) toekomst oplevert.  
Men zou kunnen betogen dat ook een honderdjarig gemiddelde – gebaseerd op het verleden – 
nauwelijks meer relevant is. Vergeleken met het verleden zijn de spreidingmogelijkheden voor 
beleggers aanzienlijk toegenomen. Dit zou op een neerwaartse bijstelling kunnen zien.  
Wanneer men de DGM-benadering hanteert, dan worden er wel degelijk – hoe erratisch ook – 
voorspellingen gedaan die een toename verwachten.  
Geen van beide methodes is zonder meer betrouwbaar. Maar alleen maar terugvallen op het 
historisch gemiddelde is naar mening van Netbeheer Nederland een eenzijdige keuze, die afwijkt 
van eerder gevolgde beleidslijnen van ACM. 
Om die reden is het wellicht verstandig om tevens te kijken naar de actualiteit – naar ‘de 
onzekerheden van de dag’. Netbeheer Nederland meent dat dit bij de vaststelling van een 
marktrisicopremie de meest passende aanpak is. Bovendien is het in overeenstemming met het 
beginsel van consistentie regulering.  
 
De vergoeding Vreemd vermogen 
 
Netbeheer Nederland verwijst nogmaals naar het artikel in ESB, waarin een onderzoek van PWC 
wordt aangehaald. Uit dit onderzoek blijkt dat de door ACM ingebouwde vergoeding voor het 
vreemd vermogen uitsluitend alleen haalbaar is  indien regionale netbeheerders gebruik gaan 
maken van een agressieve, korte termijn financieringsstrategie. Dat je dus binnen drie jaar je hele 
vreemd vermogen portefeuille moet herfinancieren. 
In de eerste plaats is dit onverstandig met het oog op de markt. In de tweede plaats past het niet bij 
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de aard van de bedrijfstak. In werkelijkheid kiezen de meeste regionale netbeheerders voor 
financiering met een langere looptijd, om zo minder gevoelig te zijn voor renteschommelingen en 
voor het herfinancieringsrisico.  
Dit is niet iets waarvan de netbeheerders graag willen afwijken, onder druk van een dergelijke 
vermogenskostenvoet voor het Vreemd Vermogen.  
Wanneer men kiest voor de WACC die nu wordt voorgelegd, dan zullen de tarieven niet meer 
dekkend zijn voor de financieringslasten van de huidige leningen-portefeuille. Netbeheer Nederland 
wil dit benadrukken.  
Zij wees ter hoorzitting al op een andere berekening van PWC, namelijk die ene procent, die een 
verschil van 150 miljoen euro uitmaakt.  
De regionale netbeheerders zouden worden geprikkeld om in de toekomst risicovolle korte termijn 
leningen aan te gaan, om de – in de ogen van ACM – efficiënte kosten met de werkelijke kosten in 
lijn te brengen.  
 
Netbeheer Nederland wil graag verduidelijken waarom de regionale netbeheerders kiezen voor een 
financieringsportefeuille met een – gemiddeld gesproken – langere looptijd dan drie jaar. Dat heeft 
namelijk alles te maken met de publieke taak van de regionale netbeheerders en de aard van de 
financiering. Bij een dergelijke publieke taak behoort een terughoudend, risicomijdend 
financieringsbeleid, waardoor de risico’s op renteschommelingen zoveel mogelijk worden afgedekt.  
Tegelijkertijd hebben de regionale netbeheerders als taak om efficiënt om te gaan met de 
elektriciteitsnetten. Zij achten deze taak uiterst belangrijk.  
Die prudentie noodzaakt de netbeheerders tot het efficiënt omgaan met wat hun als assets is 
toevertrouwd. Het dwingt hen te kiezen voor een financieringswijze die van oudsher het meest 
geschikt is gebleken. Dat was tevens het geval in de periode waarin zij nog deel uitmaakten van 
grotere holdings.  
 
Netbeheer Nederland heeft in haar brief gedateerd 16 januari 2013 gepleit voor een langere 
referentieperiode. Dat heeft zij tevens herhaaldelijk gedaan in de bijeenkomsten van de 
klankbordgroepen. Vervolgens heeft zij bestaande wetenschappelijke theorieën over dit onderwerp 
bestudeerd.  
Het door de netbeheerders gewenste financieringsbeleid wordt ondersteund vanuit 
wetenschappelijke theorieën. De dominante theorie over optimale looptijden van financiering is het 
maturity matching principle. Daarin stelt men dat langlopende activa het beste gefinancierd kunnen 
worden met langlopende schuld. De activa van de regionale netbeheerders kenmerken zich bij 
uitstek door een zeer lange economische levensduur, waarbij volgens dit principe een langlopende 
financiering het beste past.  
Een periode van drie jaar vormt dus geen geschikte maatstaf wanneer het de 
financieringsportefeuille van de regionale netbeheerders betreft. Hoe je het ook wendt of keert, 
materiaal dat lang in de grond ligt, financiert men zo langdurig mogelijk. De vergoeding van de 
kosten die zou volgen uit een gekozen periode van drie jaar zou niet in verhouding staan tot de 
werkelijke kosten die de regionale netbeheerders moeten maken. De netbeheerders zouden ‘zwaar 
tekort komen’.  
Dit alles brengt Netbeheer Nederland tot een dringend verzoek aan ACM om te kiezen voor een 
langere referentieperiode, een periode in de marge van zeven tot tien jaar.    
 
 
 
 
Europese vergelijking 
 
ACM stelt dat zij deze WACC heeft vergeleken met die van andere toezichthouders, als controle op 
de plausibiliteit van de WACC. ACM is van mening dat deze vergelijking alleen doel treft wanneer 
de reguleringsperiodes overeenkomen. Zij verwijst daarom naar Finland. Finland hanteert echter 
een reguleringsperiode van 2012 tot 2015. Dit wijkt af van de zesde reguleringsperiode, die nu van 
toepassing wordt. De vermogenskostenvoet die uiteindelijk wordt berekend, is de 
vermogenskostenvoet na belasting. Ook dat is een belangrijk verschil.  
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De Finse toezichthouder heeft bovendien ingebouwd dat de WACC jaarlijks kan worden aangepast. 
Om die redenen gaat een vergelijking met Finland in de ogen van Netbeheer Nederland enigszins 
mank.  
Netbeheer Nederland heeft de resultaten onderzocht die de netbeheerders in Duitsland en Frankrijk 
van hun toezichthouders hebben vernomen. De reguleringsperiode en de methodiek – met name 
het element voor en na belasting – komen overeen. In Duitsland en Frankrijk, waarin er dus sprake 
is van dezelfde reguleringsperiode en dezelfde methodiek, blijken hogere vermogenskosten-
vergoedingen te worden toegekend dan de 3,6 procent waar men in het ontwerp-methodebesluit op 
aanstuurt.  
 
Conclusie 
 
Op grond van het bovenstaande stelt Netbeheer Nederland dat de in het ontwerp- methodebesluit 
voorgestelde methodiek niet adequaat is en leidt tot een WACC percentage van 3,6%, hetgeen voor 
de regionale netbeheerders volstrekt onvoldoende is. Derhalve pleit Netbeheer Nederland ervoor 

om de voorgenomen vermogenskostenvergoeding te herzien naar ten minste 1% à 1,5% …(rumoer 
in de zaal)... hoger uiteraard.  
 
 
IV IV IV IV One One One One ooooffffffff    
 
ACM heeft de bevoegdheid om aan het begin van een nieuwe reguleringsperiode de 
begininkomsten in één stap naar het efficiënte kostenniveau te brengen. ACM is voornemens om in 
de komende reguleringsperiode deze zogenoemde One off toe te passen.  
Ook daarover heeft Netbeheer Nederland veel gesteld in de klankbordgroepen. Opvallend was, dat 
zowel de vertegenwoordigers van afnemers als de regionale netbeheerders het niet wenselijk 
achtten om tot die One off over te gaan. Dit zou namelijk tot grote tariefsprongen leiden, wellicht 
zelfs in de orde van grootte van twintig procent.  
Zowel de afnemers als de regionale netbeheerders achten dit onwenselijk.  
Wat daarbij tevens van belang is, is dat de criteria voor toepassing niet duidelijk zijn.  
Die criteria zijn niet geëxpliciteerd, niet door de wetgever en evenmin door ACM. ACM geeft echter 
wel een aantal overwegingen. Zij beëindigt de bewuste paragraaf met de mededeling dat er redenen 
zijn om de One off toe te passen.  
Dit betekent tevens dat het veelbesproken regulatory risk wordt waargemaakt. De netbeheerders 
moeten kapitaal aantrekken. Het betreft dan niet het Eigen Vermogen, maar het Vreemd Vermogen. 
Het regulatory risk is een van de grootste risico’s die investeerders waarnemen wanneer zij willen 
investeren in deze sector. Netbeheer Nederland heeft daar onderzoek naar laten doen.  
Om de drie jaar kan er ‘een verrassing optreden’ die gevolgen heeft voor het rendement van dit 
type bedrijven. Het regulatorisch risico wordt bij deze toepassing van de One off steeds meer een 
issue voor investeerders in onze bedrijven.  
De WACC vormt een onderdeel van de berekening van de korting die ACM in 2014 zou willen 
toepassen. Je zou kunnen stellen: ‘Gelet op het feit dat we zwaar tekort zullen komen op de 
vergoeding voor het Vreemd Vermogen – indien het ontwerp-methodebesluit waarheid zou worden 
– dan zien we de opwaartse sprong drie jaar later, in januari 2017, wel weer komen.’ Dat hopen de 
regionale netbeheerders natuurlijk. Het suggereert echter dat enorme tariefsprongen worden 
gecreëerd, wanneer de One off op deze manier, inclusief de WACC, wordt toegepast.  
 
Netbeheer Nederland pleit om deze redenen voor het volgende. Ten eerste pleit zij ervoor om de 
One off achterwege te laten en een meer geleidelijke methode toe te passen. Bovenal wil zij ervoor 
pleiten om de One off alleen toe te passen in de toekomst – geëxpliciteerd in de regelgeving – 
wanneer het takenpakket van de netbeheerder wijzigt. Netbeheer Nederland noemt als voorbeeld 
de invoering van het nieuwe marktmodel. Gelet op het beleid van de Europese Commissie, zal dit 
marktmodel niet het eeuwige leven hebben. Op een bepaald moment zullen er opnieuw belangrijke 
wijzigingen plaatsvinden. Dit zal leiden tot aanpassingen in takenpakketten. 
Wat tevens kan leiden tot wijzigingen in takenpakketten is het STROOM traject, een belangrijke 
herziening van het wettelijk kader. Het is mogelijk dat de netbeheerders tijdelijk, als ‘aanjager’ van 
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de markt, een aantal functies moeten gaan vervullen. 
Functies die dan tevens een wettelijke basis krijgen en die van invloed kunnen zijn op de tarieven. 
Dan zou er reden zijn voor een eenmalige bijstelling: op het moment dat de netbeheerders die 
functies moeten vervullen omhoog, en wanneer zij moeten gaan afbouwen omdat de markt deze 
functies heeft overgenomen, omlaag. Netbeheer Nederland verwijst ter verduidelijking naar een 
notitie van de Minister van Economische Zaken, die momenteel bij de SER op tafel ligt. 
In geval van – eventueel tijdelijke – wijzigingen in het takenpakket van de netbeheerders lijkt de 
One off dus van toepassing te zijn. Echter niet in de omstandigheden waarin de netbeheerders 
momenteel verkeren.  
 
Een van de belangrijkste thema’s van het overleg in de klankbordgroepen was het oplossen van de 
zaagtandproblematiek. Alle partijen wensen die zaagtandproblematiek te beëindigen.  
Het regulatorisch risico heeft Netbeheer Nederland al aan de orde gesteld, evenals de 
onduidelijkheid voor (met name grote) afnemers.  
Wanneer de One off op deze wijze wordt toegepast, dan leidt dit tot zeer grote tariefsprongen: +/- 
20% is dan geen uitzondering. Je kunt driemaal een tariefsprong van 7% toepassen, of een 
eenmalige tariefsprong van 20%. Netbeheer Nederland neemt aan dat inmiddels duidelijk is waar 
de voorkeur van de regionale netbeheerders naar uitgaat. Bovendien zijn de netbeheerders het niet 
eens met de manier waarop het een en ander is berekend. Dit heeft te maken met ‘het element 
vermogenskosten in de efficiënte kosten’, de WACC. De netbeheerders zijn van mening dat de wijze 
van berekening niet aansluit bij de werkelijkheid.  
De wettelijke ‘kan’- bepaling maakt niet duidelijk wanneer ACM wel en wanneer ACM geen gebruik 
zal maken van deze bepaling. Vooralsnog ontbreken transparante, eenduidige en evenwichtige 
criteria. Dergelijke criteria zouden juist zeer behulpzaam zijn voor alle partijen – voor de afnemers, 
de netbeheerders, de investeerders en tevens ACM.  
Netbeheer Nederland pleit voor een visie van ACM – uiteraard in overleg met het Ministerie van 
Economische Zaken – gebaseerd op transparante criteria. Wellicht dienen partijen het intensieve 
overleg over de toepassing van de One off voort te zetten.  
 
 
V. V. V. V. QQQQ----factorfactorfactorfactor  
 
Elke netbeheerder vindt kwaliteit zeer belangrijk, naast efficiëntie. Netbeheer Nederland memoreert 
hoe de regulering aan het eind van de jaren negentig, bij de instelling van de DTe, tot stand kwam. 
Destijds was er sprake van een enorme fixatie op efficiëntie. Dat was niet onlogisch, gelet op de 
voorgeschiedenis. Dat vervolgens een kwaliteitsfactor werd toegevoegd is alleen maar toe te 
juichen. In een periode van een jaar of tien zijn de nodige instrumenten voor het bepalen van de Q-
factor ontwikkeld. Zo werd bijvoorbeeld de compensatiemethodiek ingevoerd, die onverkort wordt 
toegepast. Daarnaast zijn er de beroemde factsheets, waarmee een vorm van naming and shaming 
ontstond. Dat was natuurlijk niet leuk, maar wel werkzaam. Geen netbeheerder wil immers aan de 
‘shamingkant’ van de lijst staan. Daarnaast is de Q-factor ontwikkeld, als coëfficiënt in de formules 
om de tarieven te bepalen.  
Met de Q-factor is Netbeheer Nederland op dit moment echter minder gelukkig. Daarbij wil zij de 
kanttekening plaatsen dat dit – gelet op de manier waarop de Q-factor wordt berekend – 
verschillend wordt beoordeeld door de leden van Netbeheer Nederland. Omdat het bij de 
toepassing van de Q-factor gaat om afwijkingen van het sectorgemiddelde, kan men zich ‘aan de 
goede kant of aan de verkeerde kant bevinden’.  
Het gaat Netbeheer Nederland echter in de eerste plaats om de methodiek. Er hebben voortdurend 
aanpassingen plaatsgevonden, en er is veel kritiek geuit.  
Het is niet gemakkelijk om te begrijpen hoe de berekening plaatsvindt. Naast ‘de complexiteit van 
de algebra’, is de waarderingsfunctie tevens een onderwerp van discussie.  
ACM stelt in het ontwerp-methodebesluit voor om in de komende periode op dezelfde manier om 
te gaan met de Q-factor en de waarderingsfunctie als tot dusverre het geval was. In de periode die 
daarop zal volgen – de zevende reguleringsperiode – wil zij een substantiële aanpassing doen 
plaatsvinden.  
Netbeheer Nederland wil het volgende stellen over de complexiteit en de subjectiviteit van de 
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waarderingsfunctie. Elke waarderingsfunctie waar men nu voor kiest heeft een arbitrair karakter. Dit 
is geen verwijt. Er zijn op dit moment kennelijk geen betere methodes beschikbaar. Het leidt echter 
tot vreemde discontinuïteiten - zelfs wanneer men dezelfde methode toepast. Netbeheer Nederland 
heeft enige tijd geleden een aantal van die methodes op een rijtje gezet – per bedrijf en in de tijd. 
Zelfs per bedrijf is er dan sprake van merkwaardige, arbitraire uitslagen, van vreemde 
discontinuïteiten, die niet altijd uitlegbaar of plausibel zijn. Het heeft iets weg van een loterij. In 
haar brief van 16 januari jongstleden heeft Netbeheer Nederland daar tevens op gewezen. 
Dit is niet gewenst. Alle partijen streven immers naar zoveel mogelijk objectiviteit.  
Wat Netbeheer Nederland naar voren wil brengen, is dat het niet vanzelfsprekend is dat deze 
methode in de zesde reguleringsperiode opnieuw wordt toegepast. Het spreekt evenmin vanzelf dat 
in de zevende reguleringsperiode de waarderingsfunctie van Blauw als uitgangspunt zal worden 
gehanteerd. Dat voornemen vindt Netbeheer Nederland nogal voorbarig, gelet op het feit dat ook 
de waarderingsfunctie van Blauw mankementen vertoont, die men zou kunnen benoemen als 
‘merkwaardige discontinuïteiten’.  
 
Conclusie 
 
Netbeheer Nederland heeft een aantal opmerkingen gemaakt omtrent de zorgvuldigheid van de 
procedure. Met betrekking tot de WACC heeft zij willen aantonen dat het eindresultaat van de 
vermogenskostenvoet 1 à 1,5 procent hoger dient te zijn.  
Daarnaast heeft Netbeheer Nederland betoogd dat de One off leidt tot een discontinuïteit waar 
niemand – inclusief de afnemers – op zit te wachten. Het maakt geen einde aan de ‘zaagtand’, er 
zou zelfs iets ergers voor in de plaats kunnen komen.  
Netbeheer Nederland is bovendien van mening dat partijen nog veel inhoudelijke discussies met 
elkaar hebben te voeren, alvorens men de Q-factor enigszins kan objectiveren. 
 
Netbeheer Nederland dankt ACM voor haar aandacht.  
 
De voorzitter dankt Netbeheer Nederland voor haar toelichting.  
Hij nodigt mevrouw Van Eijkelenburg uit om namens de Duurzame Energie Koepel als tweede het 
woord te voeren.  
Omdat mevrouw Van Eijkelenburg niet over een pleitnota beschikt, wordt haar betoog hieronder 
volledig weergegeven.  
 
Mevrouw Van Eijkelenburg deelt mede dat ze graag een korte toelichting zou willen geven, naar 
aanleiding van de reacties die zij vanuit de Duurzame Energie Koepel heeft vernomen.  
Bij de Duurzame Energie Koepel behoren zo’n zeshonderd bedrijven die zich bezighouden met 
hernieuwbare energieopwekking. Het betreft alle sectoren en alle soorten hernieuwbare energie, 
zoals zonne-energie, windenergie en bio-energie. In de Duurzame Energie Koepel zijn zowel lokale 
groepen als grote energiebedrijven en producenten vertegenwoordigd. Er hebben zich dus allerlei 
soorten organisaties aangesloten.  
Dat heeft als gevolg, dat er binnen de organisatie verschil van inzicht bestaat over hoe men tegen 
bepaalde onderwerpen in de methodebesluiten dient aan te kijken. Zo hebben de grote ‘opwekkers’ 
bijvoorbeeld meer belang bij centrale netten dan de lokale groepen.  
De Duurzame Energie Koepel wil daarom een ‘over all’ betoog voeren. Zij pleit ervoor om vooral 
aandacht te besteden aan het faciliteren van het proces naar de energietransitie en om 
hernieuwbare energie de ruimte te geven in de netten. Met betrekking tot de bekostiging dienen er 
geen belemmeringen te worden opgeworpen wanneer decentrale, duurzame energievoorziening 
wordt gecombineerd met centrale duurzame energievoorziening.  
De Duurzame Energie Koepel zal niet gedetailleerd aangeven in welke paragraaf zij welke alinea 
veranderd zou willen zien. Zij pleit er echter voor dat er aandacht wordt besteed aan de 
energietransitie en alle lopende processen. De Duurzame Energie Koepel wil daarmee aansluiten op 
hetgeen Netbeheer Nederland ter zitting naar voren heeft gebracht.  
Ook De Duurzame Energie Koepel is betrokken in de belangrijke processen die momenteel aan de 
orde zijn. Ze verwijst naar de SER, het STROOM-proces, de omgevingswet en de smart grids. Al die 
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processen zullen van invloed zijn op de netten en op de op bekostiging van die netten.  
Het pleidooi van de Duurzame Energie Koepel is dus een generiek pleidooi.  
Zij pleit tevens voor een betere aansluiting tussen de regionale netten en de landelijke netten. Ze is 
van mening dat er meer gebruik moet worden gemaakt van de mogelijkheden van ‘slimme’ netten. 
Ze noemt als voorbeelden ‘slimme’ meters, doorkoelen en daarnaast onconventioneel denken. Op 
de langere termijn kan dit alles een besparing van kosten als gevolg hebben, die uiteindelijk tevens 
de gebruikers en de bedrijven ten goede zal komen.  
De Duurzame Energie Koepel pleit ervoor dat er sneller wordt ‘doorgepakt’ op het gebied van 
verduurzaming. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat men niet eerst volledig investeert in fossiele 
energie, waarna men vervolgens de omslag in die transitie alsnog moet maken wanneer het de 
netkosten betreft.  
 
Ze geeft aan dat de Duurzame Energie Koepel het daarbij wil laten.  
 
De voorzitter dankt de Duurzame Energie Koepel voor haar toelichting.  
Hij nodigt vervolgens de heer Hooykaas uit om namens Liander het woord te voeren.  
 
De heer Hooykaas houdt een betoog, gebaseerd op de tekst van zijn pleitaantekeningen gedateerd 
30 mei 2013. Een kopie van deze pleitaantekeningen is aan dit verslag gehecht als Bijlage 2. Omdat 
de heer Hooykaas veelvuldig afwijkt van de geschreven tekst, wordt zijn betoog hieronder volledig 
weergegeven.  
 
1. 
Liander N.V. (hierna: Liander) maakt graag gebruik van de mogelijkheid om een mondelinge 
zienswijze te geven op het ontwerp-methodebesluit voor regionale netbeheerders elektriciteit.  
 
2. 
Liander zal tevens een nader uitgewerkte schriftelijke zienswijze bij de Autoriteit Consument & 
Markt indienen.  
 
Liander onderschrijft de mondelinge zienswijze die door Netbeheer Nederland namens de regionale 
netbeheerders elektriciteit ter hoorzitting is uitgesproken. In aanvulling hierop zal Liander stilstaan 
bij enkele specifieke onderwerpen, te weten: 

- de WACC 
- de begininkomsten 
- de vaststelling van de frontier shift 

 
WACC WACC WACC WACC     
 
3.  
De WACC is uitvoerig aan bod gekomen tijdens de klankbordgroepen, waarbij de netbeheerders 
goed gemotiveerd hebben aangegeven dat een driejaars gemiddelde van de vreemd 
vermogensrente niet representatief is voor de actuele rentelasten van de netbeheerders, noch voor 
de in de komende reguleringsperiode verwachte rentelasten. Liander licht dat standpunt vandaag 
toe op basis van de situatie bij Liander. Zij neemt aan dat bij andere regionale netbeheerders de 
situatie vergelijkbaar zal zijn.  
 
4. 
Liander is actief in een kapitaalintensieve bedrijfstak en daarbij hoort een stabiele financiering. Die 
stabiele financiering wordt vormgegeven door een zorgvuldig opgebouwde leningenportefeuille, 
bestaand uit meerjarige leningen die op verschillende momenten zijn aangegaan. Hierdoor is de 
financiering van Liander op de kapitaalmarkt gespreid. Haar impact op de totale kapitaalmarkt is 
daardoor relatief gering. Liander heeft een portefeuille van zo’n twee miljard euro. Wanneer men dit 
bedrag bij wijze van spreken de volgende dag zou moeten lenen, is er natuurlijk sprake van een 
andere situatie dan wanneer het een bedrag van 200 miljoen betreft.  
Bovendien hebben fluctuaties op de financiële markten vanwege die spreiding slechts geringe 



11 
 

invloed op de totale rentelasten. Liander koopt op verschillende momenten, tegen verschillende 
rentes. Daardoor werken veranderende trends geleidelijk door in de rentelasten van de totale 
portefeuille. Dat geldt zowel ‘naar boven’ als ‘naar beneden’.  
 
5.  
Ter illustratie: de leningenportefeuille van Liander is in meerdere jaren opgebouwd, hetgeen tot 
uitdrukking komt in de verscheidenheid aan rentepercentages (range 3%-9%). Deze leningen zijn 
terug te vinden in het jaarverslag van Liander.  
De gemiddelde rente die afgeleid kan worden uit de totale portefeuille bedraagt in 2012 circa 4,5 %, 
terwijl de rente op dat moment natuurlijk anders was. De reden daarvoor is, dat er sprake is van 
opbouw gedurende vele jaren.  
 
6. 
De leningen ultimo 2012 kennen naast een verschillende ingangsdatum ook een verschillende 
expiratiedatum (van 2014 t/m 2024) De expiratiedatum 2014 betreft leningen die Liander een jaar 
of acht geleden is aangegaan. De expiratiedatum 2024 heeft betrekking op leningen die recentelijk 
zijn aangegaan.  
De looptijd van een lening ligt gemiddeld tussen 7 en 12 jaar, afhankelijk van het moment waarop 
de lening is aangegaan en de renteperceptie waarvan sprake is.  
Dat betekent dat herfinanciering tegen actuele rentes slechts geleidelijk kan plaatsvinden. Liander 
kan bijvoorbeeld maar in beperkte mate gebruik maken van rente die op dat moment laag is, omdat 
zij nu eenmaal vastzit aan haar leningen. Ter verduidelijking noemt Liander het voorbeeld van een 
hypotheek.  
Het betekent tevens dat het effect van de renteontwikkeling ook eerst geleidelijk in de gemiddelde 
rentelasten terugkomt. De herfinanciering van de portefeuille vindt immers geleidelijk plaats, in de 
loop der jaren. Indien bijvoorbeeld de leningen met expiratiedatum 2014 zouden worden 
geherfinancierd tegen 3%, dan zou de gemiddelde rente op de totale portefeuille slechts dalen met 
0,2%. De rentelasten van de portefeuille volgen aldus sterk vertraagd de ontwikkelingen op de 
kapitaalmarkt (zowel naar boven als naar beneden), waarmee een stabiele kostenontwikkeling 
ontstaat.  
 
7.  
Daarnaast zijn in de beschouwde leningenportefeuille leningen opgenomen die afgesloten zijn na 
vroegtijdige aflossing van een andere lening. Daarvoor betaalt men een boete. Liander noemt 
nogmaals het voorbeeld van een hypotheek. Men kan denken: De rente is nu ontzettend laag en 
mijn hypotheek loopt over twee jaar af. Dan kan ik hem beter nu afkopen en snel een lening voor de 
komende tien jaren afsluiten. Dit heeft echter als gevolg dat men een boete dient te betalen.  
Dit verklaart het verschil tussen de gemiddelde rente (4,4%) die in theorie uit de 
leningenportefeuille afgeleid kan worden en de werkelijk betaalde rente, die afgeleid kan worden uit 
de verhouding tussen rentelasten en omvang van de leningenportefeuille. De werkelijk betaalde 
rente is wat hoger, omdat die tevens rentelasten bevat van leningen die Liander vroegtijdig heeft 
afgelost, waarvoor zij een boete heeft betaald.  
 
8. 
De feiten zijn kortom als volgt: 

a. Teneinde niet bloot te staan aan de grillen van de financiële markten, bouwt Liander in 
meerdere jaren een leningenportefeuille op. De gemiddelde looptijd van leningen ligt 
tussen de 7-12 jaar.  

b. De mogelijkheden tot herfinanciering doen zich slechts geleidelijk voor, hetgeen betekent 
dat de effecten van de renteontwikkeling slechts geleidelijk ingroeien in de rentelasten van 
de totale leningenportefeuille. 

c. De mogelijkheden tot aanpassing van de leningenportefeuille aan de actuele rentestand 
door vroegtijdige aflossing en herfinanciering impliceert dat vermogensverstrekkers 
gecompenseerd willen worden voor het renteverlies. De rente afgeleid uit de 
leningenportefeuille kan men terugvinden in het jaarverslag van Liander. Deze rente wijkt af 



12 
 

van de werkelijk betaalde rente, want die bevat tevens de betaalde boetes. Het laatste 
bedrag is dus hoger.  

 
9. 
Op basis van het voorgaande pleiten wij voor de volgende aanpassingen op het ontwerp-
methodebesluit: 

a. De door ACM gehanteerde voorgenomen renteperiode van drie jaar is beduidend korter dan 
de looptijd van de leningenportefeuille. Een langere referentieperiode laat de ontwikkeling 
van WACC beter aansluiten bij de feitelijke situatie van zowel de portefeuille als de 
werkelijke rentelasten bij netbeheerders.  

b. Bij het doel om inkomstenprognose dichter te laten aansluiten bij de kostenontwikkeling, 
waaronder ook de vermogenskostenontwikkeling (WACC), past een geleidelijke verwerking 
van het verwachte verloop van de WACC in de toegestane inkomsten gedurende een 
(nieuwe) reguleringsperiode. De sprongsgewijze aanpassing van de toegestane inkomsten 
op basis van artikel 41c, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 is niet in overeenstemming 
met het verloop van de werkelijke rentelasten van een prudent opgebouwde 
leningenportefeuille. In geval van de eventuele toepassing van artikel 41c, vierde lid, van de 
Elektriciteitswet 1998 past daarbij derhalve niet de WACC die gebaseerd is op het verwachte 
niveau aan het einde van de nieuwe reguleringsperiode, maar de WACC die is vastgesteld 
op het niveau van het einde van de voorgaande reguleringsperiode.  
Aldus kan een meer passend verloop van de toegestane inkomsten ontstaan.  
Het is niet een sprongsgewijze verandering van de vermogenskosten, die ’in blokjes’ naar 
boven of beneden schiet, maar een geleidelijk verloop in de leningenportefeuille. Dat zou 
tevens in de rentelasten terug komen. Dat zou daarom evenmin in een One off of in die 
bevoegdheid moeten terugkomen. Je zou de One off eigenlijk niet moeten gebruiken om die 
sprongen in de WACC te ondervangen. Er is sprake van een geleidelijk verloop van de 
WACC. Dit zou je dus eigenlijk via het geleidelijk verloop van de x-factor moeten laten 
lopen.  

 
10.  
ACM heeft voor de vaststelling van de efficiënte kosten aan het begin van de reguleringsperiode 
een systeemwijziging aangebracht. Uit oogpunt van vermindering van de zogenaamde 
‘zaagtandwerking’ zullen niet uitsluitend de gegevens uit het laatst gerapporteerde verslagjaar als 
vertrekpunt voor de berekeningen worden gehanteerd, maar het gemiddelde van de gegevens over 
de drie meest recent gerapporteerde verslagjaren. Op deze wijze wil ACM de effecten van 
fluctuaties in met name operationele kosten, die mede hebben geleid tot de ‘zaagtand’, verkleinen 
(zie voetnoot 113 bij randnummer 212).  
Het betreft met name de operationele kosten, want op het gebied van de vermogenskosten zijn er – 
bij een constante WACC en bij de afschrijvingslasten – veel minder fluctuaties waarneembaar.  
  
11. 
Zonder motivering wordt deze systeemwijziging ook toegepast op de kosten van erkende 
objectiveerbare regionale verschillen (ORV), i.c. de lokale heffingen. Liander pleit ervoor om deze 
systeemwijziging op de kosten van ORV niet door te voeren. Bij ORV is immers geen sprake van 
fluctuerende kosten, maar van een per individuele netbeheerder herkenbare stabiele ontwikkeling. 
Fluctuaties in de operationele kosten doen zich hier per definitie niet voor. Er is uitsluitend sprake 
van een kostentoename als gevolg van een toenemend aantal gemeenten dat tot precarioheffing 
overgaat en vaak ook met een toename van de tarieven die ze daarvoor rekenen. Door te middelen 
gaat de koppeling met de werkelijke situatie verloren en wordt op voorhand een ‘gat’ gecreëerd 
tussen de compensatie die via de x-factor of toegestane inkomsten plaatsvindt en de werkelijke 
kosten, waarvoor de netbeheerders moeten opdraaien (een groei in lasten wordt slechts ten dele 
gecompenseerd). De reguleringssystematiek is daarmee onjuist en in strijd met de  
E-wet.  
 
12. 
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Ook bij de inkoopkosten transport past ACM de systeemwijziging zonder motivatie toe en ook hier 
pleit Liander ervoor om de middeling over die jaren achterwege te laten. Immers, de inkoopkosten 
transport bestaan hoofdzakelijk uit inkoopkosten bij TenneT TSO, en deze worden jaarlijks 
aangepast met cpi - x, waarbij de begininkomsten worden afgeleid van de eindinkomsten uit de 
voorgaande periode. Evenals bij ORV geeft het niveau van de inkoopkosten transport uit het laatst 
gerapporteerde verslagjaar een representatiever beeld voor het vertrekpunt van de toekomstige 
inkoopkosten dan een middeling met gedateerde gegevens. Door te middelen gaat juist de 
ontwikkeling van de werkelijke situatie verloren en wordt op voorhand een ‘gat’ gecreëerd. Dat is 
onjuist.  
    
    
FrontiFrontiFrontiFrontier shifter shifter shifter shift    
    
13. 
ACM gaat in het ontwerp-methodebesluit uit van een frontier shift die niet van toepassing zal zijn 
op de inkoopkosten. De motie Zijlstra ligt daaraan ten grondslag. Dat is een afwijking van de 
bestendige reguleringssystematiek.  
 
14. 
Tijdens de klankbordgroepen heeft ACM aangegeven een voorkeur te hebben voor een exogene 
schatter voor de frontier shift. Tijdens de overleggen van de klankbordgroep zijn de pro’s en 
contra’s hiervan uitvoerig besproken.  
 
15. 
Pas tijdens de ‘wrap-up’sessie van 12 maart 2013 heeft ACM – in afwijking van het eerdere overleg 
tijdens de klankbordgroepen – aangegeven voornemens te zijn om een frontier shift op basis van 
een langjarig gemiddelde van gerealiseerde productiviteitsmetingen toe te passen.  
 
16. 
In het algemeen geldt dat bij de toepassing van een langjarig gemiddelde incidenten minder effect 
op de uitkomst hebben en de uitkomst daardoor beter past bij de onderliggende trend. Echter, het 
gebruik van langjarige gemiddelden vereist wel dat de gegevens vergelijkbaar zijn.  
 
17. 
In het ontwerp-methodebesluit geeft ACM aan voornemens te zijn om productiviteitsmetingen die 
ten behoeve van voorgaande methodebesluiten zijn uitgevoerd, opnieuw uit te voeren onder 
eliminatie van de inkoopkosten transport en onder aanpassing van de WACC naar het voor de 
nieuwe reguleringsperiode vastgestelde niveau.  
 
18. 
Deze insteek van ACM is weliswaar relatief eenvoudig uit te voeren, maar gaat ten onrechte voorbij 
aan enkele ingrijpende veranderingen die zich in de beschouwde periode hebben voorgedaan en die 
een materiële impact op de uitkomst van de te berekenen frontier shift hebben. Dat leidt tot 
onvergelijkbare gegevens en dus tot een onjuiste uitkomst.  
 
19. 
Liander wil stilstaan bij twee belangrijke ontwikkelingen waaraan ACM voorbijgaat.  
Ten eerste heeft in de periode 2007-2008 de wettelijke overdracht van het beheer van de 
hoogspanningsnetten van enkele regionale netbeheerders naar TenneT TSO  plaatsgevonden. Het 
betreft de hoogspanningsnetten van Liander, Enexis en DNWB (behoudens de met CBL-
overeenkomsten belaste netten). 
Als gevolg hiervan zien we in de door ACM gehanteerde database van 2007 naar 2008 een 
substantiële afname van de GAW – het betreft een bedrag van 700 of 800 miljoen euro –, van de 
afschrijvingen en van de bedrijfslasten bij DNWB, Enexis en Liander, en daarmede van de 
regulatorische kosten exclusief inkoopkosten transport. Tegenover deze afname staat een toename 
van de inkoopkosten transport van 2007 op 2008 en verder. TenneT draagt immers die kosten. Zij 
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berekent de hoogspanningskosten door aan alle netbeheerders. Dus wanneer het de total costs 
benadering betreft – de benadering die in de afgelopen periode is gehanteerd – is dat op zich geen 
issue. Maar wanneer men de inkoopkosten weglaat, is het wel een issue geworden. De toepassing 
van de door ACM voorgenomen rekenwijze, namelijk berekening na de eliminatie van de 
inkoopkosten transport, zou ertoe leiden dat de beheersoverdracht van 2007 op 2008 – het betreft 
dan de GAW en de afschrijvingskosten die wegvallen – ineens wordt berekend als 
productiviteitsverbetering, die er helemaal niet is. Dat is uiteraard onjuist. Het is onontkoombaar 
dat op de meting van 2007 naar 2008 een correctie wordt toegepast die dit ongewenste effect 
voorkomt, bijvoorbeeld door gegevens van 2008 te gebruiken als zou de wettelijke 
beheersoverdracht niet hebben plaatsgevonden (gegevens grotendeels reeds in bezit van ACM).  
 
20.  
De tweede ingrijpende verandering waaraan ACM voorbijgaat, betreft de invoering van het 
capaciteitstarief. Daarmee werd de samengestelde output niet meer beïnvloed door de jaarlijkse 
toename van het volume bij kleinverbruik. Daar was sprake van een behoorlijke groei. De invoering 
van het capaciteitstarief heeft daarmee een drukkend effect gehad op de ontwikkeling van de 
samengestelde output en daarmee op de productiviteitsverandering. Het is daarom noodzakelijk 
dat de afzetgegevens van jaren, waarin sprake was van volumetarieven en volumeberekeningen 
(het betreft de eerste jaren van de beschouwde periode) worden gecorrigeerd naar 
capaciteitsvolumes.  
ACM zou nu kunnen stellen: ‘Dat is allemaal zo lastig.’ Liander meent dat dit niet het geval is. De 
correctiemethode die ACM ten behoeve van het methodebesluit 2011-2013 heeft toegepast ter zake 
de gegevens 2006-2008, zou daarvoor gehanteerd kunnen worden. De methodiek is dus al 
vastgesteld.  
 
AfsluitingAfsluitingAfsluitingAfsluiting    
    
21. 
Liander verzoekt ACM om deze mondelinge en de hierop volgende schriftelijke zienswijze te willen 
betrekken bij de vaststelling van het definitieve methodebesluit.  
 
De voorzitter dankt Liander voor haar toelichting.  
Hij schorst de hoorzitting voor twintig minuten.  
 

----------- 
 
 

De voorzitter heropent de hoorzitting.  
Hij deelt mede dat de heer Postema de heer De Vreeze in dit tweede gedeelte van de hoorzitting 
vervangt als lid van de hoorcommissie.  
Hij kondigt een reeks vragen van de hoorcommissie aan.  
Hij wijst partijen op het volgende. Zij kunnen ervoor kiezen om vragen van de hoorcommissie niet 
ter hoorzitting te beantwoorden, maar in hun schriftelijke zienswijze. Wanneer de zienswijzen die 
ter zitting naar voren zijn gebracht vragen aan ACM of suggesties bevatten, dan verzoekt ACM 
partijen die vragen en/of suggesties in hun schriftelijke zienswijzen nader te onderbouwen, en 
tevens aan te geven wat volgens hen de juiste oplossingen zouden zijn.  
ACM kan deze aanvullingen van partijen dan meenemen in haar reacties op de schriftelijke 
zienswijzen.  
 
De heer Spee stelt randnummer 18 in de pleitaantekeningen van Netbeheer Nederland aan de orde. 
Daarin wijst Netbeheer Nederland erop dat ACM in veel gevallen de uitkomsten van verschillende 
methodes, onderzoeken of inschattingen middelt, terwijl zij dit met betrekking tot de risicovrije 
rente en de marktrisicopremie nalaat.  
Hij informeert op welke manier volgens Netbeheer Nederland een middeling op de risicovrije rente 
dient plaats te vinden. Welke parameters zouden bijvoorbeeld gemiddeld moeten worden?  
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De heer Knegt verduidelijkt dat men aansluiting dient te zoeken bij de realiteit van de 
financieringsportefeuilles. Liander heeft dit ter zitting al uitvoerig toegelicht. Wanneer men kijkt 
naar de portefeuilles van alle regionale netbeheerders, dan neemt men natuurlijk een zekere 
spreiding in die werkelijkheid waar. Die spreiding ligt waarschijnlijk tussen de zeven, tien en zelfs 
twaalf jaar.  
Bij het middelen dient men in elk geval uit te gaan van de reële situatie. Een driejarig gemiddelde 
ligt naar de mening van Netbeheer Nederland enigszins buiten de werkelijkheid van de 
financieringsportefeuilles van de regionale netbeheerders.  
De heer Hooykaas geeft een aanvulling. Hij wijst erop dat in geval van middeling meerdere 
varianten mogelijk zijn. Als voorbeeld verwijst hij naar het vorige methodebesluit, waarin ACM 
middelde met betrekking tot de rente. Het betrof een tweejarige periode en een vijfjarige periode. 
Liander stelt niet dat dit de oplossing zou moeten zijn. Men kan echter middelen op allerlei 
varianten. 
Liander zal deze kwestie nader toelichten in haar schriftelijke zienswijze. 
De heer Knegt deelt mede dat Netbeheer Nederland in haar schriftelijke zienswijze tevens 
aanvullende informatie over dit onderwerp zal geven. 
 
De heer Spee verwijst vervolgens naar randnummer 20 in de pleitaantekeningen van Netbeheer 
Nederland. Daarin merkt zij op dat ACM met betrekking tot de marktrisicopremie alleen terugvalt 
op historische data. In de bijlage bij de WACC wordt echter vermeld dat zowel historische data als 
inschattingen over de toekomst worden betrokken. ACM verzoekt Netbeheer Nederland dit 
randnummer nader toe te lichten.  
De heer Knegt verwijst in antwoord naar randnummer 56 in bijlage 2.  
Daarin stelt ACM dat er geen reden is om het percentage van 5%, dat uit de historische analyse 
afkomstig is, aan te passen. Geen neerwaartse aanpassing. Daarvoor is een theoretische redenering 
denkbaar. Er is echter evenmin een opwaartse aanpassing, die zou kunnen voortvloeien uit DGM-
modellen.  
 
De heer Spee verwijst naar randnummer 31 in de pleitaantekeningen van Netbeheer Nederland. 
Daarin komt de One off aan de orde. Netbeheer Nederland stelt dat de One off uitsluitend dient te 
worden toegepast wanneer er wijzigingen in het takenpakket van de netbeheerder plaatsvinden. Zij 
refereert daarbij aan de invoering van het nieuwe marktmodel. De invoering van het nieuwe 
marktmodel zal in de komende reguleringsperiode plaatsvinden. Houdt het gestelde in dat 
Netbeheer Nederland wel een voorstander is van toepassing van de One off in de komende 
periode? 
De heer Knegt verwijst in antwoord naar de letterlijke tekst van dit randnummer.  
Die kan men als volgt interpreteren: Als u al een One off zou willen toepassen, beperkt u dit dan tot 
datgene wat een verandering in het takenpakket van de netbeheerder inhoudt. Indien ACM de One 
off wenst toe te passen per 1 januari 2014, dan dient dat alleen te gebeuren in verband met een 
verandering in het takenpakket, zoals de invoering van het nieuwe marktmodel.  
De heer Spee vat samen dat Netbeheer Nederland dus stelt: ‘De One off dient niet te worden 
toegepast op het geheel van kosten en inkomsten, maar op een specifiek onderdeel.’  
De heer Knegt bevestigt dat Netbeheer Nederland dit randnummer zo heeft bedoeld.  
De heer Hooykaas vult aan dat een aantal zaken ook via andere wetsartikelen geregeld kan worden. 
Hij verwijst naar artikel 41c of d, vierde lid, van de Elektriciteitswet, waarin specifiek staat ‘als taken 
wegvallen’. Dit is echter een eenzijdig artikel. Je zou de One off kunnen beperken tot toepassing 
indien andere artikelen niet kunnen worden toegepast. Dan houd je eigenlijk alleen zeer specifieke 
situaties over. (1.13) 
Hij meent dat wordt verwezen naar het leveranciersmodel, waarbij men een kostenverlaging 
waarneemt, of waarbij ‘zaken wegvallen’. Er is ook een ander artikel dat de mogelijkheid biedt om 
daarvoor een correctie aan te brengen.   
Liander zal deze kwestie nader toelichten in haar schriftelijke zienswijze.  
 
De heer Spee stelt opnieuw de One off aan de orde. Er is een generiek punt waar Netbeheer 
Nederland doorgaans belang aan hecht, namelijk het matchen van kosten en inkomsten. De One 
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off voorziet er juist in dat inkomsten snel gelijk worden gesteld aan efficiënte kosten. Hoe kijkt 
Netbeheer Nederland daar tegenaan?  
De heer Knegt vraagt of ACM eigenlijk wil weten of Netbeheer Nederland consistent is met 
betrekking tot haar redenering dat inkomsten gelijk dienen te worden gesteld aan efficiënte kosten. 
‘Nu kan dit gebeuren in januari 2014, en dan heeft Netbeheer Nederland bezwaren’. Hij is echter 
van mening dat dit te kort door de bocht is. In de eerste plaats – dat heeft Liander ter hoorzitting 
uitvoerig toegelicht – kan er nog wel wat discussie plaatsvinden over de juiste berekening van de 
efficiënte kosten. In de tweede plaats gaat het om de vermogenskostenvoet, die in één klap wordt 
meegenomen, terwijl men de portefeuille heel geleidelijk aanpast. Ook dit heeft Liander 
gedetailleerd toegelicht.  
Dan is er nog een derde punt. Het is wel een hele grote stap, die in één keer wordt genomen. 
Netbeheer Nederland houdt daarom een pleidooi voor geleidelijkheid.  
De heer Blommaert geeft een aanvulling. Ook wanneer men dit geleidelijk doet en het consequent 
toepast over een bepaalde periode, dan nog blijven de inkomsten – wanneer je de periodes bij 
elkaar optelt – geënt op de efficiënte kosten. Het gaat om de fasering.  
 
De heer Postema stelt vervolgens de marktrisicopremie aan de orde. Hij heeft begrepen dat 
Netbeheer Nederland ACM oproept om niet alleen maar terug te kijken naar het verleden, maar 
tevens aandacht te besteden aan de actualiteit. Kan Netbeheer Nederland verduidelijken op welke 
wijze ACM dat dient te doen?  
De heer Knegt verwijst in antwoord naar randnummer 20 in de pleitaantekeningen van Netbeheer 
Nederland. ACM houdt in bijlage 2 een vrij uitvoerig betoog over de DMS en de DGM. Zoals hij al 
aangaf, vindt Netbeheer Nederland dit betoog informatief en goed geschreven. ACM meent dat de 
DMS een goede weergave biedt van de werkelijkheid van dit moment. 
De DMS betreft een honderdjarig gemiddelde. Vanuit theoretische overwegingen kan Netbeheer 
Nederland zich best het een en ander voorstellen bij deze keuze. Wanneer men op dit moment 
vooruitkijkt, conform de DGM-methode, dan blijken er veel verschillende verwachtingen te zijn over 
wat de marktrisicopremie zal gaan doen in de naaste toekomst.  
Netbeheer Nederland illustreert dit met behulp van het ‘economendebat’. Men zal waarschijnlijk 
net zoveel economen kunnen vinden die beweren dat er een enorme inflatie zal optreden, vanwege 
het feit dat de centrale banken zoveel geld in de markt hebben gepompt, als economen die op basis 
van het Japanse model juist stellen dat er geen inflatie of deflatie zal optreden. Een van die twee 
scenario’s zal waarheid worden. Op dit moment weet men nog niet welk scenario.  
Netbeheer Nederland vindt het op zich verstandig dat ACM stelt: ‘Gelet op de omstandigheden 
waarin wij ons momenteel bevinden, kiezen we voor een korte periode van drie jaar.’ In die periode 
van drie jaar valt echter redelijk te overzien wat er aan de hand is, namelijk grote onzekerheid. We 
weten het niet. Onzekerheid voor een periode van drie jaar vertaalt zich altijd in hogere 
risicopremies wanneer vermogen ter beschikking wordt gesteld.  
De heer Postema vraagt hoe ACM die onzekerheid zou kunnen objectiveren.  
De heer Knegt deelt mede dat Netbeheer Nederland dit onderwerp nader zal toelichten in haar 
schriftelijke zienswijze.  
 
De heer Postema noemt vervolgens de vergoeding Vreemd Vermogen, die aan de orde wordt 
gesteld in de randnummers 22 en 25 in de pleitaantekeningen van Netbeheer Nederland. In de 
tweede regel van randnummer 22 staat: ‘Dit past niet bij de aard van de bedrijfstak.’ Netbeheer 
Nederland stelt tevens dat de netbeheerders minder gevoelig zijn voor renteschommelingen en 
herfinancieringsrisico in geval van financieringen met een langere looptijd. In randnummer 25 
noemt Netbeheer Nederland het maturity matching principe. Hij verzoekt Netbeheer Nederland 
nader te onderbouwen waarom het bovenstaande het geval is en waarom de uitkomst van de 
analyse anders zou moeten zijn.  
De heer Knegt zegt toe dat Netbeheer Nederland ook deze kwestie nader zal onderbouwen in haar 
schriftelijke zienswijze. De essentie is echter dat publieke ondernemingen worden geacht zich 
prudent te gedragen. Daarbij past geen assertief financieringsbeleid. De netbeheerders proberen 
hun renterisico’s zo klein mogelijk te houden.  
Een tweede pilaar onder deze redenering is het volgende. Wat je langjarig op je balans hebt staan 
alvorens het economisch is afgeschreven, dien je ook langjarig te financieren. Dat is de theorie ‘die 
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iedereen op school heeft geleerd’.  
Ook het element maturity matching zal Netbeheer Nederland nader onderbouwen in haar 
schriftelijke zienswijze.  
De heer Van der Bie verwijst als aanvulling naar het rapport van PWC, dat in bezit is van ACM. Het 
betreft het rapport waarop het artikel in ESB is gebaseerd. Netbeheer Nederland haalde dit artikel 
aan in haar mondelinge zienswijze. Hij raadt ACM aan het rapport te lezen. Daarin wordt namelijk 
uitgebreid beschreven waarom het maturity matching principle het dominante principe is wanneer 
het de financiering van ondernemingen betreft. Het rapport beoogt een link te leggen tussen de 
financieringspraktijk van de onderneming en de overwegingen die aan de rente in de WACC ten 
grondslag liggen. De regionale netbeheerders zullen dit rapport nogmaals overleggen, samen met 
de schriftelijke zienswijze.  
 
De heer Postema refereert vervolgens aan randnummer 22 in de pleitaantekeningen van Netbeheer 
Nederland. Daarin wordt betoogd dat deze WACC ervoor zal zorgen dat de tarieven de 
financieringslasten van de huidige leningenportefeuille niet meer dekken. Wanneer men breder 
kijkt, over reguleringsperiodes heen, dan ziet men echter dat voorheen vergelijkbare 
referentieperiodes werden gehanteerd. Is Netbeheer Nederland van mening dat de methodiek als 
zodanig op termijn onvoldoende vergoeding biedt voor de financieringslasten?  
De heer Blommaert meent dat men het volgende zou kunnen stellen. Wanneer je maar lang genoeg 
reguleringsperiodes achter elkaar zet en er is afwisselend sprake van ‘overdekking’ en 
‘onderdekking’, dan middelt dit zich uit.  
Hij heeft echter begrepen – onder meer in de klankbordgroep – dat het de bedoeling is van ACM 
om een betere prognose van de toekomstige kosten te maken en dichter aan te sluiten bij de 
efficiënte kosten. Dit zien de regionale netbeheerders echter niet terug in het voorstel met 
betrekking tot de financieringslasten. 
De heer Postema informeert om welke reden dit niet voldoende is, wanneer het zich immers 
uitmiddelt. Hij verzoekt Enexis dit nader toe te lichten.  
De heer Blommaert verduidelijkt dat een belangrijke vraag is waar men voor kiest.  
Wanneer men ervoor kiest om de reguleringsmethodiek zodanig bij te schaven dat er in de 
toekomst minder bewegingen zijn en men tevens veel dichter aansluit op de efficiënte kosten, en 
dit combineert met de opdracht om ervoor te zorgen dat elke efficiënte netbeheerder in de komende 
periode een redelijk rendement kan behalen, dan past daarbij dat men de vermogenskostenvoet ent 
op de redelijkerwijs te verwachten financieringslasten. Men dient dan dichter bij de efficiënte 
kosten te blijven. Hij geeft aan dat hij de term One off bijna niet durft te noemen. Daarnaast dient 
men de financieringslasten reëel in te schatten.  
De heer Postema informeert of Enexis wel van mening is dat de methode zich op termijn 
uitmiddelt.  
De heer Blommaert licht toe dat elke methode die consequent wordt toegepast en die qua 
parameters niet al te veel volatiliteit kent, zich op termijn zal uitmiddelen. Een belangrijke vraag is 
echter of de financiële markt er vertrouwen in heeft dat die methodiek tot in lengte van jaren 
gestalte zal krijgen.  
De heer Van der Bie bevestigt dat de methode zich op termijn wellicht zal uitmiddelen. Het 
betekent echter tevens dat de vermogenskostenvergoeding van reguleringsperiode op 
reguleringsperiode zal afwijken van de werkelijke financieringslasten. De bank dient altijd betaald te 
worden. Het verschil zal daarom voor rekening van de aandeelhouders komen, en er zullen grote 
schommelingen optreden in de resultaten voor de aandeelhouders. Dat zou weer kunnen leiden tot 
druk op de onderneming om daar iets aan te doen. De onderneming wordt dan wellicht gedwongen 
om in rare financieringsconstructies te stappen, om dat risico af te dekken. Ook de aandeelhouders 
zijn meer gebaat bij een stabiele ontwikkeling van het resultaat, dan bij grote sprongen. Zij zijn 
enigszins de dupe van het feit dat de werkelijke kosten en de theoretische kosten van elkaar 
afwijken. Dit leidt tot allerlei ongewenste gevolgen.  
De heer Hooykaas geeft tevens een aanvulling. Hij meent dat hetzelfde heeft gespeeld met 
betrekking tot de frontier shift. De frontier shift was gebaseerd op een korte termijn – een driejarige 
periode met drie metingen. Dit leidde tot voorspellingen voor de volgende periode, waarover men 
nu, terugkijkend, zegt: ‘We lopen achter de feiten aan.’ Het heeft tot grote schommelingen in de 
efficiënte kosten geleid.  
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Met betrekking tot de frontier shift heeft men er juist voor gekozen om af te wijken van die korte 
termijn en te zoeken naar een geschikte langere termijn – een exogene schatter. Momenteel 
hanteert men een langjarig gemiddelde van zeven of acht jaar. Bij de productiviteitsmeting heeft 
men gekozen voor een lange termijn, voor een stabiele ontwikkeling die minder gevoelig is voor 
incidenten. Bij de WACC doet men misschien zelfs het tegengestelde. Er is sprake van een driejarig 
gemiddelde. Omdat men vasthoudt aan die korte termijn, laat men de grote verschillen die 
optreden bij de overgang naar een nieuwe reguleringsperiode voortbestaan.  
Liander is van mening dat dit een gemiste kans is om te komen tot een stabiele ontwikkeling van de 
kosten en tot stabiele tarieven. Dat is juist van belang wanneer het de WACC betreft. De 
netbeheerders beheren een meerjarige portefeuille waarin de rentelasten stabiel zijn. Daarom zou 
het goed zijn wanneer een dekking wordt geboden die beter aansluit op de langere termijn. De 
focus dient niet te liggen op een zeer korte termijnregulering.  
Met betrekking tot de productiviteitsmeting is men overgegaan naar een langere periode. Wellicht 
zou men om dezelfde redenen ook in dit geval kunnen overgaan van een driejarig gemiddelde op 
bijvoorbeeld een tienjarig gemiddelde. Liander heeft het voornemen hier in haar schriftelijke 
zienswijze op terug te komen. 
   
De heer Odijk verwijst naar randnummer 1 in de pleitaantekeningen van Netbeheer Nederland. 
Daarin citeert zij de NMa. De NMa koppelde kostenstijgingen aan ontwikkelingen op het gebied 
van duurzame energie en vervangingsinvesteringen. Netbeheer Nederland geeft in randnummer 2 
een soort update van de werkelijkheid. Zij stelt daar de volgende vraag bij: ‘Vindt ACM momenteel 
dat er geen ruimte meer nodig is om investeringen in duurzaam en vervanging uit te voeren?’ Hij 
informeert of Netbeheer Nederland dit bedoelt als een retorische vraag. En of die vraag nu wel of 
niet retorisch is bedoeld, hoe dient ACM daar concreet mee om te gaan in het methodebesluit?  
De heer Knegt bevestigt dat het een retorische vraag betreft. Hij verwijst naar de  
ontwikkelingen in de afgelopen drie jaren, de periode die is verstreken sinds dit citaat werd 
opgeschreven. Duurzame energie wordt in toenemende mate verbonden aan decentrale productie. 
Decentrale productie en consumptie stellen tezamen hoge eisen aan het net. Dan denkt men 
natuurlijk aan smart grids.  
Bij een smart grid is de centrale vraag: ‘Wat moet het kunnen?’ Het antwoord op die vraag is echter 
van situatie tot situatie verschillend. Daarom worden allerlei pilots uitgevoerd. Elke keer opnieuw is 
de vraag: welke functies dient men toe te voegen aan het net dat er eventueel al ligt, en welke 
vervangingen dienen plaats te vinden. Het betreft behoorlijk grote investeringen, vooral in ICT.  
Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 400 coöperaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van 
duurzame, decentrale energieopwekking. Dit vormt een enorme uitdaging voor de regionale 
netbeheerders. Een aantal van die coöperaties is inmiddels in de fase beland waarin zij concreet 
kunnen aangeven: ‘Netbeheerder, zo wil ik het. Probeer dit voor mij op te lossen.’ Anderen zijn dat 
nog aan het uitvinden. Hoe je het echter ook wendt of keert, er komt een enorme inspanning op de 
regionale netbeheerders af. Dat is wat Netbeheer Nederland wil aangeven. Anno 2013 zijn 
kostenstijgingen op het gebieden van duurzame energie en vervangingsinvestering nog reëler dan 
in 2010.  
De heer Odijk vraagt of Netbeheer Nederland ervoor pleit dat de kosten van dergelijke 
investeringen worden geraamd en opgenomen in de x-factoren.  
De heer Knegt antwoordt dat het er natuurlijk om gaat hoe je die investeringen verwerkt. Bepaalde 
zaken zul je meteen als kosten opnemen, andere komen terug in de afschrijvingen. Hij heeft daar 
dus niet meteen een antwoord op.  
Netbeheer Nederland heeft in 2011 een onderzoek laten uitvoeren naar wat de duurzame decentrale 
ontwikkelingen betekenen in termen van investeringen. Momenteel volgen de regionale en de 
landelijke netbeheerders een redelijk stabiel pad wanneer het de jaarlijkse investeringen betreft. 
Jaarlijks is daar zo’n 2 miljard euro mee gemoeid. Dat bedrag zal echter fors toenemen. Het kan 
zelfs verdubbelen wanneer de trend met betrekking tot duurzame decentrale opwekking doorzet. 
Wanneer het tempo dat daarvoor is ingezet aanhoudt, dan is het inderdaad mogelijk dat de 
uitgaven die gedaan moeten worden om dit alles te faciliteren verdubbelen. De Duurzame Energie 
Koepel heeft daar tijdens deze hoorzitting tevens op gewezen. Er zijn natuurlijk een heleboel 
uitdagingen, maar wanneer het gaat om sustainable energy, dan beschouwt Netbeheer Nederland 
dit als de werkelijke uitdaging voor de regionale netbeheerders.  
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Netbeheer Nederland zal hier in haar schriftelijke zienswijze op terugkomen.  
Zij zal dan tevens toelichten op welke manieren die aanvullende investeringen verwerkt dienen te 
worden, welke omvang zij verwacht en hoe zij dat onderbouwt. Hij wijst erop dat die omvang 
tevens bekend is uit de studie ‘Net voor de Toekomst’.  
 
De heer Odijk stelt vervolgens de randnummers 3 en 4 in de pleitaantekeningen aan de orde. 
Daarin verwijst Netbeheer Nederland naar de herziening van het wettelijk kader – het STROOM 
traject. Zij wijst op de beleidslijn van ACM om niet te anticiperen op toekomstige wetswijzigingen. 
Vervolgens stelt zij dat het niet gepast is om op korte termijn een aantal ingrijpende 
reguleringsmaatregelen door te voeren. Hij informeert welke ingrijpende reguleringsmaatregelen 
dit concreet betreft en op welke wijze ACM dan wel moeten inspelen op het traject STROOM.  
De heer Knegt verwijst in antwoord naar het pleidooi van Netbeheer Nederland in randnummer 4. 
Gelet op de grote wetswijzigingen die eraan lijken te komen, is het verstandig om op dit moment 
geen ingrijpende reguleringsmaatregelen door te voeren. Hij noemt de One off en de methodiek 
met betrekking tot de WACC.  
Het gaat voornamelijk om de One off.  
Hij verduidelijkt welke grote wetwijzigingen het betreft. De minister heeft in een outline 
aangegeven hoe de laatste fase van STROOM – gebaseerd op een evaluatie van de E-wet en de G-
wet – eruit zal zien. Dit kan leiden tot tijdelijke taken voor de netbeheerders, die het op gang 
brengen van bepaalde ontwikkelingen inhouden. Gedurende die tijdelijkheid dienen zij zich 
vanzelfsprekend aan bepaalde regels te houden, opdat de markt niet wordt verstoord. Indien dat 
allemaal zou gebeuren, dan worden het gereguleerde, wettelijke taken onder het gereguleerde tarief. 
Deze wijzigingen kunnen een grote impact hebben. Zij kunnen sterk beïnvloeden hoe men aankijkt 
tegen het reguleringskader. Dat is de achtergrond van deze opmerking van Netbeheer Nederland.  
De inhoud van de nieuwe Energiewet is nog niet bekend. De signalen die de netbeheerders vanuit 
het departement ontvangen wijzen erop dat het om majeure wijzigingen kan gaan. Netbeheer 
Nederland stelt daarom de volgende vraag: ‘Als we nu allemaal weten dat er majeure wijzigingen 
aankomen, is het dan verstandig om op dit moment grote wijzigingen in het methodebesluit aan te 
brengen?’  
Het betreft dus met name de One off.  
De heer Odijk vat samen dat deze opmerking van Netbeheer Nederland dus met name de 
toepassing van de One off betreft. 
De heer Knegt vult aan dat de WACC eveneens een issue is. Momenteel komen er zeer veel zaken 
op de netbeheerders af. Netbeheer Nederland pleit ervoor deze periode niet in te gaan terwijl men 
zeker weet dat er een tekort zal zijn met betrekking tot de vermogenskostenvergoeding. 
Vermoedelijk dienen de regionale netbeheerders veel meer investeringen te gaan doen.  
Hij noemt als voorbeeld de publieke infrastructuur voor elektrisch vervoer in Nederland. Daar is 
lang over gediscussieerd. Nu duidelijk is geworden dat de markt dit niet oppikt, wordt het mogelijk 
een tijdelijke, wettelijke taak van de netbeheerders. Dat betekent echter nogal wat, wanneer het de 
noodzakelijke investeringen betreft.  
 
De heer Odijk verwijst vervolgens naar randnummer 39 in de pleitaantekeningen van Netbeheer 
Nederland. Zij stelt daarin: ‘ACM heeft het voornemen om in de reguleringsperiode vanaf 2017 de 
waarderingsfunctie van Blauw als uitgangspunt te gaan hanteren. Dit voornemen is voorbarig, gelet 
op mankementen in de tot dusver gehanteerde modelvormen. Netbeheer Nederland verwijst naar 
het door EZ voorgenomen overleg om te zoeken naar een adequate en robuuste kwaliteitsprikkel 
voor de regionale netbeheerders.’ 
Dit overleg met EZ heeft deels al plaatsgevonden en zal tevens in de toekomst plaatsvinden. Ook 
ditmaal stelt ACM echter de vraag: ‘Wat moeten wij hier in het methodebesluit concreet mee doen, 
mede gelet op de termijn waarop die overleggen zullen plaatsvinden?’ 
De heer Blommaert licht dit toe. In de eerste plaats begrijpen de regionale netbeheerders niet 
waarom ACM nu al aankondigt dat zij in de volgende reguleringsperiode de methode Blauw wil 
hanteren. Het is immers bekend dat de methode Blauw niet geschikt is om de netbeheerders een 
goede kwaliteitsprikkel te geven. Dat is tevens aan de orde gesteld in de klankbordgroep. Bovendien 
hebben de netbeheerders ACM uitgenodigd om samen met hen en EZ te onderzoeken welke 
wijzigingen op het gebied van de regelgeving nodig zouden zijn, om een methode te creëren die 
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past bij de bedrijfsvoering van de netbeheerders met lange termijninvesteringen. Een methode die 
tevens een adequate prikkel met betrekking tot het kwaliteitsbeleid bevat. De methode Blauw doet 
dit zeker niet.  
De heer Knegt verwijst ter verduidelijking naar bladzijde 7 in de brief van Netbeheer Nederland 
gedateerd 16 januari 2013. Deze brief is gericht aan de voormalige Directie Energie en Vervoer.  
Bovendien zal Netbeheer Nederland in haar schriftelijke zienswijze een nadere toelichting op dit 
punt verschaffen.  
De heer Hooykaas vult aan dat het niet alleen de methode Blauw betreft. Hij noemt tevens de 
methode SEO. Beide methodes leiden tot onverklaarbare uitkomsten. Blijkbaar hebben de 
onderzoeksbureaus die tot dusverre zijn ingeschakeld geen plausibele en uitlegbare 
waarderingsfunctie met betrekking tot kwaliteit kunnen ontwikkelen. Wellicht heeft EZ dat tevens 
geconstateerd, en vormde het een aanleiding om te onderzoeken of er andere geschikte methodes 
zijn.  
Het gaat dus niet alleen maar om het wel of niet toepassen van een verkeerde methode in de 
zevende of achtste reguleringsperiode. De netbeheerders zijn van mening dat ook in de huidige 
periode een verkeerde methode wordt gehanteerd. Men zou het een loterij kunnen noemen. Dat 
wordt nu eenmaal veroorzaakt door de complexiteit van de vaststelling van de waardering. Het 
probleem betreft dus beide reguleringsperiodes, zowel de huidige als de toekomstige.  
 
De voorzitter stelt de bedragen aan de orde die gemoeid zouden zijn met de investeringen in 
duurzaamheid. Netbeheer Nederland gaf aan dat deze bedragen bekend zijn. Zij verwees ter 
ondersteuning naar een rapport van Netbeheer Nederland, genaamd ‘Net voor de toekomst’. Dit 
rapport schetst een aantal scenario’s, tot 2050. Wil Netbeheer Nederland aangeven dat men bij het 
maken van de methodebesluiten voor de komende jaren dit rapport als uitgangspunt dient te 
nemen? 
De heer Knegt weerspreekt dit. Een rapport dat scenario’s beschrijft tot 2050, dient men met enige 
voorzichtigheid te hanteren.  
De eerste vraag die men met betrekking tot de verduurzaming dient te beantwoorden is: ‘Is die 
verduurzaming centraal? Wordt het allemaal “wind op zee?” Of is de verduurzaming vooral 
decentraal? En wanneer die verduurzaming decentraal plaatsvindt, wat moet het net dan – in die 
bepaalde decentrale situatie – voornamelijk kunnen?’ Naar het antwoord op die vraag is Netbeheer 
Nederland voortdurend op zoek. Het rapport geeft aan dat extra investeringen nodig zijn, welk 
scenario men ook onderzoekt.  
Hoewel er grote verschillen kunnen bestaan tussen de scenario’s, leidt elk scenario tot meer 
investeringen in ‘spullen die de grond in gaan’. Het betreft met name de intelligentie – de software 
die je toevoegt aan het net.  
De voorzitter informeert of Netbeheer Nederland dus stelt: ‘De bedragen zijn bekend. Wij moeten 
dit echter niet al te letterlijk nemen.’  
De heer Knegt verduidelijkt dit. Wanneer de vraag van ACM is: ‘Kent u de bedragen die bij elk 
scenario horen, in de komende reguleringsperiode’, dan is het antwoord van Netbeheer Nederland 
dat zij de precieze bedragen niet kent.  
 
De voorzitter wijst erop dat de Duurzame Energie Koepel in haar pleidooi het belang van 
duurzaamheid aangaf, in relatie tot de methodebesluiten. Zij stelt onder meer dat de 
methodebesluiten geen belemmering mogen vormen voor een duurzame energievoorziening. 
Tevens pleit zij voor een betere aansluiting tussen de regionale netbeheerders en de TSO’s. Hij 
verzoekt de Duurzame Energie Koepel te verduidelijken hoe ACM naar haar mening die 
noodzakelijke ontwikkelingen dient te relateren aan de methodebesluiten. Belemmeren de 
methodebesluiten die ontwikkelingen?  
Mevrouw Van Eijkelenburg wijst op een paar zaken die in dit kader van belang zijn. Bijvoorbeeld: 
welke kosten maakt men waar, en zijn het dan reguliere kosten, of zijn het kosten die aannemelijke 
investeringen zijn? Ze noemt als voorbeeld de aansluiting van een regionaal windpark. De 
Duurzame Energie Koepel verneemt regelmatig van projectontwikkelaars hoe dit kan verlopen. De 
projectontwikkelaar ontvangt een offerte van een netbeheerder. Wanneer de projectontwikkelaar 
wat verder is met betrekking tot de vergunningen en een actuele offerte aanvraagt bij dezelfde 
netbeheerder, dan kan het zo zijn dat die offerte in een periode van een jaar drie of vier keer ‘over 
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de kop is gegaan’. De Duurzame Energie Koepel geeft aan dat dit soms wordt ervaren als het 
belemmeren van invoeding in de netten en het opdrijven van kosten, omdat men andere 
aansluitplekken aangeeft dan oorspronkelijk gepland.  
Daarnaast noemt de Duurzame Energie Koepel het speelveld ‘fossiel en decentraal duurzaam.’ Zij 
pleit voor een gelijk speelveld. Tevens wil zij ervoor pleiten dat het steeds meer regulier wordt om 
decentraal duurzaam en centraal duurzaam te faciliteren. Eigenlijk zou men over een langere 
periode moeten onderzoeken wat er is geïnvesteerd in ‘fossiel’ en hoe men de inhaalslag die vanuit 
decentraal duurzaam en centraal duurzaam wordt gemaakt zo goed mogelijk als regulier in de 
methodebesluiten kan opnemen. Het gaat dan in de eerste plaats om houding en denkwijze. 
Wanneer je ‘decentraal duurzaam’ beter benut, dan kun je potentieel besparen, bijvoorbeeld op 
congestie in de hoofdnetten.  
Er dient dus onderzocht te worden hoe men op slimmere wijze kan omgaan met de combinatie 
‘decentraal duurzaam’ en ‘centrale opwekking decentraal’. De Duurzame Energie Koepel noemt 
tevens de wkk’s groen gas.  
Ze wijst op het SER-traject en alle wijzigingen in de bestaande wet- en regelgeving, het traject 
STROOM en de structuurvisies. In de komende periode zal er veel gebeuren. De Duurzame Energie 
Koepel is van mening dat men de gehele context in ogenschouw dient te nemen: welke nieuwe 
besluiten worden er het komende halfjaar in de Tweede Kamer aangenomen? Hoe verhoudt zich 
dat tot welke kosten je waar kunt toerekenen en hoe wordt dit in de methodebesluiten gefaciliteerd? 
De Duurzame Energie Koepel zou het betreuren wanneer de methodebesluiten verhinderen dat 
projecten economisch gezien ontwikkeld kunnen worden, omdat er een ongelijk speelveld met 
fossiel is ontstaan.  
De voorzitter verzoekt de Duurzame Energie Koepel in haar schriftelijke zienswijze zo concreet 
mogelijk aan te geven op welke gebieden de methodebesluiten van ACM dan een belemmering 
zouden vormen.  
Mevrouw Van Eijkelenburg zegt toe dat de Duurzame Energie Koepel dit zal doen.  
 
De voorzitter verwijst vervolgens naar randnummer 11 in de pleitaantekeningen van Liander. Daarin 
stelt zij dat de reguleringssystematiek met betrekking tot de efficiënte kosten aan het begin van een 
reguleringsperiode onjuist is en bovendien in strijd met de E-wet. Hij verzoekt Liander dit nader toe 
te lichten.  
De heer Hooykaas wijst erop dat Liander het in dit randnummer heeft over de kosten van 
objectiveerbare regionale verschillen (hierna: ORV). De kosten van ORV worden min of meer apart 
behandeld, met als doel compensatie te bieden aan netbeheerders die daarmee te maken hebben 
gehad. De compensatie dient overeen te komen met de gemaakte kosten.  
Momenteel wordt het volgende gesteld: ‘Bij de vaststelling van de kosten nemen wij niet de actuele 
kosten die de netbeheerders hebben gemaakt als uitgangspunt, maar wij middelen de kosten die zij 
een aantal jaren daarvoor hebben gemaakt.’ 
In dit geval kijkt men naar de afgelopen drie jaren. Dat heeft als gevolg dat een ander kostenniveau 
wordt vastgesteld dan het feitelijke kostenniveau. Het betekent tevens dat netbeheerders een 
andere compensatie ontvangen – een compensatie die is gebaseerd op de laatste drie jaren. Die 
compensatie is echter bedoeld om de werkelijke kosten in dat ene jaar te compenseren.  
Hij noemt als voorbeeld de kosten in 2012. De compensatie die daarvoor wordt gegeven is 
gebaseerd op de kosten die er gemiddeld in 2010, 2011 en 2012 zijn geweest. Hij meent dat 
daarvoor als onderbouwing wordt aangevoerd dat met name de operationele kosten in de afgelopen 
jaren hebben gefluctueerd. 
Blijkbaar stelt men: ‘Om dit eruit te middelen en om incidenten eruit te halen, kiezen we voor deze 
oplossing.’ Dat is op zich een begrijpelijke keuze.  
Bij ORV is dat echter niet het geval. Wanneer men dan deze systematiek hanteert biedt men 
eigenlijk een structurele onderdekking voor de kosten van die ORV. Liander is van mening dat dit in 
strijd is met de wet. De compensatie zou juist dekking moeten geven voor de werkelijke kosten.  
Liander zal hier in haar schriftelijke zienswijze op terugkomen.  
De heer Spee wijst erop dat een van de criteria bij een ORV is dat deze structureel van aard moet 
zijn. In dat kader is een langere periode niet ongebruikelijk.  
De heer Hooykaas verduidelijkt dat Liander het niet heeft over de erkenning van de precario als 
ORV. Er wordt immers voldaan aan de criteria. De erkenning als ORV is hier dus niet aan de orde.  
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Wanneer er echter sprake is van een ORV – een lokale heffing in dit geval – dan dient de 
compensatie die je daarvoor krijgt in overeenstemming te zijn met de werkelijke lasten. Indien men 
het genoemde systeem hanteert wordt er een structurele onderdekking voor de reële kosten 
geboden. Daarmee creëert men een nadeel op ‘het gelijke speelveld bij het normale 
bedrijfslastenspel’.  
De heer Van der Bie vult aan dat er bij een ORV als precario niet zozeer sprake is van een 
schommeling in de kosten, maar van een duidelijke trend. Die trend gaat maar één kant op, 
namelijk omhoog. Daarom is het effect van middelen dat er een structurele onderdekking ontstaat.  
De heer Spee vraagt of elke netbeheerder te maken heeft met kostenstijgingen voor lokale 
heffingen.  
De heer Hooykaas geeft aan dat Liander natuurlijk niet voor elke individuele netbeheerder kan 
spreken. Er zijn netbeheerders die überhaupt geen gemeentes hebben. Daarom is het juist een 
ORV, omdat de omstandigheden niet bij elke netbeheerder hetzelfde zijn. Ter hoorzitting heeft hij 
met name gewezen op de situatie bij Liander. Liander heeft te maken met een toename van het 
aantal gemeentes. Deze gemeentes komen tot heffingen. In andere provincies zal dat meer of 
minder het geval zijn.  
Nogmaals, dit is juist een kenmerk van een ORV. Een ORV gaat een individueel bedrijf aan. Er is 
sprake van een situatie die per netbeheerder verschillend is. Daarom is Liander van mening dat 
ACM moet letten op het effect van de ORV op een individuele netbeheerder.  
ACM zou nu wellicht de vraag kunnen stellen: ‘Zijn er netbeheerders die hebben gemerkt dat 
bepaalde gemeentes hun precariolasten hebben geschrapt?’  
Het aantal gemeentes dat per provincie of voorzieningsgebied is toegevoegd zal verschillend zijn. 
Hem zijn echter geen gevallen bekend waarin het aantal precarioheffende gemeentes is afgenomen. 
Dit heeft Liander tevens aangegeven in haar zienswijze. Het aantal blijft gelijk of het neemt toe. 
Liander heeft zelf te maken met een toename van het aantal gemeentes. Dat betekent dat er in haar 
voorzieningsgebied sprake is van een stabiele, stijgende trend.  
Hij noemt als voorbeeld de fluctuaties die kunnen optreden bij een normale opex.  
Er kan sprake zijn van een afname of van een toename, waardoor er een reden is om te middelen. 
Dergelijke fluctuaties zijn bij ORV echter niet aan de orde.  
De heer Spee wijst erop dat ACM in het methodebesluit aankondigt dat zij met betrekking tot de 
lokale heffingen zal nacalculeren. Dit geldt tevens wanneer het de inkoopkosten transport betreft. 
De netbeheerders zijn bekend met het resultaat van nacalculatie. Wordt daarmee dan niet al 
invulling gegeven aan wat Liander beoogt? 
De heer Hooykaas antwoordt dat Liander wenst dat dit waar zou zijn. Indien de nacalculatie ertoe 
zou leiden dat er honderd euro dekking wordt geboden wanneer Liander honderd euro aan kosten 
heeft gemaakt, dan was er natuurlijk geen sprake van een probleem. In feite wordt bij deze 
methode van nacalculatie de groei in precario slechts ten dele gecompenseerd. Door het 
gemiddelde te nemen kiest men een lager referentiepunt, omdat precario een groeiende kostenpost 
is. Men neemt dus niet het actuele kostenniveau van 2012 als uitgangspunt, maar het gemiddelde 
niveau van 2011. De groei van 2011 op 2012 wordt in de volgende reguleringsperiode opnieuw als 
groei gezien. Die groei wordt in de nacalculatie niet volledig gecompenseerd.  
Het gaat Liander niet om een euro meer of minder. Zij zou echter gaarne zien dat een methode 
wordt toegepast die een volledige dekking biedt wanneer het de compensatie betreft. Nacalculatie 
dient tot volledige dekking te leiden.  
De huidige methode van nacalculatie bij ORV precario zorgt ervoor dat een groei in precario slechts 
ten dele wordt gecompenseerd. Dat lost het probleem dus niet op. De huidige methode van 
nacalculatie vergroot het probleem zelfs, want men creëert groei die eigenlijk al was gerealiseerd.  
 
De heer Spee wijst erop dat ACM in het methodebesluit aangeeft om welke redenen zij de 
inkoopkosten transport en de lokale heffingen middelt. Dit heeft te maken met de samenhang met 
andere kosten en de volumes over verschillende jaren. Liander gaat hier in haar toelichting niet op 
in. Hij verzoekt Liander haar opvattingen daaromtrent nader toe te lichten.  
De heer Hooykaas is van mening dat in het methodebesluit niet wordt gemotiveerd waarom bij 
men bij het precario en de inkoopkosten middelt, en waarom men kiest voor een periode van drie 
jaar.  
Je zou uit de tekst kunnen afleiden dat de motivatie die geldt met betrekking tot de reguliere kosten 
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tevens van toepassing is wanneer het precario en inkoopkosten betreft. Dit wordt echter niet nader 
toegelicht. Liander vindt dat een omissie.  
Hij wijst op het doel dat men nastreeft. Het begon bij de zaagtand. Nu probeert men een 
toekomstprognose te maken die beter is dan de prognose die in het verleden is gemaakt. ACM stelt: 
‘Juist bij kosten die fluctueren, moeten we middelen en een langere termijn kiezen, om een betere 
prognose te krijgen en de incidenten eruit te halen.’ Bij precario en inkoopkosten transport zijn die 
fluctuaties echter niet aan de orde, daarom is het juist beter om het laatste meetpunt als 
vertrekpunt van de prognose te nemen. Er is een essentieel verschil tussen de inkoopkosten 
transport en de ORV enerzijds en de reguliere kosten anderzijds. In het eerste geval dien je ‘het 
eindpunt’ als vertrekpunt te nemen, terwijl met betrekking tot de reguliere kosten een middeling 
over twee jaar of vijf jaar logischer is.  
ACM zou nu kunnen vragen:’Waarom zegt u niets over het volume, of neemt u dan ook het 
gemiddelde van SO?’ Dat is echter minder belangrijk bij precario. Het gaat dan niet om de kosten 
die per SO worden vergoed, het gaat om het bedrag dat wordt vergoed. In een nacalculatie probeert 
men altijd het volume-effect ‘recht te trekken’.  
Wanneer Liander tien miljoen euro kosten aan ORV heeft, dan is het de bedoeling dat zij ook tien 
miljoen euro compensatie ontvangt, wat voor volume daar ook aan hangt.  
 
De voorzitter deelt mede dat de hoorcommissie geen vragen meer heeft.  
Hij nodigt partijen uit om een laatste woord tot de hoorcommissie te richten. 
 
Enexis, Cogas, Endinet, Energie-Nederland, Dnwb, Westland Infra en VEMW geven aan dat zij niets 
willen toevoegen.  
   
De heer Knegt deelt mede dat Netbeheer Nederland het regulatorisch risico nogmaals aan de orde 
wenst te stellen. Een paar maanden geleden heeft zij daar onderzoek naar laten doen. De grootste 
aarzeling van verschaffers van vermogen in deze sector betreft het regulatorisch risico. Netbeheer 
Nederland is van mening dat men er gezamenlijk voor moet waken dat het regulatorisch risico zich 
materialiseert in het zesde methodebesluit van ACM.  
 
Mevrouw Van Eijkelenburg deelt mede dat de Duurzame Energie Koepel geen slotopmerking wenst 
te maken.  
 
De heer Hooykaas vraagt of partijen het verslag van deze hoorzitting zullen ontvangen voordat de 
schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend.  
De voorzitter wijst erop dat de periode waarin een zienswijze kan worden ingediend eindigt op 11 
juni 2013. Het verslag van deze hoorzitting zal binnen drie weken gereed zijn. Dat betekent dat het 
verslag na 11 juni wordt verspreid. Hij informeert of dit voor partijen een onoverkomelijk probleem 
oplevert.  
De heer Van der Bie stelt voor dat de vragen die ter hoorzitting zijn geformuleerd door ACM 
separaat verspreid zullen worden, zodat partijen zeker weten dat zij daar nog op kunnen reageren in 
hun schriftelijke zienswijzen.  
De voorzitter zegt toe dat ACM daar zorg voor zal dragen.  
 
Hij kondigt het einde van de hoorzitting aan.  
Hij geeft nogmaals aan dat partijen het verslag van de hoorzitting zo spoedig mogelijk zullen 
ontvangen.  
 
Hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de hoorzitting.  
 

------- 
 
Bijlage 1 : Pleitaantekeningen Netbeheer Nederland, de heer Knegt  
Bijlage 2 : Pleitaantekeningen Liander, de heer Hooykaas 
 


