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Bijlage 1 

Schriftelijke zienswijze van Liander N.V. en Endinet B.V. op het door de Autoriteit Consument 

en Markt ter inzage gelegde ontwerp methodebesluit regionale netbeheerders gas voor de 

reguleringsperiode 2014-2016.  

 

Zaaknummer: 103998 Methodebesluit NG5R 

 

1) De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 1 mei 2013 het ontwerp methodebesluit 

regionale netbeheerders gas 2014-2016 met kenmerk ACM/DE/2013/103998/234 (hierna: het 

ontwerp methodebesluit) ter inzage gelegd. 

 

2) Liander N.V. en Endinet B.V. (hierna: Liander en Endinet) maken gaarne gebruik van de 

mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze te geven op het ontwerp methodebesluit voor 

regionale netbeheerders gas. 

 

3) Liander en Endinet onderschrijven de schriftelijke zienswijze die de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid Netbeheer Nederland (hierna: Netbeheer Nederland) heeft ingediend namens 

de regionale netbeheerders gas. Die schriftelijke zienswijze moet als herhaald en ingelast worden 

beschouwd.  

 

4) In de onderhavige schriftelijke zienswijze zullen Liander en Endinet uitsluitend ingaan op de 

vaststelling van de samengestelde output.  

 

5) Eerst merken Liander en Endinet ter introductie op dat het door de wetgever gekozen principe van 

outputsturing door ACM wordt vormgegeven middels de bestendige methode van 

maatstafconcurrentie. Voor een adequate werking van deze methode is het strikt noodzakelijk dat 

sprake is van een gelijk speelveld (gelijke beloning bij gelijke prestaties). Daarnaast is het vanuit 

een gezonde bedrijfseconomische bedrijfsvoering noodzakelijk dat een efficiënte netbeheerder 

zijn kosten kan terugverdienen, inclusief een redelijk rendement.  

 

6) In deze zienswijze stellen Liander en Endinet een tweetal ad hoc aanpassingen op het ontwerp 

methodebesluit van de ACM voor met als doel de stabiliteit en robuustheid van de methode 

aanzienlijk te verbeteren.  

 

Samengestelde output  

 

7) Zoals ACM in randnummer 137 van het ontwerp methodebesluit stelt, betreft de samengestelde 

output (hierna: SO) een eenduidige normering van de prestaties van individuele netbeheerders. 

Een juiste vaststelling is van essentieel belang voor de goede werking van de methode van 

maatstafconcurrentie. Daarbij worden de netbeheerders immers slechts beloond voor de door hen 

geleverde prestaties. 

 

8) De opmerkingen van Liander en Endinet hebben betrekking op de volgende onderdelen van de 

methode tot vaststelling van de SO: i) de aanpassing van de rekenvolumina voor de 

temperatuurscorrectie en ii) de aanpassingen van de rekenvolumina naar aanleiding van lagere 

capaciteitsvraag.  
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Aanpassing van de rekenvolumina voor temperatuurscorrectie  

 

9) ACM is voornemens
1
 om per 1 januari 2014 de gemiddelde gastemperatuur welke gebruikt wordt 

bij de administratieve volumeherleiding van het gasverbruik van kleinverbruikers (G4-G6) te 

verhogen van 7 ºC naar 15 ºC. Deze temperatuurcorrectie heeft tot gevolg dat voor 

kleinverbruikers een lager jaarverbruik wordt vastgesteld. Als gevolg van deze aanpassing zullen 

ook de standaardjaarverbruiken (SJV) per 1 januari 2014 worden verlaagd. 

 

10) De SJV liggen ten grondslag aan de indeling van kleinverbruikers met G4-G6 meters in de 

categorieën < 500 Nm
3
, 500 Nm

3 
- < 4000 Nm

3
 en vanaf 4000 Nm

3
. Deze categorieën kennen een 

verschillend tarief en kennen een verschillende weging bij de berekening van de SO.  

 

11) Liander en Endinet constateren dat als gevolg van de temperatuurscorrectie een aantal 

kleinverbruikers per 1 januari 2014 in een lagere categorie zal worden ingedeeld en vanaf die 

datum recht zullen hebben op het (lagere) tarief uit de lagere categorie. De inkomsten van een 

netbeheerder zullen daarom afnemen bij ongewijzigde kosten.  

 

12) In feite zijn door deze administratieve verlaging van het volume de sectorkosten per SO 

toegenomen. Liander en Endinet menen dat dientengevolge de toegestane inkomsten 

resultaatneutraal moeten worden aangepast. Liander en Endinet zijn namelijk van mening dat de 

door ACM per 1 januari 2014 voorgenomen administratieve aanpassing geen effecten mag 

hebben op de toegestane inkomsten van de netbeheerders.  

 

13) Liander en Endinet wijzen in dat verband op het feit dat de verschuiving van afnemers op dit 

moment slechts kan worden geschat en pas eerst na 1 januari 2014 kan worden vastgesteld. 

Daarom stellen Liander en Endinet voor om de effecten van die verschuiving na te calculeren en 

in de tarieven na 2014 te verdisconteren, althans op vergelijkbare wijze met de coulanceregeling 

die werd toegepast bij de invoering van het capaciteitstarief elektriciteit. 

 

Aanpassingen van de rekenvolumina naar aanleiding van Radar 

 

14) Mede naar aanleiding van een TV-uitzending van het programma Radar zullen netbeheerders in 

een aantal gevallen de capaciteit van de afnemer op zijn verzoek verlagen, in een aantal gevallen 

mogelijk met terugwerkende kracht.  

 

15) Als gevolg van deze aanpassingen zijn de gerapporteerde volumina over de jaren 2010 tot en met 

2012 niet representatief voor de periode 2014 en verder. Liander en Endinet zijn van mening dat 

de capaciteitsaanpassingen bij afnemers geen effect mogen hebben op de toegestane inkomsten 

van de netbeheerders, teneinde te voorkomen dat de toegestane inkomsten onvoldoende dekking 

geven aan de efficiënte kosten. 

 

16) De omvang van de totale verlaging is op dit moment niet bekend. Daarom stellen Liander en 

Endinet voor om de effecten na te calculeren en in de tarieven na 2014 te verdisconteren, althans 

op vergelijkbare wijze met de coulanceregeling die werd toegepast bij de invoering van het 

capaciteitstarief elektriciteit. 

                                                      
1
 Zie het ontwerpbesluit van 27 maart 2013 ter wijziging van de technische voorwaarden inzake de administratieve 

volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas met nummer 13640/28.  



3 
 

 

Afsluiting  

 

17) Liander en Endinet verzoeken ACM  om deze zienswijze te betrekken bij de vaststelling van het 

definitieve methodebesluit.  


