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Onderwerp Aanvulling op de zienswijze van Netbeheer Nederland inzake 

ontwerp methodebesluit regionale netbeheerders gas 

 

Geachte Directie,  

 

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

regionale netbeheerders gas voor de vijfde reguleringsperiode met kenmerk 

ACM/DE/2013/103998/234 (het ontwerp methodebesluit) ter inzage gelegd.  

 

2. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Netbeheer Nederland (Netbeheer Nederland) 

heeft namens de regionale netbeheerders gas (de netbeheerders) gebruik gemaakt van de 

gelegenheid tot het geven van een mondelinge en een schriftelijke zienswijze op dit ontwerp 

methodebesluit.  

 

3. Daarna heeft ACM op 30 juli 2013 nog een aantal studies en voornemens gepubliceerd in het 

kader van de vaststelling van het methodebesluit 2014-2016 voor de netbeheerders. ACM heeft 

belanghebbenden tot en met uiterlijk 23 augustus 2013 de mogelijkheid gegeven om schriftelijk te 

reageren op die stukken. Op 27 augustus 2013 wordt een klankbordgroep georganiseerd waar de 

studies en voornemens aan bod zullen komen. 

 

4. Onderhavige opmerkingen van Netbeheer Nederland strekken tot aanvulling van de schriftelijke 

zienswijze. Eerst wordt ingegaan op de voornemens van ACM tot regulering van de inkoop 

netverliezen gas en de rapporten die ACM daartoe heeft laten opstellen door Redpoint Energy 

Limited and KYOS Energy Consulting. Daarna wordt ingegaan op de voornemens van ACM 

betreffende de herziening van de start-GAW van RENDO voor afgekochte precarioheffingen. Tot 
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slot zal Netbeheer Nederland kort ingaan op de voornemens van ACM tot bepaling van de 

correctie voor het wegvallen van taken bij de netbeheerders die betrekking hebben op de 

invoering van het marktmodel en het daartoe uitgevoerde onderzoek van Ecorys.   

 

I. Inkoop netverliezen gas 

I.1 Inleiding  

 

5. Het inkopen van netverliezen gas wordt een nieuwe taak voor de netbeheerders. Het betreft gas 

dat wel op het net wordt ingevoed, maar waarvoor uiteindelijk niet wordt betaald. Het gaat 

hoofdzakelijk om gas dat door administratieve oorzaken en wettelijke toegestane 

meetonnauwkeurigheden (voor grootverbruikers het domein van commerciële meetbedrijven en 

daardoor bijna volledig buiten de invloedsfeer van netbeheerders) onbemeten verbruikt wordt of 

verdwijnt alsook om gas dat door lekkages verloren gaat. Het inkopen van netverliezen gas 

omvat naast de inkoop van de commodity gas tevens de inkoop van onbalansdiensten en de 

inkoop van het transport van dit gas over het landelijk gastransportnet.  

 

6. Deze nieuwe taak zal derhalve tot extra kosten voor de netbeheerders leiden. ACM heeft het 

voornemen de vergoeding voor de inkoop van netverliezen via maatstafregulering tot stand te 

brengen. Daarmee tracht ACM de netbeheerders te prikkelen tot doelmatigheid met betrekking 

tot de nieuwe inkooptaken.  

 

7. In haar mondelinge en schriftelijke zienswijze heeft Netbeheer Nederland reeds haar bezwaren 

tegen dit voornemen kenbaar gemaakt. Ter onderbouwing heeft Netbeheer Nederland 

aangegeven dat volstrekt onvoorzienbaar is met welke nieuwe (inkoop)kosten de netbeheerders 

zullen worden geconfronteerd. Meer concreet heeft Netbeheer Nederland gewezen op 

elementaire onduidelijkheden ten aanzien van de consequenties van volume-schommelingen 

(strenge en zachte winters), de voorgestane administratieve correcties voor zowel temperatuur 

als hoogteligging (tot > 50m boven NAP) en de invoeringsdatum van de voorgestane 

codewijzigingen.  

 

8. In onderhavige aanvulling op de schriftelijke zienswijze zal Netbeheer Nederland haar 

fundamentele bezwaren tegen de voorgenomen maatstafregulering van ACM nader toelichten. In 

een notendop komt het erop neer dat de voorgenomen maatstafregulering: 

 

 onrechtmatig is, omdat een forse onderdekking van de daadwerkelijke kosten dreigt; 

 ongeschikt is, omdat een belangrijk deel van de kosten verbonden aan de inkoop van 

netverliezen gas niet-beïnvloedbaar is voor de netbeheerders;  

 onbetrouwbaar is, omdat de noodzakelijke historische gegevens niet bestaan;  

 onvoldoende robuust is, omdat de kostensimulatie en de aannames die daaraan ten 

grondslag liggen meerdere onjuistheden bevatten;  

 onzorgvuldig en onevenredig is, omdat betere alternatieven voor de regulering voor 

handen zijn; en  
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 onwenselijk is, omdat nog niet vaststaat wanneer het inkopen van netverliezen gas een 

taak wordt van de netbeheerders en er tijdens de komende reguleringsperiode nog 

substantiële wijzigingen zullen plaatsvinden betreffende de volumegrondslag.  

 

9. Tevens zal Netbeheer Nederland haar bezwaren uiteenzetten met betrekking tot het rapport van 

Redpoint Energy Limited and KYOS Energy Consulting ‘Pricing the purchase of gas losses on 

regional gas transport networks’ (het Redpoint en Kyos rapport).  

 

I.2 Toelichting van de bezwaren  

 

10. Het inkopen van netverliezen gas zal, zoals aangegeven, voor het eerst onderdeel uitmaken van 

het takenpakket van de netbeheerders. Daarom bestaan geen historische gegevens betreffende 

de volumes en de prijzen die gebruikt kunnen worden als representatieve schatter voor de kosten 

in de volgende reguleringsperiode.  

 

11. Toch weerhoudt dit fundamentele gebrek ACM niet van het toepassen van maatstafregulering op 

basis van een kostensimulatie, zoals uitgevoerd in het Redpoint en Kyos rapport. In feite worden 

daarin op grond van allerhande arbitraire aannames en schattingen de inkoopkosten voor 

netverliezen gas van de sector voor de jaren 2010, 2011 en 2012 nagebootst. Netbeheer 

Nederland acht dit onbegrijpelijk en apert onzorgvuldig, omdat maatstafregulering op basis van 

een gesimuleerde kosteninschatting voor het verleden per definitie leidt tot volstrekt arbitraire 

uitkomsten voor de toekomst, zeker indien de gesimuleerde kosteninschatting – zoals in het 

onderhavige geval – fundamentele fouten en onderschattingen bevat. Als gevolg dreigt een 

(forse) onderdekking van de kosten en een toename van de zaagtandeffecten die ACM juist wil 

voorkomen.  

 

12. Het Redpoint en Kyos rapport onderstreept de bezwaren van Netbeheer Nederland tegen het 

voorgenomen systeem van maatstafregulering voor de inkoop van netverliezen gas.  

 

13. In het algemeen wordt op een aantal plaatsen in het Redpoint en Kyos rapport duidelijk 

opgemerkt dat er moeilijk voorspelbare en niet-beïnvloedbare variabelen zijn die een goede 

voorspelling van de toekomstige volumes en kosten bemoeilijken. Netbeheer Nederland 

onderschrijft die constatering. Desalniettemin wordt in de kostenbepaling uitgegaan van een 

stabiele, redelijk voorspelbare en bovenal gemiddelde kostensituatie. Netbeheer Nederland is het 

fundamenteel oneens met die aanname. Die kostensituatie bestaat niet. Het Redpoint en Kyos 

rapport is op dit punt innerlijk tegenstrijdig.  

 

14. Daar komt bij dat in het Redpoint en Kyos rapport (op p. 17) expliciet wordt opgemerkt dat de 

voorgenomen maatstafregulering van ACM – op basis waarvan de historische kosten als proxy 

worden gebruikt voor de schatting van toekomstige kosten – in het onderhavige geval 

suboptimaal is, althans een betere inschatting van de toekomstige kosten voor de inkoop 

netverliezen gas op basis van de huidige forward looking prijzen in de weg staat. Netbeheer 
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Nederland acht het onbegrijpelijk en onzorgvuldig dat ACM die belangrijke constatering niet heeft 

aangegrepen om te komen tot een andere, betere reguleringssystematiek voor de inkoop 

netverliezen gas. Maatstafregulering op basis van in het verleden behaalde resultaten is immers 

geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een schatting van het efficiënte 

kostenniveau.   

 

15. In aanvulling daarop blijkt uit de kostensimulatie in het Redpoint en Kyos rapport dat de kosten 

voor inkoop van netverliezen gas een duidelijke opwaartse trend vertonen. Die 

kostenontwikkeling loopt kortom niet synchroon met de kostenontwikkelingen voor het beheer 

van de gastransportnetten. Ook dat gegeven maakt duidelijk dat de voorgenomen 

maatstafregulering, waarbij de kosten voor inkoop van netverliezen gas worden toegevoegd aan 

de totale kosten voor 2010, 2011 en 2012 apert onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig is.   

 

16. Netbeheer Nederland wijst naast de bovengenoemde algemene methodologische inconsistenties 

en onzorgvuldigheden op de volgende specifieke elementaire problemen en onzekerheden bij de 

inschatting van de omvang van de jaarlijkse netverliesvolumes en de prijscomponenten. 

 

17. Ten eerste zijn de volumeverschillen tussen netbeheerders onderling en tussen de meetjaren 

2009 en 2010, zo blijkt uit bijlage 1 bij de notitie van ACM van 29 juli 2013 over het onderwerp 

regulering netverliezen gas, substantieel en onverklaarbaar. Daarom is het gebruik van een 

gewogen gemiddelde netverliespercentage, i.e. 0,513% over de jaren 2009 en 2010, als 

gefingeerde schatter voor de jaarlijkse netverliesvolumes van de sector voor de jaren 2010, 2011 

en 2012 niet representatief.  

 

Ter illustratie wijst Netbeheer Nederland op de volgende duidelijke volumeverschillen. 

Zo heeft één netbeheerder (DNWB) een structureel negatief netverliespercentage, i.e. 

geen inkoop maar levering van gas. Een ander voorbeeld van de willekeurigheid en 

onvergelijkbaarheid van de diverse netverliespercentages wordt geleverd door Cogas. 

Die netbeheerder heeft in 2009 het grootste negatieve netverliespercentage (-5,3%) 

en het grootste positieve netverliespercentage in 2010 (6,7%). Die enorme omslag is 

onverklaarbaar. Voor RENDO geldt hetzelfde (2,9% in 2009 tegen -1,8% in 2010). 

Ook de verschillen tussen de netbeheerders over de jaren 2009 en 2010 in relatieve 

zin zijn soms onverklaarbaar groot. Zo neemt het netverliespercentage van Enexis in 

2010 toe met een factor 4 tegen een factor 7 voor Endinet.  

 

18. Met betrekking tot de volume(verschillen) tussen netbeheerders merkt Netbeheer Nederland 

bovendien op dat de effecten van de hoogteligging van gasmeters niet zijn betrokken in de 

regulering van de inkoop netverliezen gas. Verwezen wordt in dat verband naar het besluit van 

ACM van 18 juli 2013 met zaaknummer 103640, randnummers 55-59, op grond waarvan 

aannemelijk is dat gedurende de komende reguleringsperiode een administratieve 

volumeherleiding zal plaatsvinden, inclusief bijbehorende effecten op de volumeverschillen.  
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19. Ten tweede zijn ook de verschillen in de volumepatronen per maand substantieel. Dit volgt 

duidelijk uit paragraaf 3.3 van het Redpoint en Kyos rapport.  

 

20. Ten derde blijkt onder meer uit het Redpoint en Kyos rapport dat het schatten van de kosten van 

de inkoop van netverliezen een bijzonder problematische exercitie is. De historische gasprijzen 

hebben, zoals blijkt uit het Redpoint en Kyos rapport, een uitermate volatiel prijspatroon, hetgeen 

afdoet aan de representativiteit van die data. Tevens wordt een aantal kosten niet meegenomen 

in de totale inkoopkosten netverliezen gas, waaronder de interne kosten voor het uitvoeren van 

de inkoop (personeel en administratie). Die kosten zullen bovendien verschillen per 

inkoopstrategie. Dit komt niet tot uitdrukking in het Redpoint en Kyos rapport. Verder bevat de 

analyse van de inkoopstrategieën in paragraaf 3.3 van het Redpoint en Kyos rapport een aantal 

onvolkomenheden. Zo wordt bijvoorbeeld uitgegaan van te veel clickmomenten voor month en 

year-ahead prijzen.   

 

21. Zeer elementair is in dat verband bovendien dat de balanceringskosten fors worden onderschat 

in de voorgenomen maatstafregulering. Ter toelichting wijst Netbeheer Nederland op het feit dat – 

indien wordt uitgegaan van een vast uurprofiel op basis van het jaarlijkse procentuele gemiddelde 

netverlies van een netbeheerder (i.e. de netverliesfactor) – de volatiele volumepatronen per 

netbeheerder zorgen voor substantiële verrekeningen in het reconciliatieproces tegen 

reconciliatieprijzen. Die prijzen zijn niet stabiel en worden pas achteraf vastgesteld. De kosten 

voor onbalans zullen dus zwaar wegen in de uiteindelijke kosten van de inkoop van de 

netverliezen gas, althans veel zwaarder dan thans in de kostensimulatie en de daarop 

gebaseerde maatstafregulering naar voren komt.  

 

22. De voorgenomen maatstafregulering van ACM miskent bovendien dat de balanceringskosten 

niet-beïnvloedbaar zijn voor netbeheerders, omdat zij pas achteraf met de kosten voor onbalans 

worden geconfronteerd. Netbeheerders kunnen in tegenstelling tot leveranciers hun onbalans op 

geen enkele wijze sturen. Maatstafregulering krijgt in die situatie het karakter van een loterij. Ten 

onrechte onderkent het Redpoint en Kyos rapport dat probleem niet, omdat daarin wordt 

uitgegaan van gemiddelden. Het resultaat van die modelfout is dat de gefingeerde 

balanceringskosten in tabel 7 van het Redpoint en Kyos rapport lager uitvallen dan de 

daadwerkelijke balanceringskosten voor elektriciteit. Omdat de inkoop van netverliezen gas 

gepaard gaat met meer volatiliteit, is duidelijk dat de balanceringskosten voor gas hoger zullen 

zijn dan de balanceringskosten voor elektriciteit. Het Redpoint en Kyos rapport gaat tot slot ten 

onrechte uit van één afnemer die balanceringsdiensten moet inkopen. Het gaat echter om acht 

netbeheerders. De variabele en vaste kosten voor de inkoop van balanceringsdiensten zullen 

verschillen per netbeheerder.  

 

23. Met betrekking tot de transportkosten - die overigens op geen enkele wijze zijn te beïnvloeden 

door de netbeheerders -wordt in paragraaf 4.6 van het Redpoint en Kyos rapport onderkend dat 

deze niet-beïnvloedbare transportkosten aanzienlijk verschillen per netbeheerder. Die verschillen 

vloeien voort uit geografische omstandigheden waardoor verschillende transportafstanden 
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moeten worden overbrugd vanaf het Groningenveld. Het net van DNWB ligt bijvoorbeeld een stuk 

verder van het Groningenveld dan het net van RENDO. ACM negeert dit punt in haar 

voorgenomen reguleringssystematiek.  

 

I.3 Conclusie  

 

24. Kort samengevat, maakt het vorenstaande duidelijk dat de kosteninschatting van de inkoop  

netverliezen gas – vanwege de enorme fluctuaties in de volumes en volumepatronen en de 

onzekerheden over de volumegrondslag – in de komende reguleringsperiode uitermate arbitrair 

is. Omdat een aantal kostenposten niet is meegenomen in de kostensimulatie en de 

balanceringskosten bovendien fors worden onderschat, is zeer waarschijnlijk dat de 

voorgenomen maatstafregulering leidt tot een forse onderdekking van de daadwerkelijke kosten 

voor inkoop netverliezen gas in de periode 2014-2016. Dat is onacceptabel. Dat geldt te meer nu 

de inkoop van netverliezen gas voor de eerste keer deel uitmaakt van het takenpakket van de 

netbeheerders en een belangrijk deel van de kosten niet-beïnvloedbaar is.  

 

25. Daarnaast is nog niet duidelijk per wanneer het inkopen van netverliezen gas een taak wordt van 

de netbeheerders. Thans wordt door ACM uitgegaan van 1 juli 2014, maar verdere vertraging is 

niet ondenkbaar, te meer de netbeheerders en de landelijke netbeheerder overeenstemming 

hebben over de inwerkingtreding van de taak inkoop netverliezen gas per 1 januari 2015. Dat 

betekent dat de x-factorsystematiek vanwege de toepassing van de one off zorgt voor 

onvoldoende kostendekking over een hele reguleringsperiode. Immers, indien de netbeheerders 

in de efficiënte kosten 2014 – uitgaande van de invoering per 1 juli 2014 – slechts 50% dekking 

ontvangen voor de inkoopkosten netverliezen gas, dan zal het verloop van 2014 (50% naar 2016 

(100%) zorgen voor een onderdekking van de kosten in 2015 (75%).  

 

26. Dit alles in acht nemend is Netbeheer Nederland van mening dat de voorgenomen 

maatstafregulering van ACM niet ongewijzigd in stand kan blijven.  

 

27. Netbeheer Nederland doet een klemmend beroep op ACM om voor de komende 

reguleringsperiode gebruik te maken van de nacalculatiemogelijkheid. De keuze voor een 

nacalculatie van de daadwerkelijke kosten zorgt ervoor dat netbeheerders de mogelijkheid 

hebben om hun efficiënte kosten terug te verdienen en lost bovendien een aantal fundamentele 

problemen voor ACM op. Ten eerste is de datum van invoering van de taak inkoop netverliezen 

gas dan niet meer relevant. Ten tweede geeft dit de mogelijkheid om conform de aanbeveling van 

Redpoint en Kyos gebruik te maken van een voorcalculatie op basis van huidige forward looking 

gasprijzen. Ten derde geeft dit netbeheerders de benodigde tijd om ervaring op te doen met 

inkoopstrategieën alsmede om nader onderzoek te doen naar de oorzaak van de grote 

volumefluctuaties. Ten vierde liggen de opbrengsten als gevolg van nacalculatie dichter bij de 

kosten. Dat is conform de wens van de afnemerorganisaties.  
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II. Herzien van de start-GAW voor afgekochte precario 

 

28. Netbeheer Nederland heeft kennisgenomen van het voornemen van ACM om de start-GAW van 

RENDO voor afgekochte precarioheffingen met terugwerkende kracht te herzien. In plaats van de 

eerder gebruikte afschrijvingstermijn van 20 jaar is ACM voornemens een termijn te hanteren van 

12,5 jaar voor de berekening van de afschrijvingen over de periode 1999 tot en met 2003. Ter 

onderbouwing van dit voornemen verwijst ACM naar de uitspraak van het CBb van 27 maart 

2013, ECLI:NL:CBB:2013:BZ7814.   

 

29. Netbeheer Nederland onderschrijft de individuele zienswijze van RENDO en stelt zich met 

RENDO op het standpunt dat dit voornemen in strijd is met de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het 

vertrouwensbeginsel. ACM miskent dat de vaststelling van de start-GAW een eenmalige 

reguleringsexercitie is die in dit specifieke geval heeft plaatsgevonden aan het begin van de 

derde reguleringsperiode. De start-GAW van RENDO staat derhalve in rechte vast. ACM kan, 

bepaalde uitzonderingen daargelaten, niet zomaar in een latere reguleringsperiode terugkomen 

op eerder vastgestelde startpunten van de regulering. ACM miskent bovendien de achtergrond 

en strekking van de uitspraak van het CBb van 27 maart 2013.  

 
30. Er is tot slot geen enkele goede reden om de start-GAW te herzien. Het gegeven dat ACM het 

wenselijk acht om in de periode voordat de regulering begon uit te gaan van de door 

netbeheerders gehanteerde afschrijvingstermijnen, laat immers onverlet dat de start-GAW van 

RENDO reeds is vastgesteld op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar conform het 

advies van Brattle.    

 

III. Kostenbesparingen markmodel: dubieuze debiteuren 
 

31. Netbeheer Nederland heeft kennis genomen van het voornemen van ACM om een correctie door 

te voeren op de inkomsten 2014-2016 voor de besparingen als gevolg van inwerkingtreding van 

het marktmodel, in het bijzonder de besparingen op het gebied van dubieuze debiteuren onder de 

aangeslotenen. 

 

32. Netbeheer Nederland merkt hierover op dat op zich juist is dat de netbeheerders in het nieuwe 

marktmodel geen incassorisico meer lopen voor dubieuze debiteuren onder aangeslotenen, 

omdat de netbeheerders een afdracht krijgen van de leveranciers. In plaats van miljoenen klanten 

is nu een beperkt aantal leveranciers aanspreekbaar voor de inning van de transportinkomsten 

van de netbeheerders. Zoals ook Ecorys onderkent (p. 41), betekent deze rollenverdeling echter 

dat een faillissement van een leverancier grote gevolgen kan hebben voor de inkomsten van de 

netbeheerders. Als dit faillissementsrisico werkelijkheid wordt, hetgeen in de huidige 

marktomstandigheden (denk aan Trianel) een realistisch scenario is, dan leidt dat tot grote 

schade voor de netbeheerders. Dat risico is thans onvoldoende ondervangen in de huidige 

tariefregulering. Netbeheer Nederland gaat daarover graag in gesprek met ACM.  
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IV. Conclusie 

 
33. Netbeheer Nederland verzoekt ACM om het bovenstaande te betrekken bij het definitieve 

methodebesluit. Uiteraard is Netbeheer Nederland desgewenst graag bereid om haar zienswijze 

nader toe te lichten. U kunt daarvoor contact opnemen met mevr. K. Wilkeshuis en dhr. J.G. 

Hoogstraaten van Netbeheer Nederland (zie briefhoofd voor contactgegevens). 

 

Hoogachtend, 

 

Laurens Knegt 

directeur 

 

 

 


