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1 Inleiding  

1. In deze bijlage behandelt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) de zienswijzen die 

zijn ingediend door belanghebbenden op het ontwerp methodebesluit GTS 2014-2016 van 

1 mei 2013 (hierna: ontwerpbesluit GTS), het ontwerp methodebesluit transporttaken TenneT 

2014-2016 van 1 mei 2013 (hierna: ontwerpbesluit TenneT transporttaken), het ontwerp 

methodebesluit systeemtaken TenneT 2014-2016 van 1 mei 2013 (hierna: ontwerpbesluit 

TenneT systeemtaken), het ontwerp methodebesluit regionale netbeheerders gas 2014-2016 

van 1 mei 2013 (hierna: ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas) en het ontwerp 

methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit 2014-2016 van 1 mei 2013 (hierna: 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit), alsmede de reacties op de aanvullende 

studies en notities van ACM zoals gecommuniceerd op 29 juli 2013 voor ontwerpbesluit 

TenneT transporttaken en ontwerpbesluit TenneT systeemtaken en op 30 juli 2013 voor 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit.
1
  

2. Deze bijlage maakt deel uit van het methodebesluit TenneT transporttaken 2014-2016 van 26 

september 2013 met kenmerk ACM/DE/2013/204144, het methodebesluit TenneT 

systeemtaken 2014-2016 van 26 september 2013 met kenmerk ACM/DE/2013/204145, het 

methodebesluit GTS 2014-2016 van 26 september 2013 met kenmerk ACM/DE/2013/204152, 

het methodebesluit regionale netbeheerders gas 2014-2016 van 26 september 2013 met 

kenmerk ACM/DE/2013/103998/549 en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit 

2014-2016 van 26 september 2013 met kenmerk ACM/DE/2013/103999/536 voor zover de 

zienswijze c.q. de reactie op een aanvullende studie of notitie van ACM betrekking heeft op het 

desbetreffende besluit. 

3. ACM heeft mondelinge zienswijzen ontvangen van de volgende respondenten op genoemde 

ontwerpbesluiten: 
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Netbeheer Nederland X X    

                                                      
1
 Brief van 26 juli 2013 met kenmerk ACM/DE/2013/203077 en brief van 30 juli 2013 met kenmerk 103998/321 en 

103999/314. 
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TenneT TSO B.V.  

(hierna tevens: TenneT) 

   X X 

Gasunie Transport Services B.V. 

(hierna tevens: GTS) 

  X   

Stichting Duurzame Energie Koepel 

(hierna tevens: DEK) 

X X X X X 

Liander N.V. (hierna tevens: Liander)  X X    

Westland Infra Netbeheer B.V. 

(hierna tevens: Westland) 

X     

4. ACM heeft schriftelijke zienswijzen ontvangen van: 
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TenneT    X X 

Vereniging Energie Nederland 

(hierna: Energie-Nederland) 

X X X X X 

GTS   X   

Vereniging voor Energie, Milieu en 

Water (hierna: VEMW) 

X X X X X 

DEK X X X X X 

Liander X X    

Endinet B.V. (hierna: Endinet) X X    

Netbeheer Nederland X X    

LTO Noord Glaskracht (hierna: LTO) X X X X X 

Stedin Netbeheer B.V.  

(hierna: Stedin) 

X X    

Vereniging Groen Gas Producenten 

(hierna: VGGP) 

X     

N.V. RENDO (hierna: Rendo) X X    

Vereniging Eigen Huis (hierna: VEH)  X     

Westland Infra Netbeheer B.V. X X    

Greenproc B.V.  X  X  
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Gasterra B.V.   X   

Seasun Energie B.V.  X    

Gebr. Gresnigt Holding B.V.  X    

Gemeente Amstelveen X X    

Gemeente Aalsmeer X X    

Gemeente Castricum X X    

Gemeente Binnenmaas X     

Gemeente Barendrecht X X    

Gemeente Vianen X     

Gemeente Ouderkerk X X    

Gemeente Krimpen aan den IJssel X X    

Gemeente Cromstrijen X X    

Gemeente Zoetermeer X X    

Gemeente Brielle X X    

Gemeente Giessenlanden X X    

Gemeente Zederik X X    

Gemeente Hardinxveld-Giessendam X X    

Gemeente Bloemendaal X X    

Gemeente Korendijk X X    

Gemeente Capelle aan den IJssel X X    

Gemeente Strijen X X    

Gemeente Leidschendam-Voorburg X X    

Gemeente Nederlek X     

Gemeente Lingewaal X     

Gemeente Albrandswaard X X    

Gemeente Rijswijk X X    

Gemeente Gorinchem X X    

Gemeente Achtkarspelen X X    

Gemeente Molenwaard X X    

Gemeente Leerdam X X    

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht X X    

Gemeente Dordrecht X X    

Gemeente Zandvoort X     

Gemeente Westvoorne X X    

Gemeente Goeree-Overflakkee X X    

Gemeente Sliedrecht X X    
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Gemeente Uithoorn X     

Gemeente Delft X X    

Gemeente Heemstede X X    

Gemeente Den Haag X X    

Gemeente Rotterdam  X X    

5. In hoofdstuk 2 gaat ACM in op de ontvankelijkheid van de respondenten. 

6. ACM heeft daarnaast schriftelijke reacties ontvangen op de aanvullende studies en notities van 

ACM van:  

 

Respondenten Notitie (inclusief eventueel bijbehorende studies) 

TenneT Document “Aangepaste passage ontwerp-

methodebesluit transporttaken TenneT” en nieuwe 

benchmark studies e3grid 2012 en STENA 2012 

VEMW Document “Aangepaste passage ontwerp-

methodebesluit transporttaken TenneT” en nieuwe 

benchmark studies e3grid 2012 en STENA 2012 

Netbeheer Nederland Document “Regulering netverliezen gas”  

Document “Voorbereiding KBG 27 augustus 2013 - 

Gevolgen uitspraak CBb x-factor NG3R”  

Document “Voorbereiding KBG 27 augustus 2013 - 

Besparingen invoering marktmodel” 

Energie-Nederland Document “Regulering netverliezen gas”  

RENDO Document “Voorbereiding KBG 27 augustus 2013 - 

Gevolgen uitspraak CBb x-factor NG3R” 

7. ACM heeft ervoor gekozen om de ingediende zienswijzen en de reacties op de aanvullende 

studies en notities van ACM in één zienswijzebijlage te behandelen, en wel in de hoofdstukken 

vanaf hoofdstuk 3. Dit faciliteert een samenhangende behandeling van de zienswijzen en 

aanvullende reacties op meerdere ontwerpbesluiten.  

8. Bij de hoofdstukindeling van de zienswijzebijlage is aangesloten bij de hoofdtekst van de 

ontwerpbesluiten. Deze verschilt enigszins per ontwerpbesluit, waardoor deze zienswijzebijlage 

meer paragrafen bevat dan de ontwerpbesluiten. De zienswijzen en reacties zijn per onderwerp 

geclusterd, kort samengevat en genummerd. Bij elke aldus geclusterde zienswijze of reactie is 

in een tabel aangegeven welke respondenten een zienswijze of reactie op dit onderwerp 

hebben ingediend, op welk ontwerpbesluit deze zienswijze is ingediend of op welke 

aanvullende studie of notitie van ACM de reactie is gegeven. Ook wordt aangegeven of de 
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zienswijze of reactie heeft geleid tot wijziging
2
 van het desbetreffende besluit ten opzichte van 

het ontwerpbesluit.  

9. Een aantal netbeheerders heeft in de zienswijzen expliciet verwezen naar de reactie die 

Netbeheer Nederland op de ontwerpbesluiten voor regionale netbeheerders elektriciteit en gas 

heeft gegeven namens de regionale netbeheerders elektriciteit en gas. Ook citeren en/of 

resumeren enkele netbeheerders de reactie van Netbeheer Nederland. In deze bijlage is hier 

als volgt mee omgegaan. Voor zover de zienswijze van een individuele netbeheerder 

(gedeeltelijk) afwijkt van de zienswijze van Netbeheer Nederland heeft ACM deze zienswijze 

separaat behandeld. Indien de zienswijze overeenkomt met de zienswijze van Netbeheer 

Nederland refereert ACM alleen aan de door Netbeheer Nederland ingebrachte zienswijze. 

10. Elke zienswijze c.q. reactie op een notitie is voorzien van een reactie van ACM. Ten slotte geeft 

ACM aan of een zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van één of meer besluiten. Indien 

dit het geval is, geeft ACM kort aan wat de aanpassing is geweest. In de bijlage bij dit 

document is een overzicht hiervan gegeven.  

 

 

 

  

                                                      
2
 Onder een wijziging wordt in dit verband ook verstaan een tekstuele wijziging van het methodebesluit of een 

gewijzigde of aanvullende motivering van het methodebesluit. 
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2 Ontvankelijkheid 

11. Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kunnen 

belanghebbenden zienswijzen op een ontwerpbesluit naar voren brengen. ACM dient derhalve 

te beoordelen of de partijen die mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren hebben 

gebracht ook daadwerkelijk belanghebbende zijn in de zin van de Awb. 

12. Artikel 1:2, eerste lid, van de Awb bepaalt dat onder een belanghebbende wordt verstaan 

“degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”. Daarbij is volgens vaste 

jurisprudentie van belang dat het gaat om een eigen, objectief bepaalbaar, actueel en 

persoonlijk belang dat rechtstreeks bij het besluit betrokken is. Naast de algemene regels uit de 

Awb zijn voor de methodebesluiten ook artikel 82 van de E-wet en artikel 61 van de Gaswet 

van belang, aangezien deze bepalingen tot gevolg hebben dat bepaalde representatieve 

organisaties geacht moeten worden belanghebbende te zijn besluiten genomen op grond van 

de E-wet en de Gaswet. 

13. Voor de ontvankelijkheid van een zienswijze is niet alleen vereist dat de indiener daarvan 

belanghebbende is bij het betreffende besluit, maar ook dat de termijn in acht is genomen, de 

indiener een procesbelang heeft en de inhoud van de zienswijze aan bepaalde eisen voldoet. 

Op grond van artikel 3:16 Awb bedraagt de termijn voor het naar voren brengen van een 

zienswijze zes weken en vangt deze termijn aan met ingang van de dag waarop het 

ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen op 

de ontwerp methodebesluiten liep derhalve van woensdag 1 mei 2013 tot en met dinsdag 11 

juni 2013. Op grond van artikel 3:16, derde lid, jo. 6:9 van de Awb is een zienswijze op tijd 

ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen of – in geval van verzending 

per post – indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd en deze niet later dan 

een week na afloop van de termijn is ontvangen. 

14. Ten aanzien van een aantal partijen – GasTerra B.V., Seasun Energie B.V. en Gebr. Gresnigt 

Holding B.V., Greenproc B.V. en de Nederlandse gemeenten – heeft ACM vastgesteld dat deze 

niet als belanghebbende kunnen worden aangemerkt bij het ontwerpbesluit waarop de 

betreffende zienswijze is ingediend. In dit hoofdstuk zal ACM nader toelichten waarom deze 

partijen geen belanghebbende zijn. Een aantal van deze partijen – Greenproc B.V. en een 

aantal Nederlandse gemeenten – is tevens niet-ontvankelijk vanwege het niet tijdig indienen 

van een zienswijze. De niet-ontvankelijke zienswijzen zullen verder niet worden behandeld. 

15. Voor de goede orde merkt ACM op dat de overige partijen die zienswijzen hebben ingediend 

als belanghebbende moeten worden aangemerkt en tevens voldoen aan de andere eisen voor 

ontvankelijkheid. 
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2.1 GasTerra B.V. 

16. GasTerra B.V. (hierna: GasTerra) heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit GTS. 

GasTerra is een programmaverantwoordelijke. Dit betekent dat GasTerra diensten afneemt van 

GTS en daarvoor de tarieven, die ACM vaststelt, betaalt. 

17. ACM acht GasTerra geen belanghebbende in de zin van de Awb bij het methodebesluit GTS, 

omdat GasTerra naar de mening van ACM geen persoonlijk – dat zich in voldoende mate 

onderscheidt van anderen – en rechtstreeks bij het besluit betrokken belang heeft. Alvorens 

hiertoe definitief te besluiten, heeft ACM GasTerra in de gelegenheid gesteld om haar 

belanghebbendheid nader te motiveren.
3
 

18. GasTerra heeft op 19 augustus 2013 van deze gelegenheid gebruik gemaakt door per e-mail 

aan te geven waarom zij van mening is dat zij als belanghebbende moet worden aangemerkt. 

Allereerst stelt GasTerra een zeer groot belang te hebben bij een goede tariefregulering 

aangezien ongeveer driekwart van de omzet van GTS wordt opgebracht door de 

transportkosten van GasTerra. Ten tweede stelt GasTerra dat zij op basis van haar 

leveringsportfolio omvangrijke en langjarige capaciteitsboekingen heeft gedaan op 

interconnectiepunten van het GTS-netwerk. Tot slot merkt GasTerra op dat zij als enige 

programmaverantwoordelijke een bijzondere verplichting heeft ten aanzien van de inname van 

Nederlands gas op basis van het kleine veldenbeleid zoals vastgelegd in de Gaswet, en dat zij 

daarom een eigen belang heeft bij juiste investeringen en tarieven voor de inname en transport 

van gas. 

19. ACM is van oordeel dat de wellicht grotere omvang van de door GasTerra getransporteerde 

volumes, betaalde transportkosten of capaciteitsboekingen op interconnectiepunten niet leiden 

tot een persoonlijk, onderscheidend belang van GasTerra. Ook andere 

programmaverantwoordelijken transporteren gasvolumes, betalen transportkosten en doen 

capaciteitsboekingen, en betalen daarvoor dezelfde – door ACM gereguleerde – 

transporttarieven. Het belang van GasTerra onderscheidt zich derhalve in onvoldoende mate 

van het belang van andere programmaverantwoordelijken. 

20. GasTerra is door de minister van Economische Zaken aangewezen als rechtspersoon in de zin 

van artikel 53 van de Gaswet voor het verwezenlijken van de in paragraaf 5.4 van de Gaswet 

omschreven taken.
4
 Voor zover GasTerra zou menen belanghebbende te zijn vanwege de 

wettelijke verplichtingen om bepaalde diensten te leveren ter uitvoering van de wettelijke taken 

van GTS (ingevolge paragraaf 5.4 Gaswet), is ACM van mening dat de levering van die 

diensten niet genormeerd wordt in het methodebesluit en dat er daarom geen sprake is van 

een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang, noch van een onderscheidend belang. 

                                                      
3
 Bij brief van 11 juli 2013 met kenmerk ACM/DE/2013/202670, bij mail van 14 augustus 2013 en bij brief van 15 

augustus 2013 met kenmerk ACM/DE/2013/203537. 

4
 Besluit van 17 maart 2008, ET/EM / 8029540, Stc. 2008, nr. 55. 
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21. Om voorgaande redenen kan GasTerra niet aangemerkt worden als belanghebbende bij het 

methodebesluit GTS, en dient zij derhalve als niet-ontvankelijk te worden aangemerkt. 

2.2 Seasun Energie B.V. en Gebr. Gresnigt Holding B.V. 

22. Seasun Energie B.V. en Gebr. Gresnigt Holding B.V. (hierna: Seasun) hebben een zienswijze 

ingediend op het ontwerp methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit. Uit de website 

Seasun.nl volgt dat de Seasun-groep zich bezig houdt met het kweken van tomaten en 

paprika’s in meerdere kassen in Zeeland. Uit het handelsregister volgt dat Seasun Energie B.V. 

een van de dochtermaatschappijen is van Gebr. Gresnigt Holding B.V. en dat de activiteiten 

van Gebr. Gresnigt Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen voornamelijk bestaan uit de 

ontwikkeling en uitoefening van kwekerij- en tuindersbedrijven, groot- en kleinhandel in 

agrarische grond- en hulpstoffen. De bedrijven houden zich voorts bezig met de handel in, de 

export en import van groente, fruit, zaden en planten en het exploiteren van een bouw- en 

grondexploitatiemaatschappij. 

23. Gezien het voorgaande is het aannemelijk dat Seasun een aangeslotene is op het 

elektriciteitsnetwerk en afnemer is van elektriciteit. Vanuit die hoedanigheid wordt zij indirect – 

want via het x-factorbesluit en de tarievenbesluiten – geraakt door het methodebesluit. Dit geldt 

echter ook voor vele andere bedrijven in Nederland, dus vanuit dit perspectief kan niet gezegd 

worden dat het belang van Seasun zich in voldoende mate onderscheidt van een willekeurige 

andere elektriciteitsafnemer. 

24. Gezien het voorgaande acht ACM Seasun geen belanghebbende in de zin van de Awb bij het 

methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit, omdat Seasun naar de mening van ACM 

geen persoonlijk en rechtstreeks belang heeft. Alvorens hiertoe definitief te besluiten, heeft 

ACM Seasun in de gelegenheid gesteld om haar belanghebbendheid nader te motiveren.
5
 

25. Seasun heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. 

26. Om voorgaande redenen kan Seasun niet aangemerkt worden als belanghebbende bij het 

methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit, en dient zij derhalve als niet-ontvankelijk 

te worden aangemerkt. 

2.3 Greenproc B.V. 

27. Greenproc B.V. (hierna: Greenproc) heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp 

methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit, het ontwerpbesluiten TenneT 

transporttaken en het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken. 

28. Greenproc heeft haar zienswijze per email aan ACM aangeboden. Op grond van de Awb is 

deze op tijd ingediend indien de zienswijze voor het einde van de inzagetermijn door ACM is 

                                                      
5
 Bij brief van 11 juli 2013 met kenmerk ACM/DE/2013/202675. 
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ontvangen. Dit betekent dat de email van Greenproc uiterlijk om 23:59 uur op 11 juni 2013 door 

ACM moet zijn ontvangen. ACM heeft de zienswijze van Greenproc echter per email ontvangen 

om 0:01 uur op 12 juni 2013 (zonder handtekening) en nogmaals om 0:07 uur (met 

handtekening). ACM constateert dat beide emails te laat zijn ontvangen door ACM en 

concludeert dat Greenproc om die reden als niet-ontvankelijk moet worden aangemerkt. 

29. Tevens constateert ACM dat Greenproc bij de methodebesluiten regionale netbeheerders 

elektriciteit en TenneT geen belanghebbende is in de zin van de Awb. Greenproc is namelijk 

een advocatenkantoor, gevestigd in Warmond. Uit de zienswijze blijkt niet dat Greenproc B.V. 

een cliënt vertegenwoordigt en dat Greenproc dus uit eigen naam en belang een zienswijze 

heeft ingediend. Om die reden stelt ACM vast dat Greenproc geen persoonlijk en rechtstreeks 

belang heeft bij de methodebesluiten regionale netbeheerders elektriciteit en TenneT, daar 

deze zich niet in voldoende mate onderscheidt van het belang van andere 

elektriciteitsafnemers en de methodebesluiten op zichzelf geen invloed hebben op de 

(financiële) positie van Greenproc, maar slechts via de x-factorbesluiten en de tarieven. 

30. Gezien het voorgaande dient Greenproc als niet-ontvankelijk te worden aangemerkt, omdat zij 

haar zienswijze niet tijdig heeft ingediend en niet kan worden aangemerkt als belanghebbende 

in de zin van de Awb bij de methodebesluiten regionale netbeheerders elektriciteit en TenneT, 

en dat zij ook om die reden niet-ontvankelijk is. 

2.4 Diverse gemeenten 

31. Voor het einde van de zienswijzetermijn hebben twee gemeenten
6
 een zienswijze ingediend op 

de ontwerp methodebesluiten regionale netbeheerders elektriciteit en gas. Daarnaast hebben 

35 gemeenten voor het einde van de zienswijzetermijn een pro forma zienswijze ingediend; 31 

zienswijzen
7
 hiervan waren gericht op de ontwerp methodebesluiten regionale netbeheerders 

elektriciteit en gas en vier zienswijzen
8 
op enkel het ontwerp methodebesluit regionale 

netbeheerders gas. Daarnaast heeft één gemeente haar pro forma zienswijze op het ontwerp 

methodebesluit regionale netbeheerders gas na het aflopen van de termijn ingediend.
9
 Van alle 

36 pro forma zienswijzen zijn er in totaal 25 zienswijzen
10

 met gronden aangevuld, waarvan één 

                                                      
6
 Gemeente Vianen en Dordrecht. 

7
 Gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Castricum, Barendrecht, Ouderkerk, Krimpen aan den IJssel, Cromstrijen, 

Zoetermeer, Brielle, Giessenlanden, Zederik, Hardinxveld-Giessendam, Bloemendaal, Korendijk, Capelle aan den 

IJssel, Strijen, Leidschendam-Voorburg, Albrandswaard, Rijswijk, Gorinchem, Achtkarspelen, Molenwaard, Leerdam, 

Hendrik-Ido-Ambacht, Westvoorne, Goeree-Overflakkee, Sliedrecht, Delft, Heemstede, Den Haag en Rotterdam. 

8
 Gemeenten Binnenmaas, Nederlek, Lingewaal en Uithoorn. 

9
 Gemeente Zandvoort. 

10
 Alle eerder genoemde 36 gemeenten, met uitzondering van de gemeente Barendrecht, Ouderkerk, Cromstrijen, 

Brielle, Nederlek, Albrandswaard, Achtkarspelen, Hendrik-Ido-Ambacht, Westvoorne, Sliedrecht en Delft. 
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zienswijze
11
 na het verstrijken van de aanvullende termijn. Vier van deze aanvullende 

zienswijzen zagen op de ontwerpbesluiten regionale netbeheerders elektriciteit en gas, terwijl 

hun pro forma zienswijze enkel zag op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas.
12

 De 

genoemde gemeenten hebben met elkaar gemeen dat zij allen aandeelhouder zijn van Eneco 

Holding N.V. (hierna: Eneco), de moedermaatschappij van Stedin. In totaal heeft Eneco 55 

gemeenten als aandeelhouder. 

32. Op verzoek van ACM hebben de individuele gemeenten bij het indienen van de aanvullende 

gronden van hun zienswijzen gemotiveerd waarom zij als belanghebbende zouden moeten 

worden aangemerkt bij de methodebesluiten regionale netbeheerders elektriciteit en gas. De 

gemeenten geven aan hun zienswijze in te dienen vanuit het belang dat zij het kapitaal 

verschaffen als (indirect) aandeelhouder van Stedin – waarvan de aandelen krachtens wettelijk 

voorschrift in handen moeten zijn en blijven van de overheid – en vanuit hun belang als 

openbaar lichaam met eigen taken en verantwoordelijkheden. 

33. Voorts geven sommige gemeenten aan dat het belang van de inwoners en bedrijven in hun 

gemeente ook hun belang is. In dit kader geven zij aan een financieel risicomijdend beleid te 

moeten voeren, terwijl lagere gereguleerde tarieven hun risico’s juist zullen vergroten doordat 

ze niet langer een redelijk rendement zullen ontvangen. De dividendstroom vanuit Eneco vormt 

een belangrijke inkomstenbron en de concernwinst van Eneco wordt vooral geboekt met het 

transport van energie, aldus de gemeente Rotterdam. Dit maakt dat de gemeente als 

aandeelhouder rechtstreeks de gevolgen ondervindt van verlaging van de transporttarieven. De 

risico’s worden nog eens versterkt door de mogelijke gevolgen van de methodebesluiten voor 

de creditrating van Eneco, aldus de gemeenten. Niet alleen Stedin, maar ook Eneco is voor 

een efficiënte bedrijfsvoering namelijk afhankelijk van een goede creditrating. De 

methodebesluiten werken dus door in Eneco waardoor de risico’s voor de aandeelhoudende 

gemeenten toenemen. De gemeenten stellen dat zij - anders dan de aandeelhouders van Nuon 

en Essent - hun aandelen in Eneco/Stedin niet verkocht hebben, conform de wens van de 

minister en de Tweede Kamer. Dit treft de aandeelhoudende gemeenten hard, omdat enerzijds 

– zoals gezegd – de risico’s doorwerken in Eneco en anderzijds de aandeelhouders in Eneco 

hiertegenover geen financiële opbrengst hebben staan om deze risico’s op te vangen of te 

beperken, aldus de gemeenten. Zolang de aandeelhoudende gemeenten niet in staat worden 

gesteld hun aandelen in Eneco/Stedin te verkopen, dienen de methodebesluiten met deze 

positie rekening te houden, zo stellen de gemeenten. 

34. ACM heeft de voorgaande motivering van de gemeenten beoordeeld. Los van het oordeel dat 

sommige gemeenten reeds niet-ontvankelijk zijn vanwege het niet tijdig indienen van hun (pro 

forma) zienswijze, is ACM van oordeel dat alle individuele gemeenten als aandeelhouders in 

Eneco geen belanghebbende zijn bij de methodebesluiten regionale netbeheerders elektriciteit 

                                                      
11

 Gemeente Leidschendam-Voorburg. 

12
 Gemeenten Binnenmaas, Lingewaal, Zandvoort en Uithoorn. 
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en gas vanwege het ontbreken van een persoonlijk en rechtstreeks bij het besluit betrokken 

belang. 

35. Voor de vraag of er sprake is van een persoonlijk belang is relevant in hoeverre elke individuele 

gemeente zich in voldoende mate onderscheidt van andere (indirecte) aandeelhouders van 

netbeheerders. ACM is van mening dat het belang van een gemeente, als één van de 55 

(indirect) aandeelhoudende gemeenten in Stedin en als één van de vele (indirect) 

aandeelhouders in netbeheerders, zich in onvoldoende mate onderscheidt van de belangen 

van andere (indirecte) aandeelhouders in netbeheerders, en om die reden niet als 

belanghebbende moet worden aangemerkt. 

36. Bij de vraag of de aandeelhoudende gemeenten een rechtstreeks belang hebben bij de 

methodebesluiten regionale netbeheerders elektriciteit en gas is voornamelijk het leerstuk van 

het afgeleide belang aan de orde. ACM is van oordeel dat het belang van de betreffende 

gemeenten bij het methodebesluit gelijk is aan dat van de netbeheerder, namelijk een 

financieel belang. Het belang van de betreffende gemeenten is echter van het belang van de 

netbeheerder afgeleid. De gemeenten zijn immers mede-aandeelhouder van Eneco, de 

maatschappij waarvan Stedin een dochteronderneming is. Hoewel het belang van de 

gemeenten door het besluit kan worden geraakt, komen de gevolgen van dit besluit voor de 

gemeenten eerst via de civielrechtelijke verhoudingen tussen hen, Eneco en Stedin tot stand. 

Aldus hebben de gemeenten een afgeleid belang en is hun belang niet rechtstreeks bij dit 

besluit betrokken, zodat de betreffende gemeenten ten aanzien van het besluit niet als 

belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb kunnen worden aangemerkt. 
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3 Algemene context  

3.1 Wettelijk kader, context en beoordelingskader 

 

Zienswijze 1 “ACM heeft doelstellingen van de wetgever niet nader onderzocht” 

 

Respondenten op ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “ACM heeft doelstellingen van de wetgever niet nader onderzocht” 

40. TenneT verwijst in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken naar het vijfde 

methodebesluit inzake de algemene transporttaken. Hierin is wel onderzocht of er aanwijzingen 

zijn waarmee de doelstellingen van de wetgever nader geconcretiseerd konden worden. ACM 

heeft dit volgens TenneT niet gedaan in het kader van de zesde reguleringsperiode. Volgens 

TenneT zijn er immers expliciete aanwijzingen voorhanden dat de ACM een bredere 

belangenafweging moet maken bij de vaststelling van de tarieven. 

 

Reactie zienswijze “ACM heeft doelstellingen van de wetgever niet nader onderzocht” 

41. ACM heeft in hoofdstuk 5 van het ontwerpbesluit TenneT transporttaken aan de hand van 

wetgevingstoelichtingen de doelstellingen van de wetgever uitgebreid onderzocht en uitgelegd. 

Om die reden kan ACM de zienswijze van TenneT niet volgen. 

 

Conclusie zienswijze “ACM heeft doelstellingen van de wetgever niet nader onderzocht” 

42. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit TenneT 

transporttaken ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 2 “Belangenafweging onvoldoende” 

 

Respondenten op ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

DEK ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Belangenafweging onvoldoende” 

43. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat ACM een 

onvoldoende belangenafweging maakt. In Kamerstukken inzake de wetwijziging “Voorrang voor 

Duurzaam” en het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de 
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Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011
13
 (hierna: Stroom I) zou 

de wetgever de doelstellingen van de E-wet en het Europees recht expliciteren. ACM maakt 

volgens TenneT in de reguleringsmethodiek onvoldoende (tot geen) belangenafweging tussen 

de genoemde doelstellingen.  

44. In dit verband verwijst TenneT naar GTS. Hier zou de wetgever volgens TenneT een 

noodzakelijke belangenafweging gemaakt hebben om een landelijk netbeheerder genoeg 

ruimte te bieden voor investeringen en om integratie in het Europese net op een economisch 

verantwoorde wijze te ontwikkelen. De Minister zou voor GTS gekozen hebben voor een 

opwaartse aanpassing van de WACC in 2008 omdat ACM deze belangenafweging niet op een 

juiste manier heeft toegepast. 

45. Het reguleringskader van ACM is in de visie van TenneT vooral gericht op de korte termijn en 

op lage prijzen voor de consument. Hierdoor miskent ACM het belang van investeringen en de 

effecten van de regulering op de lange termijn. TenneT vindt dat ACM de kosten in de huidige 

reguleringsmethode (de ontmoediging van investeringen door verzonken kosten niet volledig te 

vergoeden) onderschat en op een onzorgvuldige wijze afweegt tegen de baten (korte termijn 

consumentbesparingen en reputatiewinst voor ACM). 

46. DEK vraagt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken om investeringen in 

het landelijk hoogspanningsnet te beoordelen in het licht van de stimulering van de echte 

energietransitie naar hernieuwbare energie (niet als uitleg duurzaam als langdurig), met 

inbegrip van mogelijke differentiatie van behoefte van leveringszekerheid tussen industrie en 

decentrale/duurzame prozumenten en de te maken kosten. 

 

Reactie zienswijze “Belangenafweging onvoldoende” 

47. ACM merkt op dat TenneT in haar onderbouwing verwijst naar toelichtingen die betrekking 

hebben op wetgeving die nog niet geldt. ACM ziet dan ook niet in dat zij hiermee rekening zou 

moeten houden bij de vaststelling van de methodebesluiten van TenneT. 

48. De verwijzing naar GTS die TenneT maakt, acht ACM niet ter zake doende. Immers, uit de 

uitspraak van het CBb van 29 juni 2010 blijkt dat de Minister niet bevoegd was om een 

degelijke belangenafweging te maken.
14

 

49. ACM kan zich niet vinden in de stelling dat de regulering met name gericht is op de korte 

termijn, waarbij het belang van investeringen op de langere termijn volgens TenneT wordt 

miskend. Via de reguleringsmethode vergoedt ACM de kosten die samenhangen met de reeds 

gerealiseerde noodzakelijke investeringen in het netwerk en vervanging daarvan, voor zover 

efficiënt. Daarnaast geldt dat TenneT voor bepaalde uitbreidingsinvesteringen direct de 

                                                      
13

 Eerste Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 493, A. 

14
 Uitspraak van het CBb van 29 juni 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BM9470. 
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efficiënte kosten vergoed krijgt op grond van artikel 20d of 20e, vierde lid, van de E-wet. ACM 

houdt voorts expliciet rekening met een vergoeding voor reguliere uitbreidingsinvesteringen. 

Hiermee houdt ACM rekening met noodzakelijke investeringen op de lange termijn. Hierbij 

maakt ACM geen onderscheid tussen investeringen die primair gedreven zijn door 

energietransitie en andere investeringen. 

 

Conclusie zienswijze “Belangenafweging onvoldoende” 

50. Deze zienswijzen leiden niet tot een wijziging van het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 3  “Prikkels voor innovatie” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

nee 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

Energie-Nederland ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

nee 

Energie-Nederland ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Prikkels voor innovatie” 

51. TenneT stelt in haar zienswijzen op het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken en het 

ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat ACM in de reguleringsmethode randvoorwaarden 

dient te scheppen waardoor TenneT de benodigde bijdrage kan leveren aan het verbeteren van 

de groothandelsmarkt. Het gaat hier onder andere om de bijdrage van TenneT in Europa bij de 

ontwikkeling en implementatie van marktkoppelingsmechanismen en marktplaatsen. Tevens wil 

TenneT ruimhartig kunnen blijven voldoen aan de aan haar opgelegde transparantie-

verplichtingen. De methode bevat volgens TenneT onvoldoende tot geen prikkels tot innovatie 

en het ontplooien van marktfaciliterende activiteiten. Sterker nog, een optimale bijdrage door 

TenneT aan de werking van de groothandelsmarkten wordt ondermijnd door de opgelegde 

besparingsdoelstellingen, aldus TenneT. 

52. Energie-Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat in 

de regulering voldoende prikkels aanwezig moeten zijn voor TenneT om haar transporttaken op 

een innovatieve wijze te benaderen om zo het voor de markt beschikbare aansluit- en 

transportvermogen te maximaliseren. 
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53. In haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken stelt Energie-Nederland voorts 

dat TenneT aangemoedigd moet worden om zo veel mogelijk partijen aan de uitvoering van de 

systeemtaken te laten meedoen. Een hogere participatie drukt immers de kosten voor de 

balanshandhaving. 

 

Reactie zienswijze “Prikkels voor innovatie” 

54. De methode van regulering bevat de methodiek voor de vaststelling van de inkomsten uit 

tarieven die TenneT in een bepaalde reguleringsperiode ten hoogste ontvangt. De 

reguleringsmethode heeft niet tot doel om randvoorwaarden te scheppen voor TenneT ter 

verbetering van de groothandelsmarkt. Wel dient de methode rekening te houden met de 

financiële ruimte die noodzakelijk is voor TenneT om haar wettelijke taken uit te voeren. Hierbij 

is de doelmatigheidsprikkel een prikkel om op een innovatieve en kosten-efficiënte manier de 

wettelijke taken, waaronder het bijdragen aan verbeteringen in de groothandelsmarkt en het 

beschikbaar stellen van aansluit- en transportvermogen, uit te voeren. ACM is van mening dat 

de regulering hiermee voldoende innovatieprikkels bevat. ACM verwijst in dit verband ook naar 

het consultatiedocument
15

 over innovatie dat op 16 oktober 2009 is gepubliceerd. Naar 

aanleiding van dit consultatiedocument en de reacties daarop concludeerde de Raad van 

Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de rechtsvoorganger van ACM, in het 

methodebesluit voor de vorige reguleringsperiode
16

 reeds dat het niet noodzakelijk is om 

additionele expliciete innovatieprikkels op te nemen in de methode van regulering van TenneT. 

Daarbij is tevens gebleken dat TenneT innovatieve projecten heeft kunnen opstarten, waardoor 

de noodzaak om extra tariefruimte te creëren niet aanwezig is. ACM heeft in het kader van 

onderhavig besluit geen aanwijzingen dan wel onderbouwing ontvangen dat TenneT hierin 

beperkt wordt. Gelet hierop ziet ACM geen aanleiding om de huidige reguleringssystematiek 

aan te passen. 

55. De voorgelegde methoden van regulering bevatten geen beperking voor TenneT om aan de 

aan haar opgelegde transparantieverplichtingen te voldoen. Bovendien is in een langlopend 

traject ter verbetering van de transparantie nooit door TenneT aangegeven dat sprake is van 

een beperking in de methoden van regulering dan wel van te weinig inkomsten om aan deze 

verplichtingen te kunnen voldoen. 

56. TenneT geeft aan dat de opgelegde besparingsdoelstellingen afdoen aan de bijdrage van 

TenneT aan de werking van de groothandelsmarkten. De methoden van regulering bevatten 

geen besparingsdoelstellingen. De methoden van regulering geven weer hoe ACM de 

inkomsten uit tarieven bepaalt, die TenneT in de komende reguleringsperiode mag ontvangen 

voor de uitvoering van haar wettelijke taken. Deze inkomsten zijn gerelateerd aan de efficiënte 

                                                      
15

 Consultatiedocument over innovatie van 16 oktober 2009 met kenmerk 103345/2 

16
 Zie paragraaf 6.4 van het methodebesluit TenneT van 10 september 2010. 
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kosten, inclusief een redelijk rendement. Het is aan TenneT zelf om gegeven de inkomsten uit 

tarieven haar financiële doelstellingen te bepalen. 

57. ACM constateert dat Energie-Nederland een hogere participatiegraad nastreeft, maar niet 

voorstelt hoe de regulering moet worden aangepast om dit te bereiken. ACM ziet zelf in de 

reguleringsmethode van de systeemtaken geen mogelijkheid om TenneT aan te moedigen om 

zoveel mogelijk partijen te laten meedoen bij de systeemtaken. Daarbij komt dat de 

participatiegraad door TenneT slecht beperkt te beïnvloeden is. Concrete prikkels kunnen naar 

mening van ACM op geschiktere wijze in regelgeving vastgelegd worden in plaats van in de 

methode van regulering.  

 

Conclusie zienswijze “Prikkels voor innovatie” 

58. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit TenneT 

transporttaken en het methodebesluit TenneT systeemtaken ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 4  “Methode aansluitpunten en aansluitingen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW ontwerpbesluit GTS ja 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Methode aansluitpunten en aansluitingen” 

59. VEMW stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat het voor de rechtszekerheid 

nodig is om duidelijk te maken dat in het ontwerpbesluit ook de methode van regulering voor de 

aansluittaak (het voorzien van een aansluitpunt) is opgenomen. De wijze van reguleren van de 

aansluittaak mag tevens worden verduidelijkt. Daarbij merkt VEMW op dat GTS behalve de 

wettelijke taak uit artikel 10 lid 6 onder b Gaswet om te voorzien in aansluitpunten ook de 

wettelijke taak heeft om de rest van de betreffende aansluitingen te keuren. Onduidelijk is hoe 

de kosten van deze keuringstaak worden berekend. Daarbij moet de GAW worden gesplitst in 

de GAW voor transport en de GAW voor aansluitingen, waarbij de GAW voor aansluitingen 

verder moet worden gesplitst in de GAW voor de aansluittaak en de GAW voor bestaande 

aansluitingen. Het ontwerpbesluit voldoet hier niet aan. 

60. In zijn zienswijze op het ontwerpbesluit GTS onderschrijft GTS de visie van ACM op dit punt en 

acht het in overeenstemming met het consistentiebeginsel dat ACM de bestaande 

aansluitingtaak als gereguleerde taak van GTS beschouwt en dat GTS voor de bestaande 

aansluitingtaak een gereguleerd separaat tarief in rekening mag brengen bij diegenen die een 

aansluiting hebben.  
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Reactie zienswijze “Methode aansluitpunten en aansluitingen” 

61. In het ontwerpbesluit GTS is in randnummer 3 de aansluittaak als één van de taken van GTS 

benoemd. In hoofdstuk 8 van het ontwerpbesluit is aangegeven hoe de x-factor per taak, dus 

ook voor de aansluittaak, wordt bepaald. In de overige hoofdstukken wordt de relatie met de 

tarieven, waaronder een tarief voor de aansluittaak, beschreven. ACM zal in de paragraaf over 

nieuwe producten en diensten verduidelijken dat hier ook nieuwe aansluitpunten mee worden 

bedoeld.  

62. Het keuren van de aansluitingen is volgens ACM geen wettelijke taak. De Gaswet vermeldt 

immers een dergelijke taak niet. VEMW verwijst in haar zienswijze naar de parlementaire 

geschiedenis
17

 waarin beschreven staat hoe het realiseren en activeren van een aansluitpunt in 

zijn werk gaat. Het ‘keuren’ is daar een onderdeel van, geen afzonderlijke taak. 

63. VEMW geeft aan dat de GAW voor aansluitingen verder gesplitst moet worden. ACM merkt op 

dat de GAW voor aansluitingen alleen aansluitingen bevat tot en met 1 april 2011. Daarnaast 

zal ACM een GAW opbouwen met aansluitpunten die na 1 april 2011 zijn aangelegd. Echter, uit 

de gegevens van GTS blijkt dat er nog geen activa zijn van aansluitpunten die vanaf 1 april 

2011 in gebruik zijn genomen. Er kan dus ook nog geen GAW voor aansluitpunten die na 1 

april 2011 zijn aangelegd worden vastgesteld. Een nadere splitsing hoeft derhalve niet te 

worden uitgevoerd.  

 

Conclusie zienswijze “Methode aansluitpunten en aansluitingen” 

64. De zienswijze van GTS geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen ten opzichte 

van het ontwerpbesluit. De zienswijze van VEMW geeft aanleiding tot een tekstuele wijziging in 

de paragraaf 10.6 van het methodebesluit GTS.  

 

Zienswijze 5  “Tariefsystematiek stimuleert efficiënt gebruik bestaande capaciteit” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Tariefsystematiek stimuleert efficiënt gebruik bestaande capaciteit” 

65. Energie-Nederland betwist dat er een directe relatie is tussen tariefstelling en de benutting van 

de bestaande capaciteit, zoals ACM stelt in randnummer 49 van het ontwerpbesluit van GTS. 

 

Reactie zienswijze “Tariefsystematiek stimuleert efficiënt gebruik bestaande capaciteit” 
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66. Met de regulering van tarieven via methodebesluiten, x-factorbesluiten en tariefbesluiten 

kunnen prikkels worden ingebouwd. Prikkels die ervoor zorgen dat een netbeheerder het net of 

de bestaande capaciteit zo efficiënt mogelijk benut, dienen onder meer het uitgangspunt dat de 

tarieven voor de toegang tot de netten niet beperkend op de marktliquiditeit mogen werken. Met 

de overboekings- en terugkoopregeling stimuleert ACM GTS om de bestaande capaciteit zo 

efficiënt mogelijk te benutten.  

 

Conclusie zienswijze “Tariefsystematiek stimuleert efficiënt gebruik bestaande capaciteit” 

67. De zienswijze van Energie-Nederland geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te 

wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 6 “Omzetregulering is geen kan-bepaling”  

 

Respondenten op ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Omzetregulering is geen kan-bepaling” 

68. TenneT merkt in haar zienswijze, op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken, op dat ACM in 

randnummer 40 van het ontwerpbesluit stelt dat op grond van artikel 41d, tweede lid, van de E-

wet het verschil tussen de totale inkomsten en de gerealiseerde inkomsten in de tarieven voor 

een volgend jaar kan verrekenen. TenneT geeft aan dat niet sprake is van een discretionaire 

bevoegdheid bij de toepassing van deze bepaling. 

 

Reactie zienswijze “Omzetregulering is geen kan-bepaling” 

69. ACM is het eens met de zienswijze van TenneT. Op grond van artikel 41d, tweede lid, van de 

E-wet moet ACM het verschil tussen de totale inkomsten en de gerealiseerde inkomsten 

verwerken in de tarieven voor een volgend jaar.  

 

Conclusie zienswijze “Omzetregulering is geen kan-bepaling” 

70. Deze zienswijze heeft tot een tekstuele aanpassing geleid van het methodebesluit TenneT 

transporttaken ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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3.2 Relevante ontwikkelingen en inzichten 

Zienswijze 7  “Geef hernieuwbare energie de ruimte in de netten” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK alle ontwerpbesluiten nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Geef hernieuwbare energie de ruimte in de netten” 

71. In zijn zienswijze op alle ontwerpbesluiten geeft DEK aan dat zij de voorkeur heeft om zoveel 

als mogelijk voorrang te geven aan het direct investeren in en/of anticiperen op hernieuwbare 

oplossingen, innovatie en smart grids en vraagt hiervoor de aandacht van ACM. 

72. Daarnaast pleit DEK voor een geleidelijke overgang naar een meer integrale benadering van 

de regionale en landelijke netbeheerders, omdat de huidige ontwikkelingen een steeds grotere 

verwevenheid vertonen tussen landelijk en regionaal netbeheer.  

73. DEK vraagt ook aan ACM om doorlopende aandacht voor het behoud van redelijke 

verhoudingen van kosten/baten van de netten in relatie tot kosten/baten en maatschappelijk en 

sociaal nut en betaalbaarheid voor de BV Nederland.  

74. Vanwege mogelijk stijgende kosten en het feit dat bedrijven en burgers meer en meer qua 

energie zelfvoorzienend worden, kan er een differentiatie ontstaan in de behoefte en noodzaak 

tot leveringszekerheidnormen. DEK vraagt ACM om differentiatie naar doelgroepen in 

ogenschouw te nemen.  

75. DEK vraagt ACM doorlopend rekening te houden met de andere opbouw van investeringen en 

terugverdientermijnen van hernieuwbare energieopwekkingsinstallaties. 

76. DEK vraagt ACM om in deze energietransitie niet alleen te kijken naar de huidige kosten, maar 

deze ook in een historisch perspectief te plaatsen waarbij fossiel van oudsher in bekostiging 

van kabels een royale voorsprong heeft opgebouwd.  

77. DEK pleit voor de uitleg van het begrip ‘duurzaam’ als hernieuwbaar en niet als langdurig en 

wijst DEK op het feit dat meer hybride systemen decentraal/centraal mogelijk ook 

kostenbesparend kunnen werken. 

78. DEK stelt in haar zienswijzen op de ontwerp methodebesluiten TenneT transport- en 

systeemtaken, GTS en de regionale netbeheerders elektriciteit en gas dat de volgtijdelijkheid 

van de thans lopende processen op energiegebied in Nederland vraagt dat ACM nu in de 

methodebesluiten feitelijk geen beslissingen zou moeten nemen die potentieel haaks staan op 
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de uitkomsten van het thans lopende SER-proces in het kader van een Energieakkoord voor 

duurzame groei, en de processen die in samenspraak met het parlement lopen op gebied van 

de uitwerking van een mogelijk SER Energieakkoord, STROOM/E-wet, SEVIII (en een 

mogelijke opvolger) en Omgevingswet, structuurvisies Wind op Land, Wind op Zee, 

bodem/ondergrond, topsectorenbeleid en nationale uitwerking van de recent vastgestelde 

Europese Energy Efficiency Directive. 

 

Reactie zienswijze “Geef hernieuwbare energie de ruimte in de netten” 

79. ACM constateert allereerst dat DEK geen concrete voorstellen doet voor wijziging van de 

ontwerpmethodebesluiten, maar vooral algemene punten aan ACM wil meegeven. ACM gaat 

hier als volgt mee om. Ten eerste vallen een aantal van de punten die DEK noemt, buiten de 

bevoegdheden van ACM, namelijk de geleidelijke overgang tot een integrale benadering van de 

netbeheerders, de oproep om voorrang te geven aan investeringen in het kader van 

hernieuwbare oplossingen en het voorstel voor een gedifferentieerde leveringszekerheid. De 

wet biedt voor geen van deze aspecten aanknopingspunten. 

80. ACM is het met DEK eens dat de regulering van de regionale netbeheerders en van TenneT en 

GTS zoveel mogelijk consistent met elkaar moet zijn. Bij de totstandkoming van de 

methodebesluiten heeft ACM het vooroverleg voor de methoden voor de regionale 

netbeheerders, TenneT en GTS zoveel mogelijk gezamenlijk georganiseerd. ACM merkt op dat 

zij de methode van regulering voor TenneT, GTS en de regionale netbeheerders reeds in 

samenhang bekijkt en vormgeeft, en dat zij daarmee al een zekere integrale benadering 

toepast. ACM hanteert voor alle methoden dezelfde uitgangspunten en legt uit waar dit gelet op 

de verschillen tussen netbeheerders en hun taken, tot verschillende uitwerkingen leidt. De 

diverse methodebesluiten vertonen om die reden zoveel mogelijk overeenkomsten. De 

verschillen tussen de methoden van regulering voor deze netbeheerders vinden hun oorsprong 

onder meer in de aard van hun wettelijke taken en hun internationale positionering. Daarnaast 

is de keuze voor separate methodebesluiten mede ingegeven door het bestaan van 

verschillende wettelijke grondslagen. 

81. Vanwege de manier van reguleren door ACM worden inkomsten vastgesteld op basis van de 

efficiënte kosten per netbeheerder. ACM maakt hierbij geen onderscheid in de wijze waarop 

deze output tot stand is gekomen, bijvoorbeeld op basis van het type investeringen. ACM toetst 

alleen of de netbeheerder zijn wettelijke taken uitvoert en vergoedt vervolgens de efficiënte 

kosten die de netbeheerder maakt om deze wettelijke taken uit te voeren. De methode van 

regulering biedt dan ook voldoende ruimte voor doelmatige investeringen in infrastructuur om 

productie en consumptie van hernieuwbare energie te faciliteren. 

82. ACM ziet niet in hoe zij in deze reguleringssystematiek onderscheid kan maken tussen 

investeringen in voorzieningen voor hernieuwbare energie en overige investeringen en al 

helemaal niet hoe vervolgens voorrang gegeven kan worden aan één van beide type 

investeringen. ACM constateert dat het huidige wettelijk kader hier ook geen basis voor biedt. 
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83. ACM merkt voorts op dat de methodebesluiten geen beslissingen behelzen die potentieel 

haaks staan op de uitkomsten van het SER-Energieakkoord. DEK heeft in haar zienswijze ook 

niet aangegeven welke beslissingen in de methode dit zou kunnen betreffen. Daarbij geldt 

voorts dat ACM gebonden is aan de huidige wet- en regelgeving, en het SER-akkoord zich nog 

niet heeft vertaald in aanpassingen van deze wet- en regelgeving.  

84. ACM constateert dat DEK geen concrete voorstellen doet over wijzigingen in de methode waar 

haar zienswijzen toe zouden nopen. ACM stelt vast dat de methode van regulering voldoende 

ruimte biedt voor doelmatige investeringen in voorzieningen voor hernieuwbare energie. Met 

het oog daarop en gegeven het huidige wettelijke kader en de reguleringssystematiek ziet ACM 

geen reden om op dit punt de methodebesluiten aan te passen ten opzichte van de 

ontwerpmethodebesluiten. 

 

Conclusie zienswijze “Geef hernieuwbare energie de ruimte in de netten” 

85. De zienswijze van DEK geeft geen aanleiding de methodebesluiten te wijzigen ten opzichte van 

de ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 8  “Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en wet- en regelgeving” 

 

Respondenten Op ontwerpbesluit / notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

DEK ontwerpbesluit GTS nee 

DEK ontwerpbesluit GTS nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en wet- en regelgeving” 

86. In zijn zienswijze op het ontwerp methodebesluit GTS vraagt DEK zich af, verwijzend naar 

randnummer 6, of het tot de toezichthoudende taak van ACM behoort om vooruit te lopen op 

nog niet door het Parlement vastgestelde wetgeving, waaruit haar bevoegdheid voortvloeit. 

DEK stelt dat ACM geacht wordt onafhankelijk te zijn en geen onderdeel dient uit te maken van 

de politieke besluitvorming. Derhalve vraagt DEK zich af of het tot de taak van de ACM behoort 

om vooruit te lopen op wijzigingen die nog aan input onderhevig zijn. 

87. In zijn zienswijze op het ontwerp methodebesluit GTS plaatst DEK een kanttekening bij de 

formulering in randnummer 63 over de Europese Codes die ‘worden opgesteld’. Dit betekent 

volgens DEK dat de codes nog in de ontwerpfase zijn en derhalve nog niet inhoudelijk kunnen 

worden meegenomen in dit ontwerp methodebesluit. DEK geeft aan dat het ACM uiteraard vrij 
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staat om rekening te houden met het feit dat er in de toekomst wet- en regelgeving zal worden 

aangepast en kan zich daarom vinden in de keuze voor een periode van 3 jaar in plaats van 

een langere periode. 

88. Uit de zienswijzen van Netbeheer Nederland ten aanzien van de ontwerp methodebesluiten 

regionale netbeheerders elektriciteit en gas volgt dat zij van mening is dat de door ACM 

gekozen beleidslijn om niet te anticiperen op toekomstige wetswijzigingen niet van toepassing 

kan zijn op de herziening van het wettelijk kader, zoals die thans zichtbaar wordt in het 

STROOM traject. Als voorbeeld wijst Netbeheer Nederland op het gegeven dat deze herziening 

kan leiden tot tijdelijke taken voor de netbeheerders met het oog op het in gang zetten van 

bepaalde ontwikkelingen, die een grote impact kunnen hebben. Voorts vindt Netbeheer 

Nederland het niet gepast om op zeer korte termijn een aantal ingrijpende 

reguleringsmaatregelen te nemen waarvan de diepgang zich niet verhoudt tot de onzekere 

wettelijke omstandigheden waarin de regionale netbeheerders, afnemers en leveranciers zich 

op dit moment bevinden. Netbeheer Nederland doelt hiermee op de WACC en het toepassen 

van de zogenaamde ‘one-off’. 

 

Reactie zienswijze “Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en wet- en regelgeving” 

89. ACM is zich ervan bewust dat er op het moment diverse wijzigingen van nationale en Europese 

wet- en regelgeving, processen en initiatieven worden ontwikkeld op het gebied van energie. 

ACM stelt hierbij voorop dat zij de beleidslijn hanteert om uit te gaan van het vigerende juridisch 

kader en niet vooruit te lopen op mogelijke toekomstige wetswijzigingen, tenzij deze eenduidig 

zijn vast te stellen vóór het vaststellen van het voorliggende methodebesluit of bijzondere 

omstandigheden hiertoe nopen. Juist vanwege bovengenoemde aankomende ontwikkelingen 

en processen heeft ACM gekozen voor een korte reguleringsperiode van 3 jaar. Een korte 

reguleringsperiode biedt, meer dan een langere periode, de gelegenheid om de 

reguleringssystematiek aan te passen indien de omstandigheden daarom vragen. 

90. Met DEK is ook ACM van mening dat zij niet de taak of plicht heeft vooruit te lopen op nationale 

wetgeving die nog onderwerp is van parlementaire behandeling.  

91. Netbeheer Nederland pleit er echter voor dat ACM wel vooruit loopt voor wat betreft de 

wetgevingsagenda STROOM. ACM is van mening dat zij niet de taak of plicht heeft vooruit te 

lopen op nationale wetgeving die nog geen volledige parlementaire behandeling heeft 

ondergaan. Wel kiest ACM ervoor om vooruit te lopen op sommige aspecten van STROOM I, 

zoals voor de bestaande aansluitingen. In het methodebesluit GTS is uitgelegd wat de 

bijzondere omstandigheden zijn die ACM hierbij in aanmerking heeft genomen. 

92. Netbeheer Nederland vindt het voorts niet gepast om op zeer korte termijn ingrijpende 

reguleringsmaatregelen, zoals de WACC en ‘one-off’, te nemen waarvan de diepgang zich niet 

verhoudt tot de onzekere wettelijke omstandigheden waarin de regionale netbeheerders, 

afnemers en leveranciers zich op dit moment bevinden. Zoals gezegd loopt ACM in beginsel 
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niet vooruit op lopende ontwikkelingen. ACM zal derhalve in beginsel uitgaan van het vigerende 

juridisch kader. Zodoende ziet ACM geen aanleiding in deze zienswijze om van haar keuzes af 

te wijken. 

 

Conclusie zienswijze “Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en wet- en regelgeving” 

93. De zienswijzen van DEK en Netbeheer Nederland geven geen aanleiding de methodebesluiten 

te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 9 “Begrippen in de methode” 

 

Respondenten Op ontwerpbesluit / notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

nee 

DEK ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Begrippen in de methode” 

94. DEK stelt in zijn zienswijze op het ontwerp methodebesluit TenneT systeemdiensten dat de 

begrippenlijst summier is opgesteld, gezien de huidige transitie waarin Nederland verkeert. 

DEK is van mening dat de volgende begrippen in de begrippenlijst opgenomen zouden moeten 

worden: verduurzaming, smart grids, warmtenetwerken, prozument, en hernieuwbare energie.  

95. In haar zienswijze op het ontwerp methodebesluit GTS verzoekt DEK om overal in het gehele 

methodebesluit waar gesproken wordt van ‘groen gas’ de benaming ‘Nederlands groen gas’ te 

gebruiken. 

 

Reactie zienswijze “Begrippen in de methode” 

96. DEK stelt voor om een aantal begrippen toe te voegen aan de begrippenlijst van het 

methodebesluit TenneT systeemdiensten. ACM constateert echter dat de door DEK naar voren 

gebrachte begrippen niet voorkomen in dit methodebesluit. Derhalve ziet ACM geen 

toegevoegde waarde aan het opnemen van deze begrippen in de begrippenlijst. 

97. ACM ziet niet in wat de meerwaarde is van de toevoeging van het woord “Nederlands” aan het 

begrip “groen gas”. Het gaat in dit verband om de invoeding van groen gas in het 

transmissienetwerk van GTS. Aangezien dit netwerk binnen Nederland ligt, is op die manier 

altijd sprake van ‘Nederlands’ groen gas. Het stelsel van tariefregulering heeft mede tot doel 

om tot non-discriminatoire tarieven en voorwaarden voor alle gebruikers van het 

gastransmissienet te komen. De reguleringssystematiek maakt dan ook geen onderscheid naar 

geografische herkomst van (groen) gas. 
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Conclusie zienswijze “Begrippen in de methode” 

98. De zienswijze van DEK geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS en het methodebesluit 

TenneT systeemtaken te wijzigen ten opzichte van de ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 10  “Algehele herziening methodebesluit GTS in het kader van 

energietransitie” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Algehele herziening methodebesluit GTS in het kader van 

energietransitie” 

99. DEK verzoekt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit GTS om een algehele herziening van het 

methodebesluit GTS in het kader van de reeds ingezette en te versnellen transitie naar een 

hernieuwbare energievoorziening. 

 

Reactie zienswijze “Algehele herziening methodebesluit GTS in het kader van energietransitie” 

100. Voor de reactie op deze zienswijze verwijst ACM naar de bespreking van de zienswijze 7 “Geef 

hernieuwbare energie de ruimte in de netten”. ACM ziet op basis van deze zienswijze niet in 

welke wijzigingen in het methodebesluit zouden moeten worden doorgevoerd. Daarbij 

belemmert de regulering een transitie naar hernieuwbare energievoorziening niet omdat de 

efficiënte kosten van alle investeringen (ook die voor een transitie naar hernieuwbare 

energievoorziening) in de regulering tot een vergoeding komen. 

 

Conclusie zienswijze “Algehele herziening methodebesluit GTS in het kader van 

energietransitie” 

101. De zienswijze van DEK geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen ten opzichte 

van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 11  “Netbeheerders moeten knelpunten groen gas doelmatig oplossen en 

ACM moet hierop toetsen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

VGGP ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 
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Samenvatting zienswijze “Netbeheerders moeten knelpunten groen gas doelmatig oplossen en 

ACM moet hierop toetsen” 

102. DEK en VGGP geven beide in hun zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas aan dat zij van mening zijn dat, gedurende de periode tot de volledige implementatie van 

de wetgevingsagenda STROOM, alle knelpunten die doelmatig door de netbeheerders kunnen 

worden opgelost ook moeten worden opgelost. Daarbij vinden beide partijen dat deze integrale 

kosten in de gesocialiseerde tarieven van de netbeheerders moeten worden doorbelast op een 

zodanige manier dat zowel de energietransitie als innovaties doorgang kunnen vinden in een 

maatschappelijk gewenst tempo. 

103. Ook zijn partijen van mening dat ACM de netbeheerders moet toetsen op doelmatigheid en 

adequaat handelen, onder andere via een jaarlijkse onafhankelijke externe rapportage 

betreffende alle kwaliteitsaspecten hiervan. 

 

Reactie zienswijze ACM “Netbeheerders moeten knelpunten doelmatig oplossen en ACM moet 

hierop toetsen” 

104. ACM merkt op dat zij het in principe met DEK en VGGP eens is dat de energietransitie en 

innovaties in een maatschappelijk gewenst tempo doorgang moeten kunnen blijven vinden. Dat 

tempo wordt overigens niet door ACM bepaald. ACM is daarbij van mening dat de methode van 

regulering geen belemmeringen voor de regionale netbeheerders van gastransportnetten 

opwerpt om de benodigde investeringen uit te voeren. ACM is van mening dat groen gas niet 

door de regulering wordt belemmerd omdat ACM alle investeringen die nodig zijn voor de 

toename van groen gas op dezelfde wijze behandelt in de regulering als alle andere 

investeringen zodat de efficiënte kosten van deze investeringen worden vergoed 

105. Ook wat betreft een expliciete doelmatigheidstoets door ACM op het handelen van de 

netbeheerders is ACM van oordeel dat een doelmatigheidsprikkel reeds in de regulering is 

verankerd. De regulering van de netbeheerders is namelijk gebaseerd op outputsturing. Dit 

betekent dat de netbeheerders zelf verantwoordelijk zijn voor hun handelen, en de 

reguleringssystematiek hen prikkelt om dit doelmatig te doen. Het systeem van outputsturing 

houdt ook in dat ACM niet elk knelpunt apart toetst, maar dat de netbeheerder wordt geprikkeld 

tot een doelmatig resultaat van al zijn handelingen, omdat de inkomsten vooraf vastliggen. 

Aangezien het systeem van outputsturing het doelmatig handelen van de netbeheerders 

bevordert, acht ACM het niet noodzakelijk om dit daarnaast via een jaarlijkse rapportage te 

monitoren.  

 

Conclusie zienswijze “Netbeheerders moeten knelpunten doelmatig oplossen en ACM moet 

hierop toetsen” 

106. De zienswijzen van DEK en VGGP geven geen aanleiding het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 12  “Benchmark voor reguleringsmethoden” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

nee 

Energie-Nederland ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Benchmark voor reguleringsmethoden” 

107. Energie-Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken en het 

ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat een benchmark van de regulering in de verschillende 

landen gewenst zou zijn om harmonisatie in de Noord-Europese markt te bewerkstelligen. 

Energie-Nederland mist een benchmark van regulering in de ontwerpmethodebesluiten. 

 

Reactie zienswijze “Benchmark voor reguleringsmethoden” 

108. In Europees verband werkt ACM mee aan procedures die leiden tot het – waar wenselijk – 

harmoniseren van reguleringskaders. Voor dit besluit valt deze zienswijze echter buiten het 

bereik van het methodebesluit TenneT transporttaken en het methodebesluit TenneT 

systeemtaken. Een dergelijke benchmark is immers niet nodig om deze methoden van 

regulering vast te stellen voor TenneT.  

 

Conclusie zienswijze “Benchmark voor reguleringsmethoden” 

109. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit TenneT 

transporttaken en het methodebesluit TenneT systeemtaken ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 13  “Internationale ontwikkelingen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Internationale ontwikkelingen” 

110. Energie-Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken dat 

internationale ontwikkelingen zoals Europese netwerkcodes, een mogelijk stopcontact op zee 

en integratieprojecten moeten worden meegenomen in de methode van regulering.  
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Reactie zienswijze “Internationale ontwikkelingen” 

111. ACM houdt in de regulering van TenneT voor zover mogelijk rekening met de relevante 

internationale ontwikkelingen. Daarom neemt ACM bijvoorbeeld de kosten voor de ontwikkeling 

van Europese netwerkcodes en de kosten van uitvoering van integratieprojecten mee bij de 

uitvoeringskosten van de systeemtaken en vergoed deze kosten via de tarieven. Voor een 

stopcontact op zee is echter nog geen wettelijke grondslag waardoor deze kosten nog niet 

meegenomen kunnen worden in de methode van regulering.  

 

Conclusie zienswijze “Internationale ontwikkelingen” 

112. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit TenneT 

systeemtaken ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 14  “Betekenis van integratieprojecten” 

 

Respondenten op ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 
Samenvatting zienswijze “Betekenis van integratieprojecten”  

113. DEK merkt op dat in het ontwerp methodebesluit systeemtaken in randnummer 66 wordt 

gesproken over “integratieprojecten voor de elektriciteitsmarkt”. Deze toevoeging is niet 

opgenomen in randnummer 103 van het ontwerp methodebesluit transporttaken TenneT. Voor 

DEK is onduidelijk wat met het begrip ‘integratieprojecten’ wordt bedoeld en waar de kosten 

betrekking op hebben. DEK geeft daarbij aan te vrezen dat deze projecten de energietransitie 

kunnen blokkeren.  

 
Reactie zienswijze “Betekenis van integratieprojecten” 

114. ACM doelt met het gebruik van de term “integratieprojecten” op projecten met als doelstelling 

om de EU-integratie te bewerkstelligen. Het gaat hier bijvoorbeeld om integratie van 

balanceringsmarkten en intraday-markten. Dit zijn projecten die worden uitgevoerd in het kader 

van de systeemtaken van TenneT. Vandaar dat deze term niet is gebruikt in het methodebesluit 

transporttaken.  

 
Conclusie zienswijze “Betekenis van integratieprojecten” 

115. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit TenneT 

transporttaken ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 15 “Mogelijkheid van anticipatie op majeure wijzigingen” 

 

Respondenten Op ontwerpbesluit / notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas  

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Mogelijkheid van anticipatie op majeure wijzigingen” 

116. Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijze op de ontwerpbesluiten regionale netbeheerders 

elektriciteit en gas dat netbeheerders dat de netbeheerders met de nieuwe maatregelen zoals 

de WACC en de ‘one-off’, geen rekening hebben kunnen houden in hun 

investeringsbeslissingen of herfinancieringsbeslissingen. Het doorvoeren van beide 

maatregelen staat volgens Netbeheer Nederland dan ook haaks op de beleidslijn van ACM om 

niet gedurende het spel de spelregels te veranderen, maar netbeheerders de gelegenheid te 

geven op majeure wijzigingen te anticiperen. Ter illustratie verwijst Netbeheer Nederland naar 

randnummer 328 van het ontwerp methodebesluit voor regionale netbeheerders elektriciteit 

aangaande de gewijzigde waarderingsfunctie van de q-factor. Voorts is Netbeheer Nederland 

van mening dat er ook geen noodzaak bestaat voor ingrijpende veranderingen in de 

tariefregulering. In dit verband verwijst Netbeheer Nederland ook naar de rapporten van 

Berenschot en PwC die ACM op 23 november 2012 met het persbericht ‘Berenschot en PwC 

bevestigen effectiviteit regulering’ op haar website heeft gepubliceerd. 

 

Reactie zienswijze “Mogelijkheid van anticipatie op majeure wijzigingen” 

117. In reactie op de zienswijze van Netbeheer Nederland over wijzigingen betreffende de WACC en 

de aanpassing van de begininkomsten aan het efficiënte kostenniveau constateert ACM dat zij 

met het onderhavige besluit een methode van regulering vaststelt voor de komende 

reguleringsperiode (vanaf 2014). Wijzigingen ten aanzien van de voorgaande 

reguleringsperiode of bepaalde keuzes die in deze methode worden vastgelegd gelden dan ook 

voor de komende reguleringsperiode. Er is dus geen sprake van het “veranderen van de 

spelregels tijdens het spel”. Met reguleringsperiodes tussen drie en vijf jaar heeft de wetgever 

immers bewust periodieke momenten ingelast om de methode van regulering te wijzigen. ACM 

is daarbij gehouden aan het huidige wettelijk kader, waarin ACM de nieuwe bevoegdheid heeft 

gekregen om de begininkomsten aan te passen en daarmee de verplichting de uitoefening van 

deze bevoegdheid te overwegen. 

118. Voorts overweegt ACM ten aanzien van de WACC dat de wijzigingen die zij in de methode 

heeft doorgevoerd in zeer beperkte mate leiden tot een verandering in de hoogte van de 

WACC. De verandering in de hoogte van de WACC is namelijk hoofdzakelijk gerelateerd aan 

de veranderende marktomstandigheden. Het doel bij het vaststellen van de WACC door ACM 

is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze nieuwe marktomstandigheden. 
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119. Ten aanzien van de vergelijking met de gewijzigde waarderingsfunctie van de q-factor, merkt 

ACM het volgende op. Bij regulering met de x-factor maakt ACM een zo goed mogelijke 

schatting van toekomstige efficiënte kosten. ACM geeft daarmee als het ware vooraf een 

budget. Door ex ante price cap regulering hebben netbeheerders altijd de prikkel om efficiënt te 

opereren. Hierbij is het voor netbeheerders relevant om te weten dat ACM de tariefinkomsten 

baseert op de efficiënte kosten per samengestelde output (hierna tevens: SO). Bij regulering 

met de q-factor rekent ACM echter af op prestaties uit het verleden; dit is dus een afrekening 

achteraf. Voor dit ex post afrekenen ligt het voor de hand dat ACM vooraf inzichtelijk maakt 

waarop zij netbeheerders precies gaat afrekenen. In het geval van de q-factor gaat dat om de 

vraag hoe ACM de kwaliteitsprestatie berekent. Wanneer dat voor de netbeheerder vooraf niet 

duidelijk is, kan het zijn dat de netbeheerder niet de juiste beslissingen neemt voor 

kwaliteitsverbeteringen in het netwerk. Om die reden is het voor netbeheerders wel nodig om te 

weten wat ACM na 2014-2016 voornemens is te doen met de q-factor, maar voor de x-factor 

niet. 

120. Tot slot merkt ACM op dat zij naar aanleiding van zienswijzen eventuele aanpassing van de 

begininkomsten neutraliseert voor ontwikkelingen in de WACC. ACM gaat er van uit dat 

hiermee het bezwaar dat “netbeheerders geen rekening hebben kunnen houden in hun 

investeringsbeslissingen en door hun activiteiten waar mogelijk te herfinancieren” in veel 

mindere mate nog zal opgaan. 

 

Conclusie zienswijze “Mogelijkheid van anticipatie op majeure wijzigingen” 

121. Deze zienswijzen van Netbeheer Nederland hebben niet geleid tot een wijziging van de 

methodebesluiten regionale netbeheerders elektriciteit en gas ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 16  “Gevolgen verandering gassamenstelling” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Gevolgen verandering gassamenstelling” 

122. DEK vraagt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit GTS aandacht voor een mogelijke 

verandering in de gassamenstelling en de effecten daarvan voor bestaande installaties, waarbij 

afgewogen kan worden of mogelijke ombouw naar geschiktheid voor andere gaskwaliteiten niet 

effectiever kan worden omgezet in direct overstappen op een of meerdere hernieuwbare 

bronnen als equivalent voor grijs gas. 

 

Reactie zienswijze “Gevolgen verandering gassamenstelling” 

123. ACM stelt voorop dat zij in de methode van regulering in beginsel uit moet gaan van de actuele 

feiten en omstandigheden en niet zonder goede en concrete grond of aanleiding kan 
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anticiperen op omstandigheden die zich mogelijk in de toekomst kunnen gaan voordoen. 

Verder merkt ACM op dat het dilemma dat DEK schetst in hoge mate een beleidsmatig karakter 

heeft. DEK geeft ook niet aan tot welke wijziging van het methodebesluit haar zienswijze zou 

moeten leiden volgens DEK. 

 

Conclusie zienswijze “Gevolgen verandering gassamenstelling” 

124. De zienswijze van DEK geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen ten opzichte 

van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 17  “Rol van groen gas in methode van regulering van GTS” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK ontwerpbesluit GTS nee 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Rol van groen gas in methode van regulering van GTS” 

125. DEK heeft een aantal zienswijzen ingediend bij het methodebesluit GTS die te maken hebben 

met groen gas. Allereerst pleit DEK ervoor dat ACM bij de import van groen gas onafhankelijk 

toetst of de certificering en garanties van oorsprong voldoende transparant en toetsbaar zijn.  

126. Ook geeft DEK aan dat ACM de conclusie, dat er geen aanleiding is om de toename van groen 

gas te betrekken bij de methode, moet heroverwegen. ACM zou groen gas niet mogen 

belemmeren. Volgens DEK is het niet de rol van ACM als toezichthouder om de aansluiting van 

groen gas direct, indirect, bedoeld noch onbedoeld te belemmeren. Energie-Nederland geeft in 

haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS aan zich te kunnen vinden in de keuze om 

vooralsnog niet apart rekening te houden met de overstort van groen gas en vraagt om deze 

keuze bij het volgende methodebesluit opnieuw te onderzoeken. 

127. Tot slot zou DEK graag zien dat de internationale ontwikkelingen - voor wat betreft het aanbod 

van (groen) gas - specifiek vermeld worden in het methodebesluit, vanwege commerciële 

internationale activiteiten van enkele partijen. 

 

Reactie zienswijze “Rol van groen gas in methode van regulering van GTS” 

128. ACM is het eens met de stelling van DEK dat de certificering en garanties van oorsprong 

transparant dienen te zijn en getoetst moeten kunnen worden. Het methodebesluit heeft echter 

tot doel de inkomsten van de netbeheerders te reguleren. Certificering en garanties van 

oorsprong liggen buiten de scope van het methodebesluit. Deze zienswijze kan dan ook niet 

leiden tot een wijziging van het ontwerpmethodebesluit. 

129. ACM is van mening dat groen gas niet door de regulering van GTS wordt belemmerd omdat 

ACM alle investeringen die nodig zijn voor de toename van groen gas op dezelfde wijze 
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behandelt in de regulering als alle andere investeringen zodat de efficiënte kosten van deze 

investeringen worden vergoed. In paragraaf 6.1 van het ontwerpbesluit heeft ACM de conclusie 

van PwC dat de regulering van de landelijk netbeheerder geen wijzigingen behoeft als gevolg 

van de toename van groen gas overgenomen. De zienswijze van DEK bevat geen concrete 

argumenten die dit advies ter discussie stellen. 

130. ACM ziet geen aanleiding om in het methodebesluit de internationale ontwikkelingen te 

beschrijven en constateert dat DEK niet aangeeft op welke manier en met welke reden dit in 

het methodebesluit aangepast zou moeten worden. In de enkele stelling dat enkele partijen 

commerciële internationale activiteiten hebben ziet ACM onvoldoende reden om tot een 

dergelijke beschrijving over te gaan.  

 

Conclusie zienswijze “Rol van groen gas in methode van regulering van GTS” 

131. De zienswijzen van DEK en Energie-Nederland geven geen aanleiding het methodebesluit 

GTS te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 18  “Breng TarievenCode Gas in lijn met de Gaswet” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

VGGP ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Breng TarievenCode Gas in lijn met de Gaswet” 

132. DEK en VGGP stellen beide in hun zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas dat ACM de TarievenCode Gas met het oog op de invoeding van groen gas weer in lijn 

moet brengen met de Gaswet. Volgens DEK en VGGP zou ACM hiervoor in de TarievenCode 

Gas een onderscheid moeten maken tussen afnemers van netdiensten, met invoeders 

(gasbedrijven) enerzijds en eindverbruikers van gas anderzijds. 

 

Reactie ACM zienswijze “Breng TarievenCode Gas in lijn met de Gaswet” 

133. ACM merkt op dat de zienswijzen van DEK en VGGP betrekking hebben op (de relatie tussen) 

de TarievenCode Gas en de Gaswet en niet zien op onderhavig methodebesluit. ACM doet in 

dit besluit geen uitspraken over zaken die niet behoren tot (de procedure tot vaststelling van) 

onderhavig besluit. 
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Conclusie zienswijze “Breng TarievenCode Gas in lijn met de Gaswet” 

134. De zienswijzen van DEK en VGGP geven geen aanleiding het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 19  “Energiewaarde invoeding groen gas niet salderen met netverliezen gas” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VGGP ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

DEK ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Energiewaarde invoeding groen gas niet salderen met netverliezen 

gas” 

135. VGGP en DEK geven beide in hun zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas aan dat de regionale netbeheerders de energiewaarde van het werkelijk ingevoede groen 

gas moeten vaststellen en toerekenen aan de betreffende invoeder. VGGP en DEK stellen dat 

de netbeheerders de energiewaarde van dit gas niet mogen meetellen om de inkoop van zijn 

netverliezen te beperken. VGGP is ook van mening dat de beschrijving van netverliezen gas in 

randnummer 147 van het ontwerp van het methodebesluit regionale netbeheerders gas 

incompleet is, omdat daarin geen rekening is gehouden met de invoeding van groen gas. 

Reactie zienswijze “Energiewaarde invoeding groen gas niet salderen met netverliezen gas” 

136. ACM is het oneens met VGGP dat de beschrijving van netverliezen gas in randnummer 147 

van het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas incompleet is. Randnummer 147 definieert 

netverliezen gas als gas dat wel op het net wordt ingevoed, maar niet door betalende afnemers 

wordt afgenomen. Deze invoeding omvat dus ook de invoeding van groen gas. 

137. Wat betreft de meting van de invoeding van groen gas overweegt ACM het volgende. Het 

meten van de invoeding van groen gas is geregeld in de voorwaarden die zijn neergelegd in de 

technische codes. De zienswijzen van VGGP en DEK hebben derhalve betrekking op de 

inhoud van de technische codes voor gastransportnetten en zien niet op het methodebesluit 

regionale netbeheerders gas. ACM doet in dit besluit geen uitspraken over zaken die niet 

behoren tot (de procedure tot vaststelling van) onderhavig besluit. 

Conclusie zienswijze “Energiewaarde invoeding groen gas niet salderen met netverliezen gas” 

138. Deze zienswijzen van VGGP en DEK geven geen aanleiding het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 20 “Aandacht hebben voor de invoeding van groen gas en de kosten hiervan” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Aandacht hebben voor de invoeding van groen gas en de kosten 

hiervan” 

139. In haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas stelt DEK dat het van 

belang is dat ook de invoeding van groen gas in de decentrale leidingen wordt meegenomen, 

en dat dit blijvend goed genoeg wordt gefaciliteerd in de bekostiging van de aansluitingen en de 

netten. DEK pleit ervoor om coöperaties, die belangstelling hebben om bijvoorbeeld via 

vergisting lokaal en regionaal gas in te voeden, een goede plek te geven in de 

methodebesluiten.  

 

Reactie ACM zienswijze “Aandacht hebben voor de invoeding van groen gas en de kosten 

hiervan” 

140. ACM is van mening dat met de methode van regulering, zoals deze in het ontwerpbesluit is 

neergelegd, in voldoende mate wordt voldaan aan de wens van DEK om in het methodebesluit 

aandacht te hebben voor invoeding van groen gas in de regionale netten en het verwerken van 

de kosten hiervan in de regulering. Naar de mening van ACM bestaan binnen de vigerende 

wet- en regelgeving thans voldoende mogelijkheden voor partijen die lokaal of regionaal groen 

gas op het gastransportnet willen invoeden om bij elke regionale netbeheerder hiervoor een 

verzoek in te dienen. Daarbij geldt dat de efficiënte kosten voor de regionale netbeheerders die 

het aansluiten van een invoeder van groen gas met zich meebrengt, terug kunnen worden 

verdiend via de maatstaf. Om die reden is ACM van mening dat de methode van regulering 

invoeders van groen gas niet belemmert in hun handelen. 

 

Conclusie zienswijze “Aandacht hebben voor de invoeding van groen gas en de kosten hiervan” 

141. De zienswijze van DEK geeft geen aanleiding het methodebesluit regionale netbeheerders gas 

te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 21 “GTS wil drempel duurzame uitbreidingsinvesteringen verlagen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “GTS wil drempel duurzame uitbreidingsinvesteringen verlagen” 

142. GTS pleit voor een kortere afschrijvingstermijn (10 jaar) voor duurzaamheidsinvesteringen, om 

de drempel voor het uitvoeren van zulke investeringen te verlagen. Ook wil GTS dat de 

doelmatige kosten van duurzame uitbreidingsinvesteringen volledig vergoed worden in de 

tarieven. 

 

Reactie zienswijze “GTS wil drempel duurzame uitbreidingsinvesteringen verlagen” 

143. ACM maakt geen onderscheid tussen investeringen in het kader van duurzaamheid of andere 

investeringen. In het algemeen is ACM van mening dat GTS alle efficiënte kosten van 

investeringen vergoed krijgt, dus ook van deze investeringen. De regulering vormt daarmee 

geen belemmering voor duurzaamheidsinvesteringen.  

144. In dit verband wijst ACM er nog op dat voor bijzondere uitbreidingsinvesteringen een separaat 

vergoedingsregime geldt. De kosten van eventuele uitbreidingsinvesteringen in het kader van 

duurzaamheid, voor zover bijzonder en doelmatig, zouden op basis hiervan tot extra 

tariefruimte tijdens een reguleringsperiode kunnen leiden.  

 

Conclusie zienswijze “GTS wil drempel duurzame uitbreidingsinvesteringen verlagen” 

145. De zienswijze van GTS geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen ten opzichte 

van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 22 “Zuiver transportmodel betrekken in methodebesluit” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Zuiver transportmodel betrekken in methodebesluit” 

146. Energie-Nederland betreurt het dat in het ontwerpbesluit geen verwijzing is opgenomen naar 

een mogelijke wijziging van het transportmodel naar een zuiver transportmodel. De daarmee 

samenhangende marktfaciliterende activiteiten zouden volgens Energie-Nederland een 

bijdrage kunnen leveren aan een verdere ontwikkeling en uitbreiding van de Nederlandse 

gasmarkt. Noch de definitie van het gastransportnet noch de vereisten rondom 

programmaverantwoordelijkheid maken immers onderscheid tussen het regionale en landelijke 

transportnet. 
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Reactie zienswijze “Zuiver transportmodel betrekken in methodebesluit” 

147. Energie-Nederland maakt in haar zienswijze niet duidelijk wat zij precies verstaat onder “een 

zuiver transportmodel”. Het is ACM mede daarom niet duidelijk, en Energie-Nederland geeft dit 

ook niet aan, hoe ACM in haar ontwerpbesluit invulling zou kunnen geven aan een zuiver 

transportmodel. ACM wijst er op dat zij wettelijk verplicht is onderscheid te maken in de 

regulering van (de kosten van de) regionale en landelijke netbeheerders. 

Conclusie zienswijze “Zuiver transportmodel betrekken in methodebesluit” 

148. De zienswijze van Energie-Nederland geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te 

wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

3.3 Uitgangspunten van de methode van regulering 

Zienswijze 23 “Methode moet gelijk speelveld bieden en netbeheerders in staat stellen 

kosten terug te verdienen, inclusief redelijk rendement.” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

Endinet ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Endinet ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Methode moet gelijk speelveld bieden en netbeheerders in staat 

stellen kosten terug te verdienen, inclusief redelijk rendement.” 

149. Liander en Endinet geven in hun zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit aan dat voor een adequate 

werking van de methode het strikt noodzakelijk is 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. 
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Reactie ACM zienswijze “Methode moet gelijk speelveld bieden en netbeheerders in staat 

stellen kosten terug te verdienen,inclusief redelijk rendement.” 

150. ACM deelt deze uitgangspunten van Liander en Endinet en is van mening dat onderhavige 

besluiten in lijn zijn met deze uitgangspunten, zie ook hoofdstuk 5 van het methodebesluit 

regionale netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit. 

 

Conclusie zienswijze “Methode moet gelijk speelveld bieden en netbeheerders in staat stellen 

kosten terug te verdienen, inclusief redelijk rendement.” 

151. Deze zienswijzen van Liander en Endinet leiden niet tot een wijziging van het methodebesluit 

regionale netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten 

opzichte van de ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 24 “Geen ruimte meer nodig voor investeringen in duurzaam en vervanging?” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Geen ruimte meer nodig voor investeringen in duurzaam 

en vervanging?” 

152. Netbeheer Nederland verwijst in haar zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit naar een 

persbericht
18

 van de NMa , thans ACM, die zij had uigebracht bij publicatie van het 

methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit vijfde reguleringsperiode en gas vierde 

reguleringsperiode. Hierin had ACM de stijging van tarieven wordt beargumenteerd vanuit een 

verwachte kostenstijging op het gebied van duurzame energie en vervangingsinvesteringen. 

Netbeheer Nederland vraagt zich af of er geen ruimte meer nodig is voor de investeringen in 

duurzaam en vervanging, nu er geen sprake meer is van een tariefstijging, of zelfs een daling. 

Reactie ACM zienswijze “Geen ruimte meer nodig voor investeringen in duurzaam en 

vervanging?” 

153. ACM constateert dat Netbeheer Nederland niet aangeeft wat voor concrete wijziging haar 

zienswijze voor het methodebesluit tot gevolg zou hebben. ACM geeft met onderhavig besluit 

haar verwachting over de efficiënte kosten van de netbeheerders, inclusief investeringen in 

                                                      
18

 Persbericht van 26 augustus 2010. 
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duurzaam en vervanging, welke uiteindelijk tot uitdrukking zullen komen in de inkomsten in de 

jaren van de reguleringsperiode. Om die reden is ACM van mening dat met onderhavig besluit 

aan netbeheerders voldoende ruimte wordt geboden om aan hun wettelijke taken te voldoen. 

154. Daarbij merkt ACM op dat uit het enkele feit dat een tarief stijgt of daalt, niet direct de conclusie 

kan worden getrokken dat geen ruimte meer nodig zou zijn voor investeringen in duurzaamheid 

en vervanging. Tarieven en inkomsten worden vastgesteld op basis van het totaal van de 

verwachte efficiënte kostenontwikkeling van de netbeheerders, waar investeringen in 

duurzaamheid en vervanging slechts een onderdeel van uitmaakt. 

 

Conclusie zienswijze “Geen ruimte meer nodig voor investeringen in duurzaam en vervanging?” 

155. Deze zienswijze leidt niet tot een wijziging van het methodebesluit regionale netbeheerders gas 

en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 25  “Lengte reguleringsperiode” 

 

Respondenten Op ontwerpbesluit / notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK ontwerpbesluit GTS nee 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

LTO alle ontwerpbesluiten nee 

 

Samenvatting zienswijze “Lengte reguleringsperiode” 

156. DEK stelt in zijn zienswijze op het ontwerp methodebesluit GTS dat het ACM vrij staat om bij 

het opstellen van het ontwerp methodebesluit rekening te houden met het feit dat er in de 

toekomst nieuwe Nederlandse en Europese wet- en regelgeving zal worden vastgesteld. DEK 

heeft in dat kader geen bezwaar tegen de keuze om dit methodebesluit voor drie jaar vast te 

stellen in plaats van gebruik te maken van haar vrijheid om deze voor een langere periode vast 

te stellen. 

157. GTS pleit in haar zienswijze op het ontwerp methodebesluit GTS, gelet op de huidige 

begrenzing in de Gaswet, voor een reguleringsperiode van vijf jaar voor de methode vanaf 

2014. Onder verwijzing naar het rapport over de evaluatie van de E- en G-wet, uitgevoerd door 

de NMa, betoogt GTS dat de met een langere reguleringsperiode gepaard gaande stabiliteit en 

regulatoire zekerheid voor GTS en haar vermogensverschaffers van groot belang is. GTS stelt 

dat een langere reguleringsperiode haar meer zekerheid biedt over de toekomstige inkomsten 

van GTS, hetgeen ook met het oog op een mogelijke deelprivatisering van Gasunie van belang 

is. Het aanbrengen van flexibiliteit in de methode van regulering biedt volgens GTS de 

mogelijkheid om, zonder de methode van regulering tussentijds te moeten wijzigen, in te spelen 

op nu nog onvoorziene ontwikkelingen en staat daarmee een langere reguleringsperiode niet in 
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de weg. GTS stelt dat een systeem van omzetregulering met een systeem van overboeken en 

terugkopen deze flexibiliteit biedt. 

158. GTS is in haar zienswijze op het ontwerp methodebesluit GTS voorts van mening dat het 

harmoniseren van de lengte van de reguleringsperiode voor alle netbeheerders niet vereist en 

ongewenst is, omdat er volgens haar grote verschillen zijn in de aard van de taken, wettelijke 

context en internationale positionering van de te onderscheiden netbeheerders. 

159. Energie-Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerp methodebesluit GTS dat zij normaal 

gesproken de voorkeur zou hebben gegeven aan een langere reguleringsperiode dan drie jaar. 

Een langere periode geeft volgens haar namelijk de meeste zekerheid aan alle partijen. 

Energie-Nederland geeft echter aan dat zij – gezien de te verwachten wijzigingen en invoering 

van diverse Europese Network Codes, waarvan de uitwerking op de tarieven/inkomsten voor 

GTS niet vooraf bekend is – in deze specifieke omstandigheden een reguleringstermijn van drie 

jaar kan steunen. 

160. In haar zienswijze op de ontwerp methodebesluiten TenneT systeem- en transporttaken, GTS 

en de regionale netbeheerders elektriciteit en gas is LTO positief over de keuze van ACM voor 

een reguleringsperiode van drie jaar vanwege de te verwachten veranderingen in de Europese 

en nationale wet- en regelgeving, de ontwikkeling van duurzame energie en de turbulente 

ontwikkeling van de energiemarkten. Door de keuze van ACM voor de kortst mogelijke 

reguleringsperiode kan geanticipeerd worden op deze veranderingen. 

 

Reactie zienswijze “Lengte reguleringsperiode” 

161. ACM is van mening dat met een reguleringsperiode van drie jaar voldoende zekerheid wordt 

geboden aan alle partijen. Daarnaast hecht zij veel waarde aan de mogelijkheid om met haar 

methode in te kunnen springen op ontwikkelingen in de sector en de te verwachten wijzigingen 

in Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.  

162. In dit kader is ACM van mening dat een combinatie van een systeem van omzetregulering met 

een systeem van overboeken en terugkopen bij GTS haar onvoldoende flexibiliteit biedt om 

daadwerkelijk in te kunnen springen op deze ontwikkelingen. Wanneer bijvoorbeeld wijzigingen 

in wet- en regelgeving zouden leiden tot een aanzienlijke stijging of daling van de kosten van 

GTS, dan gaan bij omzetregulering de inkomsten en kosten sterk uit elkaar lopen. De methode 

van regulering bevat weliswaar enkele mogelijkheden om rekening te houden met nieuwe 

ontwikkelingen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid van zogenaamde ‘nieuwe producten en 

diensten’, maar deze zijn bedoeld noch geschikt voor het rekening houden met bijvoorbeeld 

omvangrijke wijzigingen van wet- en regelgeving. Ook het systeem van overboeken en 

terugkopen biedt deze flexibiliteit niet, want hiermee wordt GTS enkel geprikkeld om haar 

netwerk zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Een reguleringsperiode van drie jaar stelt ACM 

echter wel in staat om periodiek in te springen op ontwikkelingen in de markt en gewijzigde wet- 

en regelgeving. 
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Conclusie zienswijze “Lengte reguleringsperiode” 

163. Deze zienswijzen van DEK, GTS, LTO en Energie-Nederland leiden niet tot een wijziging van 

de methodebesluiten ten opzichte van de ontwerpbesluiten. 

  



 

 

 

 

 
4
3
/2

8
8

 

4 Methode tot vaststelling van de x-factor  

4.1 Standaardiseren en bepalen parameters 

4.1.1 Redelijk rendement 

4.1.1.1 Algemene uitgangspunten 

 

Zienswijze 26  “Methode is niet adequaat en WACC is onvoldoende” 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Methode is niet adequaat en WACC is onvoldoende” 

164. Netbeheer Nederland stelt in haar pleitnotitie 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% a 

1,5% punt hoger. De zorgen van Netbeheer Nederland betreffen zowel de vergoeding eigen 

vermogen als de vergoeding vreemd vermogen. Daarnaast blijkt dat ACM in een vergelijking 

met recente besluiten van andere Europese toezichthouders de laagste WACC vaststelt. 

 

Reactie zienswijze “Methode is niet adequaat en WACC is onvoldoende” 

165. ACM verwijst naar de beanwoording van deze zienswijze onder andere naar de reactie op 

zienswijzen 32, 44 en 45. 

 

Conclusie zienswijze “Methode is niet adequaat en WACC is onvoldoende” 

166. De zienswijze Netbeheer nederland leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit 

regionale netbeheerders gas en methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit.  

 

 

Zienswijze 27  “Methode houdt geen rekening met diverse risico’s, zoals regulatoire 

risico´s” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 
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Samenvatting zienswijze “Methode houdt geen rekening met diverse risico’s, zoals regulatoire 

risico´s” 

167. GTS is van mening dat de bestaande methode geen rekening houdt met regulatoire risico’s. 

Regulatoire risico’s vormen een belangrijke determinant van de vermogenskosten. 

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

bevestigen dat het regulatoire risico in de Nederlandse markt aanzienlijk is. GTS is van mening 

dat ACM bij de vaststelling van de WACC voor de komende periode rekening zal moeten 

houden met deze punten van aandacht om te voorkomen dat er een onjuiste WACC wordt 

vastgesteld. 

168. TenneT geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken aan dat er 

diverse risico’s zijn die niet in de WACC worden betrokken. TenneT wijst op de risico’s vanuit 

de internationale benchmark, waardoor investeerders een hoger rendement op hun 

investeringen eisen. Ook verwijst TenneT naar een rapport van Frontier, waarin wordt gesteld 

dat de hoge mate van verzonken kosten, de complexiteit van CAPEX, de lange levensduur van 

activa (terugverdientijd), politieke en regulatoire risico's en omzetvolatiliteit tot een ophoging 

van de vergoeding voor eigen vermogen zouden kunnen leiden. 

 

Reactie zienswijze “Methode houdt geen rekening met diverse risico’s, zoals regulatoire 

risico´s” 

169. ACM merkt op dat GTS niet concreet maakt op welke regulatoire risico’s door investeerders 

wordt gedoeld of op welke manier hiermee rekening gehouden zou moeten worden. ACM is 

van mening dat de regulatoire risico’s voor GTS vanuit de door ACM opgestelde regulering in 

Nederland beperkt zijn. Zo hanteert ACM een korte reguleringsperiode om zo snel mogelijk in 

te kunnen springen op relevante nieuwe ontwikkelingen.  

170. De WACC geeft alleen een vergoeding voor het systematisch risico; niet-systematisch risico’s 

(zoals regulatoire risico’s) kunnen door diversificatie worden geëlimineerd.  

171. Daarnaast merkt ACM op dat de WACC wordt gebaseerd op het risicoprofiel van een efficiënte 

netbeheerder, waarbij in de vergelijkingsgroep ook gereguleerde bedrijven worden betrokken. 

Om die reden acht ACM de regulatoire situatie en de voor netbeheerder gebruikelijke 

omstandigheden waar TenneT via het rapport van Frontier aan refereert in voldoende mate 

weerspiegeld in de WACC en is ACM van mening dat een juiste WACC-methode wordt 

vastgesteld. 

 

Conclusie zienswijze “Methode houdt geen rekening met diverse risico’s, zoals regulatoire 

risico´s” 

172. De zienswijzen van GTS en TenneT leiden niet tot een aanpassing van het methodebesluit 

GTS en het methodebesluit TenneT Transporttaken ten opzichte van het ontwerpbesluit.  
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Zienswijze 28  “Methode ACM is niet gebaseerd op Brattle” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Methode ACM is niet gebaseerd op Brattle” 

173. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat het onjuist is 

wanneer ACM stelt dat zij haar methode baseert op Brattle. Brattle merkt immers zelf in haar 

rapport op dat zij de berekening van de WACC baseert op de door ACM opgestelde methode. 

Tevens wil TenneT benadrukken dat Brattle geen advies geeft over de duur van de 

referentieperiode voor de bepaling van de risicovrije rente, maar slechts over de looptijd van de 

obligaties. Brattle volstaat met de constatering dat het argument van de ACM voor het gebruik 

van een referentieperiode van 3 jaar consistent is met de duur van de reguleringsperiode. 

174. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat de stelling van ACM dat zij haar 

methode baseert op Brattle, onjuist is. Brattle merkt immers zelf in haar rapport op dat zij de 

berekening van de WACC baseert op de door ACM opgestelde methode.  

175. Stedin merkt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit op dat Brattle twee belangrijke onderdelen 

van de methode voor vaststelling van de WACC niet toetst, namelijk de vaststelling van het 

gemiddelde dat gebruikt wordt voor de vaststelling van de marktrisicopremie en de 

referentieperiode voor de risicovrije rente.  

 

Reactie zienswijze “Methode ACM is niet gebaseerd op Brattle” 

176. ACM deelt de analyse van TenneT en GTS niet. Brattle heeft niet elk onderdeel van de WACC 

methode onderzocht, maar belangrijke onderdelen wél en ACM volgt de adviezen van Brattle 

op die belangrijke onderdelen. Hiervoor verwijst ACM naar het rapport van Brattle van 26 

november 2012.
19

 Het zou daarom onjuist zijn om niet te refereren aan de adviezen van het 

onderzoeksbureau wanneer diens inzichten wel degelijk een belangrijke grondslag voor de 

                                                      
19

 Brattle, Calculating the Equity Risk Premium and the Risk-free rate, 26 november 2012. 
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methode vormen. Dat niet alle onderdelen van de methode op Brattle gebaseerd zijn, doet daar 

niet aan af.  

177. Ten aanzien van de zienswijze van Stedin merkt ACM het volgende op. Het is juist dat Brattle 

geen advies heeft gegeven over de vraag of het meetkundig dan wel rekenkundig gemiddelde 

voor de vaststelling van de marktrisicopremie gebruikt dient te worden. In de aanloop naar de 

vaststelling van de WACC heeft ACM bekeken op welke onderdelen nader onderzoek van 

Brattle gewenst was. Voor de invulling van de methode met betrekking tot het meetkundig en 

rekenkundig gemiddelde heeft ACM in het verleden onderzoeksbureaus om advies gevraagd 

en zijn er sindsdien geen nieuwe feiten, omstandigheden of inzichten om de eerdere invulling te 

wijzigen. Op dit punt had ACM dan ook geen nader advies van Brattle nodig. Ten aanzien van 

de referentieperiode voor de risicovrije rente merkt ACM het volgende op. Bij de keuze voor de 

referentieperiode voor de risicovrije rente heeft ACM zich gebaseerd op recenter onderzoek dat 

eenzelfde methodische aanpak kent als waarop eerder de referentieperiode van twee en vijf 

jaar tot stand is gekomen. Op dit punt had ACM geen nader advies van Brattle nodig. Voor de 

keuze voor de referentieperiode verwijst ACM naar de beantwoording van zienswijze 42.  

 

Conclusie zienswijze “Methode ACM is niet gebaseerd op Brattle” 

178. Deze zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het methodebesluit GTS, methodebesluit 

TenneT transporttaken, methodebesluit regionale netbeheerders gas en methodebesluit 

regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van de ontwerpbesluiten.  

 

Zienswijze 29  “ACM beoogt een zo laag mogelijke WACC te berekenen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “ACM beoogt een zo laag mogelijke WACC te berekenen” 

179. Stedin stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat zij de indruk krijgt dat ACM bij de 

methode voor de vaststelling van de WACC kiest voor de methode die leidt tot de laagste 

WACC. Als voorbeelden noemt Stedin de keuze voor het middelen van het meetkundige en 

rekenkundig gemiddelde voor de marktrisicopremie en de keuze voor de lengte van de 

referentieperiode voor de risicovrije rente. Voorts noemt Stedin ook andere keuzes die gemaakt 

zijn in het kader van de harmonisatie van de WACC-methode, zoals het overstappen van het 

gebruik van bandbreedtes naar het gebruik van puntschattingen.  
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Reactie zienswijze “ACM beoogt een zo laag mogelijke WACC te berekenen” 

180. ACM kan zich niet vinden in deze analyse van Stedin. Bij het vaststellen van de methode voor 

de WACC beoogt ACM voor elke parameter een zo goed mogelijke schatting te maken 

teneinde tot een goede vaststelling van het redelijk rendement in de reguleringsmethoden te 

komen. Daarbij hoort dat ACM best practices en relevante ontwikkelingen, zoals die op de 

kapitaalmarkt, zoveel mogelijk meeneemt in haar methode. In de aanloop naar de vaststelling 

van de WACC heeft ACM daarom bijvoorbeeld onderzocht of het gebruik van puntschattingen 

of het gebruik van bandbreedtes de beste manier is om de WACC te berekenen. Daarbij is 

gebleken dat het hanteren van bandbreedtes leidt tot een schattingsfout in de WACC die een 

opwaartse bias tot gevolg heeft. Dat het hanteren van puntschattingen tot een lagere WACC 

leidt, is daarbij voor ACM niet een relevante, laat staan een doorslaggevende, omstandigheid 

geweest. Waar het ACM in dit verband om gaat is dat ACM een zo betrouwbaar mogelijke 

schatting maakt. Een schattingsfout ongeacht in welke richting acht ACM niet wenselijk. In 

geval een correctie daarvoor tot een neerwaartse bias had geleid, had ACM daar evenzeer 

voor gecorrigeerd. Voor wat betreft het hanteren van het rekenkundig dan wel meetkundig 

gemiddelde voor de marktrisicopremie en de lengte van de referentieperiode verwijst ACM naar 

de reactie op zienswijze 28 en 42.  

 

Conclusie zienswijze “ACM beoogt een zo laag mogelijke WACC te berekenen” 

181. Deze zienswijze van Stedin leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas en methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten.  

 

Zienswijze 30  “Noodzaak tot harmonisatie Europese reguleringskaders voor vergoeding 

van kapitaalkosten” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Noodzaak tot harmonisatie Europese reguleringskaders voor 

vergoeding van kapitaalkosten” 

182. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat het 

noodzakelijk is om het reguleringskader Europees te harmoniseren om de kosten van kapitaal 

op de langere termijn te minimaliseren en om te voorkomen dat een sterke heterogeniteit aan 

nationale reguleringskaders leidt tot suboptimale allocatie van middelen om investeringen te 

realiseren. De toezichthouders hebben een verantwoordelijkheid om een bijdrage aan deze 

harmonisatie te leveren.  
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Reactie zienswijze “Noodzaak tot harmonisatie Europese reguleringskaders voor vergoeding 

van kapitaalkosten” 

183. In Europees verband werkt ACM mee aan procedures die leiden tot het – waar wenselijk – 

harmoniseren van reguleringskaders. Op dit moment is er nog geen harmonisatie voorzien voor 

de kosten van kapitaal. Daarbij is ACM van mening dat het argument van TenneT over 

suboptimale allocatie van middelen om investeringen te realiseren niet op gaat. Er zou namelijk 

alleen sprake zijn van concurrentie tussen netbeheerders om kapitaal als er een tekort aan 

kapitaal zou zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat dit het geval is. Elke investering die een redelijk 

rendement geeft zou dus gedaan moeten kunnen worden.  

 

Conclusie zienswijze “Noodzaak tot harmonisatie Europese reguleringskaders voor vergoeding 

van kapitaalkosten” 

184. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 31  “Onduidelijkheid gebruik historische gegevens” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEH ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

VEH ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Onduidelijkheid gebruik historische gegevens” 

185. VEH geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit aan dat zij het een goede ontwikkeling vindt 

dat ACM de reële WACC voor belasting naar beneden bijstelt. Deze daling wordt echter 

volgens VEH vooral veroorzaakt door lager toegestaan rendement op geïnvesteerd vermogen. 

VEH vraagt zich af of de overige parameters die gebruikt worden bij vaststelling van de WACC 

met andere interpretaties niet tot een andere uitkomst zouden leiden. Het is VEH bijvoorbeeld 

onduidelijk hoe de stelling van ACM, dat historische gegevens de meest objectieve en robuuste 

schatter zijn, zich verhoudt tot bijlage 2 waarin historische gegevens niet lijken te zijn 

meegenomen.  

 

Reactie zienswijze “Onduidelijkheid gebruik historische gegevens” 

186. ACM onderschrijft de analyse van VEH dat andere interpretaties van parameters zouden leiden 

tot andere uitkomsten. Daarmee is niet gezegd, en dat wordt ook niet door VEH beweerd, dat 

de interpretatie van de parameters in het methodebesluit onjuist is. ACM heeft steeds per 

parameter een bewuste en onderbouwde keuze gemaakt over de berekeningswijze, zoals in 
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bijlage 2 van het methodebesluit wordt uitgelegd. ACM heeft bovendien met historische 

gegevens gewerkt voor de bepaling van de WACC. ACM verwijst bijvoorbeeld naar de 

vaststelling van de marktrisicopremie, waar ACM voornamelijk steunt op gegevens uit DMS, 

een database met historische gegevens over de marktrisicopremie vanaf 1900. Ook voor de 

bepaling van de risicovrije rente, de renteopslag en de bèta maakt ACM gebruik van gegevens 

uit het verleden door een referentieperiode van drie jaar te kiezen. 

 

Conclusie zienswijze “Onduidelijkheid gebruik historische gegevens” 

187. Deze zienswijze van VEH leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van 

de ontwerpbesluiten.  

 

Zienswijze 32  “Europese vergelijking WACC” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Europese vergelijking WACC” 

188. Netbeheer Nederland zegt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat de stelling van ACM dat een 

vergelijking van de WACC met andere landen alleen doel treft wanneer de reguleringsperiode 

overeenkomt niet kan slagen. De vergelijking met Finland gaat volgens Netbeheer Nederland 

niet op, omdat Finland de WACC jaarlijks bijwerkt en het een reële WACC na belasting betreft. 

Netbeheer Nederland geeft aan dat landen met een vergelijkbare reguleringsperiode 

en -methodiek, oftewel Duitsland en Frankrijk, een hogere WACC voor regionale netbeheerders 

hanteren.  

189. Rendo geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit aan het conceptueel eens te zijn met ACM 

dat het geen doel op zich is om de WACC vast te stellen op een hoogte die in lijn is met die van 

andere Europese toezichthouders. Wanneer de hoogte van de WACC echter niet in lijn is, dient 
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ACM kritisch naar haar model te kijken. Vanuit de Europese oriëntatie is de WACC van andere 

toezichthouders relevant voor beleggers.  

190. TenneT geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken aan dat de 

vergoeding voor eigen vermogen laag is ten opzichte van andere Europese landen. 

Gecorrigeerd voor gearing komt Nederland 1,5% lager uit dan het gemiddelde van Engeland, 

Duitsland, Frankrijk, Finland en Noorwegen. Toezichthouders in Duitsland, Engeland, Frankrijk 

en Oostenrijk hebben rekening gehouden met de kredietcrisis bij actualisatie van de WACC. 

TenneT stelt dat door ACM een level playing field moet worden geboden om TenneT 

aantrekkelijk te houden voor investeerders. 

 

Reactie zienswijze “Europese vergelijking WACC” 

191. ACM heeft in de ontwerpbesluiten aangegeven met de WACC aan te sluiten bij het rendement 

dat in het economisch verkeer gebruikelijk is. De methode van ACM gaat uit van gegevens die 

afkomstig zijn van de financiële markt en de huidige situatie op die financiële markt 

weerspiegelen. Omdat wordt uitgegaan van feitelijke gegevens en omstandigheden op de 

financiële markt, acht ACM de hierop gebaseerde WACC realistisch; met deze WACC geeft de 

methode van regulering een rendement dat in het economisch verkeer gebruikelijk is. Deze 

WACC zou om die reden ook voldoende rendement moeten bieden aan netbeheerders en hun 

investeerders. ACM is daarom van mening dat voldoende rekening wordt gehouden met de 

kredietcrisis.  

192. ACM is van mening dat een vergelijking van de WACC met die van andere toezichthouders kan 

dienen om de uitkomst in een breder perspectief te plaatsen en aan te passen indien de 

vergelijking daartoe, op goede gronden, aanleiding geeft. Dit laatste is niet gebleken. ACM 

heeft de WACC zoals gehanteerd door toezichthouders in diverse andere landen bij de 

regulering van netbeheerders elektriciteit en gas onderzocht. Een vergelijking tussen 

verschillende landen is daarbij te maken, maar het verschil van moment van vaststelling van 

een besluit over (onder andere) de WACC is relevant voor de vergelijkbaarheid van de hoogte 

van de WACC. Toezichthouders die de WACC vaststellen op een ander moment zullen 

doorgaans uitgaan van andere gegevens bij de bepaling van de WACC. Bij wijze van 

voorbeeld, een WACC die wordt vastgesteld met gegevens tot en met december 2010, zoals in 

Duitsland gebeurt, zal alleen al door het moment van vaststelling van het besluit verschillen in 

hoogte ten opzichte van de WACC die ACM hanteert (waarbij wordt uitgegaan van actuelere 

gegevens, namelijk tot en met februari 2013). 

193. Netbeheer Nederland stelt dat de vergelijking met Finland niet opgaat omdat de methodiek niet 

vergelijkbaar is, in tegenstelling tot Duitsland en Frankrijk. ACM merkt hierover het volgende 

op. Dat Finland op enkele parameters voor een andere invulling kiest maakt de vergelijking met 

Duitsland en Frankrijk op zichzelf niet anders. Ook in die landen worden namelijk eigen keuzes 

gemaakt. In Duitsland worden in de regulering de daadwerkelijke kosten voor vreemd 

vermogen vergoed en wordt de marktrisicopremie op een andere wijze vastgesteld, gebaseerd 
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op andere methodologische benaderingen, wat lager uitvalt. Uit de internationale vergelijking 

blijkt dat iedere toezichthouder eigen keuzes maakt bij de invulling van de methodiek van de 

WACC. Dat dient bij iedere vergelijking met enig land in ogenschouw te worden genomen. Dat 

de WACC voor Finland wordt weergegeven als reële WACC na belasting is niet relevant, 

omdat daarvoor in een vergelijking is te corrigeren. ACM concludeert dat Finland even goed 

vergelijkingsmateriaal biedt als de andere landen die Netbeheer Nederland noemt. 

194. ACM is van mening dat het argument van TenneT met betrekking tot het level playing field niet 

op gaat. De regulering biedt TenneT een marktconform rendement. In combinatie met het feit 

dat er geen aanwijzingen zijn dat er een tekort aan kapitaal is, is ACM van mening dat TenneT 

geacht mag worden voldoende aantrekkelijk te zijn voor investeerders. Er zou namelijk alleen 

sprake zijn van concurrentie tussen netbeheerders om kapitaal als er een tekort aan kapitaal 

zou zijn.  

195. Uit de internationale vergelijking volgt dat de WACC zoals ACM met onderhavig besluit 

vaststelt voor elke parameter in lijn is met de vaststelling door andere toezichthouders, op de 

risicovrije rente na. De risicovrije rente valt lager uit in vergelijking met andere landen. Dit is 

voornamelijk te verklaren vanuit (1) andere vaststellingsmomenten, (2) het hanteren van 

andere referentieperiodes, (3) afwijkingen van het CAPM zoals het niet aanpassen van de 

risicovrije rente aan de marktomstandigheden, en (4) het hanteren van een andere proxy voor 

de risicovrije rente dan risicobeperkte staatsobligaties.  

196. ACM ziet geen reden om oudere data te gebruiken omdat ACM beschikt over recentere 

gegevens die een betere schatter vormen (verklaring 1). ACM ziet ook geen reden om af te 

wijken van CAPM (verklaring 3). Tot slot ziet ACM ook geen reden om of af te wijken van de 

mix van Duitse en Nederlandse staatsobligaties (verklaring 4). In de behandeling van 

zienswijze 38 gaat ACM verder in op het hanteren van een gemiddelde van zowel Duitse als 

Nederlandse staatsobligaties (verklaring 4). ACM heeft ook besloten de referentieperiodes niet 

aan te passen (verklaring 2). De inhoudelijke afweging hiervoor wordt besproken bij de 

behandeling van zienswijze 44.  

197. Gezien bovenstaande ziet ACM geen reden om de methode voor de risicovrije rente aan te 

passen op basis van de internationale vergelijking en is ACM van mening dat een redelijke 

WACC op basis van een consistente methodiek resulteert. 

 

Conclusie zienswijze “Europese vergelijking WACC” 

198. Deze zienswijzen leiden tot een aanpassing van het methodebesluit regionale netbeheerders 

gas, het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit en het methodebesluit TenneT 

transporttaken ten opzichten van de ontwerpbesluiten, in die zin dat ACM een passage over 

internationale vergelijking zal toevoegen aan de bijlage over de WACC. Voor het overige leiden 

de zienswijzen niet tot aanpassing. 
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Zienswijze 33  “Diversificatie bij CAPM gaat niet op” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

LTO alle ontwerpbesluiten nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Diversificatie bij CAPM gaat niet op” 

199. TenneT geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken aan dat er 

specifieke netbeheerdersrisico’s zijn die niet onder de WACC zijn verantwoord. TenneT stelt 

dat de Staat haar portfolio niet (perfect) kan diversifiëren om niet-systematische risico's te 

elimineren. Dit betreft een aanname in het CAPM die niet opgaat en waar in het model rekening 

mee moet worden gehouden. Volgens TenneT zou ACM hier rekening mee moeten houden in 

de vaststelling van de vergoeding voor eigen vermogen. 

200. Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas dat de algemene overwegingen van 

ACM met betrekking tot internationale diversificatiemogelijkheden en internationale oriëntatie 

van vermogensverschaffers niet van toepassing zijn op de netbeheerders. De netbeheerders 

zijn volgens Netbeheer Nederland en Stedin bij uitstek Nederlandse bedrijven met Nederlandse 

aandeelhouders, uitsluitend Nederlandse activa en dus een puur Nederlands risicoprofiel. 

Volgens Netbeheer Nederland vindt diversificatie plaats op het portefeuilleniveau van de 

vermogensverschaffers en niet in de individuele investering van de netbeheerder.  

201. LTO stelt in haar zienswijze op alle ontwerpbesluiten dat ook de aan overheden te verschaffen 

rendementen de ontwikkeling van de marktrente dienen te volgen. Het komt LTO daarom voor 

dat overheidsaandeelhouders te hoge rendementen vragen op kapitaal.  

 

Reactie zienswijze “Diversificatie bij CAPM gaat niet op” 

202. ACM stelt de WACC vast met als uitgangspunt dat het een rendement moet opleveren dat in 

het economisch verkeer gebruikelijk is voor een bedrijf met een vergelijkbaar risicoprofiel. Voor 

zover deze rendementen de ontwikkeling van de marktrente volgen, volgt ook het redelijk 

rendement dat ACM voor de netbeheerders vaststelt deze ontwikkeling van de marktrente. Dit 

sluit aan bij de zienswijze van LTO. Dat de Nederlandse overheden er voor kiezen om het 

aandeelhouderschap van netbeheer in eigen hand te houden, is een bewuste keuze van die 

overheden en kan geen aanleiding zijn om met de WACC een hoger dan marktconform 
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rendement te geven. ACM gaat uit van een vermogensverschaffer die investeert in een 

internationale kapitaalmarkt.  

203. Daarnaast is ACM van mening dat de inkomsten van de aandeelhouders van de 

energienetbeheerders al in aanzienlijke mate zijn gediversifieerd. ACM neemt hierbij het 

argument van de Erasmus Universiteit
20

 in ogenschouw dat de inkomsten van overheden 

grotendeels afhankelijk zijn van de economische groei van het bruto binnenlands product. 

Ditzelfde geldt voor de aandeelhouder(s) van de landelijke netbeheerders. Daarnaast blijkt ook 

uit het rapport van de Erasmus Universiteit dat overheidsaandeelhouderschap in de markt ook 

een risicoverlagende factor is. ACM ziet daarom in de zienswijze van TenneT geen aanleiding 

om een premie voor beperkte diversifieerbaarheid bovenop het redelijk rendement vast te 

stellen. 

204. ACM benadrukt dat het CBb zich over dit onderwerp heeft uitgesproken
21

 in de 

beroepsprocedure tegen het methodebesluit voor de derde regeringsperiode voor regionale 

netbeheerders gas. Rendo pleitte in haar beroepsgrond voor het hanteren van een premie voor 

beperkte diversificatie in het kader van de wet FIDO. Het CBb heeft in haar uitspraak de 

beroepsgrond van Rendo afgewezen en de risicoverlagende werking van 

overheidsaandeelhouderschap bevestigd. 

 

Conclusie zienswijze “Diversificatie bij CAPM gaat niet op” 

205. Deze zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van de methodebesluiten ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 34  “Stabiliteit belangrijker dan methodische veranderingen bij risicovrije 

rente en MRP” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

 

 

 

 

                                                      
20

 Erasmus Universiteit Rotterdam en Boer & Croon, Syntheserapport validatie vermogenskostenvergoeding regionale 

netbeheerders Gas, april 2008, p. 47, www.acm.nl. 

21
 Uitspraak van het CBb van 3 november 2011, ECLI:NL:CBB:2009:BK1790. 
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Samenvatting zienswijze “Stabiliteit belangrijker dan methodische veranderingen bij risicovrije 

rente en MRP” 

206. ACM heeft in het ontwerpbesluit opnieuw naar de referentieperiodes voor de bepaling van de 

risicovrije rente en de MRP gekeken. Stedin stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit 

regionale netbeheerders gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat het 

belang van stabiliteit van de reguleringsmethode en in het bijzonder de WACC zo zwaar dient 

te wegen, dat er geen verandering in de methodiek zou moeten plaatsvinden. Meer in het 

bijzonder acht Stedin het minder van belang om harmonisatie van verschillende 

reguleringsmethoden binnen ACM na te streven. 

 

Reactie zienswijze “Stabiliteit belangrijker dan methodische veranderingen bij risicovrije rente 

en MRP” 

207.  Met Stedin is ACM van mening dat in het algemeen het belang van stabiliteit van de 

reguleringsmethode zwaar weegt. Dit maakt echter niet dat bij voorbaat, zoals Stedin stelt, 

systematische aanpassingen niet aangebracht zouden moeten worden. ACM dient bij haar 

besluitvorming zoveel als mogelijk de actuele feiten, omstandigheden en inzichten in 

aanmerking te nemen. Daaruit kan volgen dat eerder ingenomen standpunten (moeten) worden 

verlaten als daar goede gronden voor zijn. ACM acht in dit geval gronden aanwezig, zoals in 

het ontwerpbesluit beschreven en hieronder nog verder aangeduid. Voorts dient ACM in haar 

besluitvorming waar relevant consistent te zijn. Vanuit die gedachte is een harmonisatie van 

visies van de voorgangers van ACM (i.c. NMa en OPTA) voor de handliggend. 

 

Conclusie zienswijze “Stabiliteit belangrijker dan methodische veranderingen bij risicovrije rente 

en MRP” 

208. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing in het methodebesluit regionale netbeheerders 

gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten.  

 

Zienswijze 35  “Referentieperiode risicovrije rente en marktrisiciopremie niet consistent” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland  ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

Stedin  ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

TenneT  ontwerpbesluit TenneT nee 
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transporttaken 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

nee 

GTS  ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Referentieperiode risicovrije rente en marktrisicopremie niet 

consistent” 

209. Netbeheer Nederland en Stedin stellen in hun zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat de door ACM 

voorgestelde methode voor de WACC gebruik maakt van inconsistente referentieperiodes voor 

de risicovrije rente en de marktrisicopremie (verder tevens: MRP). Netbeheer Nederland is van 

mening dat dit onjuist is en dat gebruik gemaakt dient te worden van dezelfde referentieperiode 

voor de parameters. Het vorenstaande is zeker van belang gelet op de correlatie tussen de 

risicovrije rente en de marktrisicopremie. Netbeheer Nederland is van mening dat hiermee niet 

wordt voldaan aan het uitgangspunt van ACM om uit te gaan van werkelijke kosten 

210. Volgens Stedin leidt de inconsistentie tussen de referentieperiodes tot onjuiste uitkomsten en 

een onredelijk resultaat. Stedin verwijst hierbij naar citaten uit Brattle-1 en Brattle-2 over 

aanpassingen van de marktrisicopremie. Ook heeft NERA de inconsistentie in de 

referentieperiodes voor de risicovrije rente en de marktrisicopremie geadresseerd, waarop 

Brattle heeft gereageerd. ACM maakt volgens Stedin niet duidelijk waarom de visie van NERA 

onjuist is en de visie van Brattle juist. Brattle en ACM miskennen dat de gehanteerde 

referentieperiodes resulteert in een lage risicovrije rente en een lage marktrisicopremie dan die 

thans voor bedrijven geldt. 

211. TenneT geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken aan dat er een 

correlatie bestaat tussen de risicovrije rente en de marktrisicopremie. TenneT is van mening 

dat de correlatie tussen de risicovrije rente en de marktrisicopremie het beste tot uitdrukking 

komt bij een consistent gebruik van referentieperioden. Door uit te gaan van een korte 

referentieperiode (3 jaar) van de risicovrije rente en een lange referentieperiode voor de 

marktrisicopremie (113 jaar) komt de correlatie tussen de risicovrije rente en de 

marktrisicopremie niet tot zijn recht. Een relatief lage risicovrije rente wordt doorgaans 

gecompenseerd door een hogere marktrisicopremie. Deze uitkomst door inconsistent gebruik 

van referentieperioden is niet eerder zo sterk tot uitdrukking gekomen. Indien ACM dan toch 

ertoe besluit de risicovrije rente in te schatten op basis van de laatste drie jaar, is het volgens 

TenneT noodzakelijk dat de marktrisicopremie op adequate wijze wordt gecorrigeerd voor de 

historisch lage risicovrije rente. 

212. GTS geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS aan dat zij het van groot belang acht 

dat alle parameters van de WACC worden gebaseerd op een consistente dataset, omdat er 

correlaties bestaan tussen de parameters. Om een correcte schatting van de WACC te maken 

dienen de risicovrije rente en bèta gebaseerd te worden op lange termijn data, zoals voor de 
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marktrisicopremie ook gebeurt. Een alternatief is het baseren van de marktrisicopremie op 

korte termijn data maar eerstgenoemde verdient de voorkeur. 

 

Reactie zienswijze “Referentieperiode risicovrije rente en MRP niet consistent” 

213. Netbeheer Nederland, Stedin en TenneT gaan ervan uit dat vanwege correlatie tussen de 

risicovrije rente en de marktrisicopremie de referentieperiode voor deze twee parameters gelijk 

zou moeten zijn. ACM deelt deze visie niet. 

214. ACM stelt als doel om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de WACC voor de 

reguleringsperiode 2014-2016. Voor de onderliggende parameters van de WACC kan de 

invulling voor het maken van de beste schatter verschillen. Dat is dan ook het geval voor de 

risicovrije rente, de bèta en de marktrisicopremie.  

215. Voor de risicovrije rente zijn gegevens over de koersen van obligaties op een dagelijkse basis 

beschikbaar. Ook voor de bèta zijn dagelijkse gegevens over koersen van aandelen 

beschikbaar. Voor de marktrisicopremie geldt echter dat gegevens over de rendementen alleen 

op jaarbasis beschikbaar zijn. Om voldoende waarnemingen te hebben om statistisch 

betrouwbaar een waarde te kunnen bepalen is het voor de marktrisicopremie wenselijk om een 

zo lang mogelijke periode in aanmerking te nemen. Bij de risicovrije rente is door de hogere 

datafrequentie een kortere periode al voldoende. Het is in de financiële wereld ook gebruikelijk 

om bij de invulling van het CAPM uit te gaan van een lange reeks aan historische data voor de 

bepaling van de marktrisicopremie en een kortere periode voor de risicovrije rente. Dit blijkt ook 

uit het internationaal onderzoek dat ACM heeft uitgevoerd.
22

 Ten overvloede merkt ACM op dat 

ook andere toezichthouders geen gelijke referentieperiodes voor de risicovrije rente en de 

marktrisicopremie hanteren. 

216. De vervolgvraag is welke referentieperiode het meest geschikt is voor het maken van een zo 

goed mogelijke schatting. Zoals beargumenteerd in bijlage 2 over de WACC is dat voor de 

risicovrije rente drie jaar. Voor de marktrisicopremie gaat ACM uit van de dataset van Dimson, 

Marsh en Staunton die de periode van 1900 tot en met 2012 bestrijkt. Wanneer de risicovrije 

rente op een langere periode zou worden gebaseerd om de periode voor de marktrisicopremie 

te matchen treedt er een verlies aan representativiteit op en resulteert dientengevolge een 

minder goede schatting. Daarbij is het voor de bèta waarschijnlijk onmogelijk om een 

voldoende robuuste vergelijkingsgroep over een zodanig lange periode samen te stellen, 

bijvoorbeeld vanwege verandering in activiteiten en beschikbare informatie op basis van 

beursnoteringen. 

                                                      
22

 Zie bijlage 2 van het methodebesluit GTS, bijlage 2 van het methodebesluit TenneT transporttaken, bijlage 2 van het 

methodebesluit regionale netbeheerders gas en bijlage 2 van het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit. 
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217. In reactie op de zienswijze van Stedin het volgende. ACM baseert zich op gegevens die 

gebaseerd zijn op de financiële markten en de huidige marktsituatie weerspiegelen. Omdat 

wordt uitgegaan van feitelijke gegevens en omstandigheden op de financiële markt, acht ACM 

de hierop gebaseerde WACC realistisch en reëel; met deze WACC geeft de methode van 

regulering een rendement dat in het economisch verkeer gebruikelijk is. ACM gebruikt 

informatie ten behoeve van het bepalen van de marktrisicopremie, waar ook de effecten van de 

huidige economisch mindere tijden in zijn verwerkt. Deze informatie leidt tot een ophoging van 

de marktrisicopremie, die is opgebouwd uit de historisch resultaten en een neerwaartse 

aanpassing. Daarmee zit er geen tegenstrijdigheid in de visie van Brattle in de rapporten 

Brattle-1 en Brattle-2. Voor verdere toelichting op dit punt verwijst ACM tevens naar zienswijze 

45. ACM is van mening dat al op adequate wijze invulling is gegeven aan de huidige 

marktomstandigheden. ACM is in reactie op Netbeheer Nederland daarmee ook van mening 

dat, gegeven de forfaitaire invulling van de WACC, wordt aangesloten bij de werkelijke situatie 

op de financiële markten en wordt voldaan aan het uitgangspunt van ACM om uit te gaan van 

werkelijke kosten. 

218. Aangezien ACM van mening is dat voor elke parameter een zo goed mogelijke schatting 

gemaakt moet worden acht ACM het gebruik van de methodiek zoals beschreven in bijlage 2 

van onderhavig besluit redelijk. Ook is ACM van mening dat de methodiek niet tot onjuiste 

uitkomsten en een onredelijk resultaat leidt. Met deze methodiek wordt invulling gegeven aan 

de huidige en dus actuele marktomstandigheden. Ten slotte wijst ACM erop dat het 

aangedragen alternatief van Netbeheer Nederland, Stedin en TenneT voor de risicovrije rente, 

namelijk het hanteren van een 10-jarige referentieperiode, zich niet goed lijkt te verhouden met 

het standpunt van voornoemde partijen dat gelijke referentieperiodes voor deze parameters 

zouden moeten worden gehanteerd. 

 

Conclusie zienswijzen “Referentieperiode risicovrije rente en MRP niet consistent” 

219. Deze zienswijzen leidt niet tot een aanpassing in het methodebesluit regionale netbeheerders 

gas, het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit, het methodebesluit TenneT 

transporttaken en het methodebesluit GTS ten opzichte van de ontwerpbesluiten.  

 

Zienswijze 36  “Frequentere herfinanciering leidt tot hoger risico” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 
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Samenvatting zienswijze “Frequentere herfinanciering leidt tot hoger risico” 

220. Rendo stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat als netbeheerders frequenter 

leningenportefeuilles gaan herfinancieren in een poging de WACC beter te matchen, het 

herfinancieringsrisico hoger komt te liggen dan voor ondernemingen in de vergelijkingsgroep. 

Dit aspect wordt door ACM niet meegenomen in de vaststelling van het redelijk rendement. 

 

Reactie zienswijze “Frequentere herfinanciering leidt tot hoger risico” 

221. ACM stelt de WACC vast om het redelijke rendement te bepalen. Met de WACC schrijft ACM 

niet een specifieke financieringsstrategie voor. In het kader van de outputsturing die met het 

methodebesluit wordt beoogd is het aan netbeheerders zelf om een (efficiënte) wijze van 

financiering te kiezen, waarbij de netbeheerder ook zelf invulling kan geven aan de mate van 

financieringsrisico die de netbeheerder loopt (of wenst te lopen). Dit geldt voor de bedrijven uit 

de vergelijkingsgroep en is niet anders dan voor bedrijven in het economisch verkeer 

gebruikelijk is. ACM ziet daarom geen reden om de WACC aan te passen. 

222. Voor zover Rendo doelt op haar interpretatie dat het wijzigen van de referentieperiode voor de 

risicovrije rente van 2 en 5 jaar naar 3 jaar zou nopen tot frequentere herfinanciering, verwijst 

ACM naar de behandeling van zienswijze 44.  

 

Conclusie zienswijze “Frequentere herfinanciering leidt tot hoger risico” 

223. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing in het methodebesluit regionale netbeheerders 

gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten.  

 

Zienswijze 37  “Methode WACC niet geschikt bij fluctuerende omstandigheden” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Methode WACC niet geschikt bij fluctuerende omstandigheden” 

224. TenneT constateert in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat de 

gehanteerde WACC-methodiek als zodanig niet de beste methode is om de vermogenskosten 

voor eigen en vreemd vermogensverschaffers vast te stellen. TenneT erkent dat de door ACM 

gehanteerde WACC-methodologie verdedigbaar is bij een stabiele stroom van investeringen en 

niet al te grote schommelingen in de risicovrije rente en inflatie. Echter, door uitzonderlijke 

omstandigheden op de kapitaalmarkt fluctueren de parameters aanzienlijk en bevindt de 

risicovrije rente zich op een historisch laag niveau. Door toepassing van de methode van ACM 
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voor de WACC ontstaan er voor TenneT grote risico's in de financiering. TenneT ziet zich 

gesteund in deze conclusie door de Algemene Energieraad (AER) die dit bezwaar van de 

WACC methodologie van ACM al in 2009 heeft aangekaart.
23

  

 

Reactie zienswijze “Methode WACC niet geschikt bij fluctuerende omstandigheden” 

225. In de studie waarnaar TenneT verwijst wordt gesteld dat er belangrijke verschillen kunnen 

optreden tussen de normatieve en werkelijke financieringslasten. Daarnaast wordt gesteld dat 

de (werkelijke) gearing over tijd kan fluctueren. De conclusie van AER is dat het 

financieringsrisico moet worden weggenomen door de netwerkbedrijven toe te staan de 

werkelijk financieringslasten in de tarieven op te nemen.  

226. Zoals ACM ook in onder andere bijlage 2 van het methodebesluit uitlegt is de WACC normatief: 

ACM gaat bij de vaststelling van de vermogenskostenvoet uit van een efficiënt gefinancierde 

netbeheerder in plaats van de werkelijke vermogenskosten van TenneT. Deze aanpak sluit aan 

bij het relevante juridisch kader waaruit volgt dat de methode van regulering erop gericht moet 

zijn de netbeheerder in staat te stellen een redelijk rendement te behalen en niet meer dan dat. 

227. Zoals ACM ook in de bespreking van zienswijze 44 uitlegt is zij zich ervan bewust dat er op 

korte termijn verschillen kunnen ontstaan tussen de effectieve (efficiënte) rentelasten van 

netbeheerders en de vergoeding voor de kostenvoet vreemd vermogen voor de (efficiënte) 

netbeheerder in de WACC. Naar het oordeel van ACM is het aan de netbeheerder om 

mogelijke verschillen tijdelijk op te vangen op basis van prudent financieel beheer. Omdat wordt 

uitgegaan van feitelijke gegevens acht ACM de daarop gebaseerde WACC realistisch en reëel 

zodat ACM aansluit bij de vergoeding die in het economisch verkeer gebruikelijk is. Als 

aanvullende toets heeft ACM ook naar de effectieve rentelasten van netbeheerders gekeken 

om te bekijken of er grote afwijkingen zijn tussen de vastgestelde WACC en de werkelijke 

vermogenskosten van netbeheerders. ACM concludeert dat de effectieve rentelasten niet 

substantieel afwijken van de kostenvoet vreemd vermogen in de WACC. In het methodebesluit 

is een overzicht opgenomen van de effectieve rentelasten van de netbeheerders voor het jaar 

2012. 

 

Conclusie zienswijze “Methode WACC niet geschikt bij fluctuerende omstandigheden” 

228. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing in het methodebesluit TenneT transporttaken ten 

opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

                                                      
23

 Algemene Energieraad, De ruggengraat van de energievoorziening, advies energieraad over de energie-

infrastructuur, augustus 2009, p. 46. 
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4.1.1.2 Kostenvoet vreemd vermogen  

4.1.1.2.1 Risicovrije rente 

 

Zienswijze 38  “Risicovrije rente wordt het best benaderd door Nederlandse/Duitse 

staatsobligaties” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW alle ontwerpbesluiten nee 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Stedin  ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

Netbeheer Nederland  ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland  ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Risicovrije rente wordt het best benaderd door Nederlandse/Duitse 

staatsobligaties” 

229. VEMW stelt in haar zienswijze op alle ontwerpbesluiten dat de ware (theoretische) risicovrije 

rente op de kapitaalmarkt het beste wordt benaderd door Duitse staatsobligaties. Het verschil in 

basispunten tussen Duitse en Nederlandse staatsobligaties heeft voornamelijk te maken met 

de liquiditeit op de beide kapitaalmarkten. Netbeheerders hoeven daarvoor niet 

gecompenseerd te worden. Het gaat immers om een theoretische waarde. VEMW is van 

mening dat het toepassen van een Duitse staatsobligatie de ware risicovrije rente het beste 

benadert. Daarnaast geeft VEMW aan dat de renteopslag is berekend ten opzichte van de 

Duitse risicovrije rente. VEMW is van mening dat ACM consistent moet zijn en óf de Duitse 

risicovrije rente moet toepassen óf de renteopslag moet corrigeren. 

230. Stedin geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit aan dat ACM voornemens is om de 

risicovrije rente mede te baseren op de rente op Duitse staatsobligaties omdat beleggers in 

Nederlandse gereguleerde ondernemingen in principe hun beleggingen internationaal kunnen 

diversifiëren en omdat de Nederlandse economie internationaal georiënteerd is. Hoewel Stedin 

het met de generieke overwegingen op hoofdlijnen eens is, is zij van oordeel dat deze 

overwegingen niet van toepassing zijn op regionale netbeheerders. Regionale netbeheerders 

zijn immers bij uitstek Nederlandse bedrijven met Nederlandse aandeelhouders, en dus met 

een Nederlands risicoprofiel. Daarom zouden de WACC-parameters zoveel mogelijk gebaseerd 

moeten zijn op Nederlandse variabelen. Dat vermogensverschaffers zelf de ruimte hebben om 

internationaal te diversifiëren doet hier niet aan af. Diversificatie vindt plaats op 
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portefeuilleniveau van de vermogensverschaffer en niet in de individuele investering in een 

netbeheerder. 

231. Netbeheer Nederland stelt dat de risicovrije rente gebaseerd dient te worden op een langjarig 

gemiddelde van Nederlandse staatsobligaties. Netbeheer Nederland is van mening dat de 

overwegingen van ACM dat beleggers in Nederlandse gereguleerde ondernemingen in principe 

hun beleggingen internationaal kunnen diversifiëren en dat de Nederlandse economie 

internationaal georiënteerd is niet van toepassing zijn op de netbeheerders. De netbeheerders 

zijn bij uitstek Nederlandse bedrijven met Nederlandse aandeelhouders, uitsluitend 

Nederlandse activa en dus een puur Nederlands risicoprofiel. Dat vermogensverschaffers zelf 

de ruimte hebben om internationaal te diversifiëren doet hier niets aan af. Diversificatie vindt 

plaats op portefeuilleniveau van de vermogensverschaffer en niet in de individuele investering 

in een netbeheerder.  

 

Reactie zienswijze “Risicovrije rente wordt het best benaderd door Nederlandse/Duitse 

staatsobligaties” 

232. ACM deelt de mening van VEMW dat de ware risicovrije rente op de kapitaalmarkt in beginsel 

het beste wordt benaderd door Duitse staatsobligaties. Echter, in het ontwerpbesluit heeft ACM 

ook uitgelegd dat het CAPM geen rekening houdt met landspecifieke risico’s en dat het gebruik 

van staatsobligaties uit het land van herkomst van de gereguleerde onderneming een redelijke 

wijze is om hiermee om te gaan. Met het toepassen van alleen Nederlandse staatsobligaties 

zou het landspecifieke risico voor gereguleerde ondernemingen worden overgecompenseerd 

doordat een deel van het verschil tussen de rente op Duitse en Nederlandse staatsobligaties 

wordt veroorzaakt door de mate van liquiditeit. In verband hiermee neemt ACM een combinatie 

van Nederlandse en Duitse staatsobligaties mee. 

233. De renteopslag is berekend ten opzichte van de ‘ware’ risicovrije rente, dat wil zeggen de 

Duitse staatsobligatie. ACM ziet namelijk in beginsel geen aanleiding de landspecifieke risico’s 

ook nog eens mee te wegen in de bepaling van de renteopslag. Zorgvuldigheidshalve heeft 

ACM Brattle nog gevraagd tot welk verschil in hoogte van de WACC de door VEMW 

voorgestane aanpak zou leiden in vergelijking met de aanpak van ACM. De uitkomst was dat 

het verschil tussen de Nederlandse en Duitse staatsobligaties slechts 13 basispunten is. Als de 

renteopslag ten opzichte van de risicovrije rente was berekend in plaats van slechts ten 

opzichte van Duitse staatsobligaties, zou de renteopslag dalen van 1,20% naar 1,13%. De 

reële WACC zou dan slechts met 14 basispunten dalen. Kortom, dit verschil is zeer gering en 

ACM ziet hierin geen aanleiding zien om de bepaling van de renteopslag te wijzigen 

overeenkomstig de zienswijze van VEMW. 

234. Tot slot is ACM het niet eens met de stelling van Stedin en Netbeheer Nederland dat de 

risicovrije rente op de Nederlandse staatsobligatie moet worden gebaseerd, ondanks het feit 

dat vermogensverschaffers zelf de ruimte hebben om internationaal te diversifiëren. Het is 
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volgens ACM juist wél relevant dat vermogensverschaffers kunnen diversifiëren. Om die reden 

neemt ACM ook de Duitse staatsobligaties mee in de bepaling van de risicovrije rente.  

 

Conclusie zienswijze “Risicovrije rente wordt het best benaderd door Nederlandse/Duitse 

staatsobligaties” 

235. De zienswijzen van VEMW en Stedin leiden niet tot een aanpassing van de methodebesluiten 

ten opzichte van de ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 39  “Onjuiste informatie over referentieperiode” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS ja 

 

Samenvatting zienswijze “Onjuiste informatie over referentieperiode” 

236. GTS geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS aan dat ACM in randnummer 18 van 

bijlage 2 stelt dat zij in de vorige reguleringsperiode uitging van een staatsobligatie van 10 jaar 

en dat Brattle dit heeft onderzocht. Het is volgens GTS onjuist dat Brattle dit heeft onderzocht. 

Daarnaast stelt ACM in randnummer 32 van bijlage 2 dat een referentieperiode van 3 jaar tot 

een betere voorspelling leidt dan een combinatie van 2 en 5 jaar. Deze conclusie kan niet uit de 

geciteerde studie worden getrokken alleen al omdat een referentieperiode van 2 jaar niet in de 

studie is opgenomen. 

 

Reactie zienswijze “Onjuiste informatie over referentieperiode” 

237. ACM heeft Brattle gevraagd welke looptijd of looptijden van obligaties ACM zou moeten 

gebruiken om de risicovrije rente te bepalen en waarom. Brattle heeft deze vraag beantwoord 

door onder andere te kijken naar de argumenten voor en tegen 10-jarige staatsobligaties. Met 

betrekking tot randnummer 32 is het correct dat in de geciteerde studie geen referentieperiode 

van 2 jaar is opgenomen. In de geciteerde studie wordt echter wel geconcludeerd dat een 

referentieperiode van 3 jaar de beste schatter is. ACM zal de motivering in paragraaf 3.1 van  

bijlage 2 van het methodebesluit GTS aanpassen.  

 

Conclusie zienswijze “Onjuiste informatie over referentieperiode” 

238. Deze zienswijze heeft geleid tot een tekstuele aanpassing van paragraaf 3.1 van bijlage 2 bij 

methodebesluit GTS ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 40  “Hoogte risicovrije rente is niet redelijk” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale nee 
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netbeheerders gas 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Hoogte risicovrije rente is niet redelijk” 

239. Netbeheer Nederland merkt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit op dat uit de toets die ACM in 

het vorige methodebesluit heeft toegepast blijkt dat de reële WACC in de ontwerpbesluiten te 

laag is vastgesteld. Die toets houdt rekening met de correlatie tussen de rente en inflatie. ACM 

heeft in het vorige methodebesluit de uitkomst van de reële rente uit de WACC berekening 

daarom getoetst aan de bandbreedte van de discontovoet die gold voor publieke 

investeringsprojecten met een lange looptijd. De reële rente voor de vorige reguleringsperiode 

op grond van het ontwerp methodebesluit is 0,5% en ligt daarmee beduidend beneden de 

hiervoor gehanteerde bandbreedte. Dit bevestigt dat de door ACM in het ontwerp 

methodebesluit berekende WACC niet redelijk is. Netbeheer Nederland betwist dat 

vermogensverschaffers deze WACC wel redelijk vinden. 

 

Reactie zienswijze “Hoogte risicovrije rente is niet redelijk” 

240. In het methodebesluit regionale netbeheerders gas en het methodebesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit voor de vorige periode heeft ACM het advies van de Werkgroep 

Actualisatie Discontovoet en de voorspelling van het CPB voor een lange nominale rente en 

inflatie gebruikt als toets op de risicovrije rente. De discontovoet voor toepassing in 

maatschappelijke kosten-batenanalyses was op 24 augustus 2011 voor een periode van 4 jaar 

bepaald op 2,5% (reëel).
24

 De risicovrije rente die ACM hanteert ligt daar inderdaad onder. De 

Werkgroep stelt dat rentes in de crisisjaren niet kunnen dienen als maat voor de toekomst en 

dat het niet duidelijk is dat de reële kapitaalmarktrente gedurende langere tijd lager is dan 1%. 

Zoals ACM in het ontwerpbesluit al heeft gemotiveerd is zij van mening dat de meest recente 

rentes wel een goede voorspeller zijn voor de toekomst.
25

 ACM is van mening dat de WACC zo 

goed mogelijk de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt moet weerspiegelen.  

241. Uit de praktijk blijkt dat de schatting van ACM voor de risicovrije rente goed aansluit bij de 

huidige omstandigheden. In 2012 heeft Gasunie bijvoorbeeld 500 miljoen euro aan obligaties 

aangetrokken tegen 0,88%
26

 (nominaal), terwijl de inflatie hoger is dan deze rente. Met een 

inflatieverwachting van 2% is de reële rente negatief. 

                                                      
24

 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29352-5.html 

25
 Op basis van de efficiënte-markthypothese zitten in de prijs van effecten alle publieke informatie en 

toekomstverwachtingen verwerkt.  

26
 Jaarverslag 2012. 
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242. Ook de voorspelling van het CPB sluit aan bij de risicovrije rente die ACM hanteert: het CPB 

voorspelde op 15 september 2013 voor 2014 een lange rente van 2,4%.
27

 Deze ligt in lijn met 

de door ACM bepaalde nominale risicovrije rente. Op 14 juni 2013 heeft het CPB ook een 

middellange termijn raming gepubliceerd van een lange rente in 2017 van 3,6%. Op basis van 

deze cijfers verwacht het CPB dat de nominale rente dus langzaam oploopt van 1,8% in 2014 

tot 3,6% in 2017. 

243. Bij de voorbereiding van het ontwerpbesluit is in een bijeenkomst met de sector door ACM 

opgemerkt dat zij uit informele gesprekken met een aantal vermogensverschaffers heeft 

opgemaakt dat de WACC door deze vermogensverschaffers niet onredelijk werd geacht. ACM 

heeft bij de vaststelling van de WACC en de motivering daarvan deze informatie buiten 

beschouwing gelaten. Deze informatie is dus niet relevant geweest voor de vaststelling van de 

WACC. In zoverre ziet ACM de opmerking van Netbeheer Nederland dan ook niet als een 

zienswijze op de ontwerpmethodebesluiten. 

244. Op basis van bovenstaande plausabiliteitstoetsen is ACM van mening dat de uit de vaststelling 

van de WACC voortvloeiende reële risicovrije rente niet onrealistisch is. 

 

Conclusie zienswijze “Hoogte risicovrije rente is niet redelijk” 

245. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit regionale netbeheerders 

gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 41  “Lengte referentieperiode van de risicovrije rente is inconsistent” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Lengte referentieperiode van de risicovrije rente is inconsistent” 

246. Rendo stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat ACM geen consistente lijn hanteert ten 

aanzien van de referentieperiode; in nagenoeg iedere nieuwe reguleringsperiode heeft ACM de 

referentieperiode voor de risicovrije rente verkort. Rendo stelt dat netbeheerders in voorgaande 

reguleringsperioden ook hebben gepleit voor een lange(re) referentieperiode. Daarnaast gaf de 

geleidelijke werking van de x-factor enige tijd om de vermogenskosten meer in lijn te brengen 

                                                      
27

 http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-september-2013 
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met de WACC. Ook heeft het verkorten van de referentieperiode ertoe geleid dat er ‘gaten’ zijn 

ontstaan in de tijdreeksen waardoor niet alle relevante rentes worden meegenomen in de 

opeenvolgende bepalingen van de risicovrije rente. Tot slot versterkt de keuze voor een korte 

referentieperiode het zaagtandeffect. 

 

Reactie zienswijze “Lengte referentieperiode van de risicovrije rente is inconsistent” 

247. Bij het begin van de regulering heeft ACM in de regulering van de energienetbeheerders een 

referentieperiode van vijf jaar gehanteerd. In 2006 heeft bij de vaststelling van de WACC voor 

regionale netbeheerders elektriciteit een herziening van de WACC-methodiek plaatsgevonden 

waarbij de risicovrije rente werd gebaseerd op het gemiddelde van referentieperiodes van twee 

en vijf jaar. Deze wijziging was het gevolg van de bevinding dat een referentieperiode van vijf 

jaar tot een minder goede inschatting leidt dan het gemiddelde van referentieperiodes van twee 

en vijf jaar. Deze aanpak is vanaf die tijd gehanteerd in de besluiten voor alle netbeheerders 

gas en elektriciteit bij vaststelling van de WACC. In dit methodebesluit past ACM dit dus aan en 

kiest voor een referentieperiode van drie jaar. 

248. Zoals ACM ook in reactie op andere zienswijzen en het methodebesluit uitlegt tracht ACM een 

zo goed mogelijke voorspelling te maken van de toekomstige vermogenskosten. ACM kiest nu 

voor een referentieperiode van drie jaar omdat een periode van drie jaar, volgens onderzoek 

van Mulder en Hartog van Banda, tot een betere voorspelling leidt. Daarnaast gebruikt ACM 

vanaf deze periode geen bandbreedtes meer met een onder- en bovenwaarde waardoor het 

ook niet meer mogelijk is om van zowel twee en vijf jaar uit te gaan. Overigens, voor de hoogte 

van de risicovrije rente is het verschil tussen een referentieperiode van twee en vijf jaar en een 

referentieperiode van drie jaar minimaal. Met betrekking tot de geleidelijke werking van de x-

factor en het zaagtandeffect kiest ACM ervoor om de WACC voor de periode 2014-2016 

geleidelijk te laten ingroeien. ACM gaat hier in de behandeling van de zienswijzen over de 

begininkomsten nader op in.  

249. In reactie op de stelling van Rendo dat netbeheerders in voorgaande reguleringsperioden ook 

hebben gepleit voor een lange referentieperiode wijst ACM erop dat Netbeheer Nederland, 

daarbij ondersteund door PricewaterhouseCoopers, bij vaststelling van de WACC voor 

regionale netbeheerders elektriciteit en gas voor de periode 2008-2010 juist heeft gepleit voor 

het hanteren van een spotrate voor de risicovrije rente. ACM is het dus op feitelijke gronden 

niet eens met deze stelling van Rendo.  

250. Tot slot, zoals ACM ook in andere zienswijzen en het methodebesluit uitlegt heeft ACM tot doel 

om een zo goed mogelijk voorspelling te maken van de toekomstige vermogenskosten. 

Daartoe is niet nodig om alle relevante rentes in aanmerking te nemen. 
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Conclusie zienswijze “Lengte referentieperiode van de risicovrije rente is inconsistent” 

251. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit regionale netbeheerders 

gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 42  “Referentieperiode is te kort” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

ja  

LTO alle ontwerpbesluiten ja  

 

Samenvatting zienswijze “Referentieperiode is te kort” 

252. Stedin stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat ACM een te korte referentieperiode 

hanteert voor de risicovrije rente. De vaststelling van de WACC mag naar het oordeel van 

Stedin niet louter geschieden op basis van theoretische modellen; ACM moet ook de praktijk in 

ogenschouw nemen en de theoretische modellen toetsen aan de praktijk. 

253. TenneT benadrukt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat voor de 

risicovrije rente een referentieperiode van drie jaar te kort is om de benodigde balans tussen 

stabiliteit en representativiteit te vinden. Door uit te gaan van een risicovrije rente gebaseerd op 

de laatste drie jaar legt ACM het absolute dieptepunt van het renteniveau vast. Volgens 

TenneT is van een dergelijke balans pas sprake bij gebruik van een periode van tien jaar. Dit 

voorkomt dat er te veel nadruk komt te liggen op de meest recente historie.  

254. LTO geeft in haar zienswijze op alle ontwerpbesluiten aan de keuze voor de referentieperiode 

voor de marktrente in de WACC van drie jaar te ondersteunen, en benadrukt dat de huidige 

lage marktrente nooit aanleiding kan zijn om een langere referentieperiode te hanteren. Dit is 

volgens LTO inconsistent met de gehanteerde methode in het verleden en onrechtvaardig 

omdat afnemers in de voorbije reguleringsperioden niet hebben kunnen profiteren van de 

eventuele voordelen van een langere referentieperiode. 

 

Reactie zienswijze “Referentieperiode is te kort” 

255. ACM beoogt met de vaststelling van de WACC een zo goed mogelijke schatting te maken voor 

de vermogenskostenvergoeding in de reguleringsperiode. In het algemeen zijn de meest 
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recente data een zo goed mogelijke schatter van de toekomstige risicovrije rente. Hiervan 

uitgaande zou de zogenoemde spotrate in principe de beste schatter zijn. ACM oordeelt echter 

dat deze niet robuust is en gaat daarom uit van een langere periode. ACM neemt daarmee de 

balans tussen stabiliteit en representativiteit dus al mee. Uit het onderzoek van Mulder en 

Hartog van Banda, dat ook in het ontwerpbesluit wordt genoemd, blijkt dat een 

referentieperiode van drie jaar de beste schatter is. 

256. Stedin bedoelt mogelijk ook te zeggen dat de referentieperiode te kort is om rekening te 

houden met de bestaande leningenportefeuille. ACM gaat hier op in bij de behandeling van de 

betreffende zienswijzen.  

257. Bij een consistente, zuivere en robuuste WACC methode is de verwachting van ACM dat een 

investeerder op lange termijn het geëiste rendement kan behalen, ongeacht bijvoorbeeld de 

lengte van de gehanteerde referentieperiode. Een wijziging van de methode kan daarom 

inderdaad leiden tot eenmalige ‘windfall profits’. Op grond hiervan ligt aanpassing van de 

referentieperiode in beginsel niet voor de hand.  

258. Voorts baseert ACM zich op actuele feitelijke gegevens van financiële markten en reeds 

daarom is ACM van mening dat zij bij de bepaling van de WACC aansluit bij de huidige en 

haalbare praktijk. 

259. Als aanvullende toets, mede naar aanleiding van de zienswijze van Stedin, heeft ACM ook nog 

aan de praktijk getoetst door de uitkomst van de WACC te vergelijken met de actuele effectieve 

rentelasten van netbeheerders. Deze vergelijking is opgenomen in bijlage 2 van de 

methodebesluiten. ACM concludeert uit deze additionele toets dat de werkelijke kosten van 

vreemd vermogen niet substantieel afwijken van de door ACM vastgestelde kostenvoet vreemd 

vermogen in de WACC. Kortom, de uitkomst van de vergelijking geeft dus ook geen aanleiding 

om een keuze voor een langere referentieperiode te overwegen. 

260. Alles bijeen ziet ACM geen aanleiding om de referentieperiode aan te passen. 

 

Conclusie zienswijze “Referentieperiode is te kort” 

261. Deze zienswijzen leiden tot een aanpassing van de methodebesluiten ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten. 

4.1.1.2.2 Rente-opslag 

 

Zienswijze 43  “Transactiekostenopslag leidt niet tot een redelijk rendement” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW alle ontwerpbesluiten nee 
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Samenvatting zienswijze “Transactiekostenopslag leidt niet tot een redelijk rendement” 

262. VEMW stelt in haar zienswijze op alle ontwerpbesluiten dat ACM geen opslag voor 

transactiekosten moet toepassen aangezien deze opslag niet overeenkomt met de werkelijke, 

efficiënte transactiekosten die netbeheerders hebben en niet leidt tot een redelijk rendement. 

Als ACM toch besluit een opslag voor transactiekosten toe te passen dan moet deze opslag 

eerder tussen de 2 en 5 basispunten liggen.  

 

Reactie zienswijze “Transactiekostenopslag leidt niet tot een redelijk rendement” 

263. ACM heeft voor de vorige reguleringsperiode Oxera gevraagd om te bestuderen of een extra 

opslag voor transactiekosten nodig is. Oxera heeft geconcludeerd dat de transactiekosten die 

gepaard gaan met financiering door middel van vreemd vermogen een verhoging van de rente-

opslag met 10 tot 20 basispunten kunnen rechtvaardigen.
28

 ACM heeft in de vorige 

reguleringsperiode tevens een second opinion laten uitvoeren door Reckon en ook Reckon 

acht het redelijk om deze opslag voor transactiekosten te hanteren.
29

 ACM heeft geen 

aanleiding om aan te nemen dat deze opslag naar huidige inzichten niet meer redelijk zou zijn. 

VEMW onderbouwt ook niet haar stelling dat de opslag tussen de 2 en 5 basispunten zou 

moeten liggen. ACM middelt daarom de opslag van 10 tot 20 basispunten.  

 

Conclusie zienswijze “Transactiekostenopslag leidt niet tot een redelijk rendement” 

264. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de methodebesluiten ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 44  “Methode vreemd vermogen houdt geen rekening met reeds bestaande 

schulden” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Stedin ontwerpbesluit regionale ja 

                                                      
28

 Oxera, Updating the WACC for energy networks, Quantitative analysis, prepared for Energiekamer, 5 februari 2010’, 

www.acm.nl.  

29
 Reckon, Second opinion on draft WACC decision for electricity distribution, 3 augustus 2010, www.acm.nl.  
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netbeheerders gas 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

GTS ontwerpbesluit GTS ja 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Methode vreemd vermogen houdt geen rekening met reeds 

bestaande schulden” 

265. Liander stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat een gemiddelde van drie jaar van de 

vreemd vermogensrente geen representatief beeld geeft van de actuele rentelasten van de 

netbeheerders, noch tot de voor de komende reguleringsperiode verwachte rentelasten. 

Liander geeft aan dat de door ACM gehanteerde voorgenomen renteperiode van drie jaar 

beduidend korter is dan de looptijd van de leningenportefeuille. Een langere referentieperiode 

laat de ontwikkeling van de WACC beter aansluiten bij de feitelijke situatie van zowel de 

portefeuille als de werkelijke rentelasten bij netbeheerders. Liander geeft voorts aan dat de 

gemiddelde looptijd van leningen tussen de zeven en twaalf jaar ligt. Daarnaast merkt Liander 

op dat vroegtijdige aflossing en herfinanciering impliceert dat vermogensverstrekkers financieel 

gecompenseerd willen worden voor het renteverlies. De rente afgeleid uit de 

leningenportefeuille wijkt dan af van de werkelijk betaalde rente.  

266. Rendo stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat de werkelijke (op zichzelf efficiënte) 

financieringskosten hoger zijn dan door ACM verondersteld op basis van de gemiddelde rente 

van de referentieperiode van drie jaar. ACM heeft vermoedelijk wel een betrouwbare 

inschatting van de ‘kale’ risicovrije rente voor 2014 tot en met 2016 bepaald, maar deze 

inschatting doet geen recht aan hoe de werkelijke vermogenskosten van netbeheerders zich in 

die periode zullen ontwikkelen. Rendo trekt hieruit de conclusie dat ACM de WACC te laag 

heeft vastgesteld en als gevolg hiervan het daadwerkelijke niveau van de efficiënte kosten 

onderschat. Voorts geeft Rendo aan dat een netbeheerder met een leningenportefeuille met 

een gemiddelde looptijd langer dan anderhalf jaar niet zal slagen om zich te financieren tegen 

een reële WACC voor belastingen. Dit komt omdat de netbeheerder deels financiering heeft 

aangetrokken tegen een rente die niet is meegewogen in de referentieperiode.  

267. Stedin stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat de door ACM in het ontwerpbesluit 

voorgestelde methodiek voor vaststelling van de kostenvoet voor vreemd vermogen in de 
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WACC zowel onjuist als onvoldoende gemotiveerd is, omdat ACM in het ontwerpbesluit 

volledig voorbij gaat aan het rapport van PwC en de daarin opgenomen argumenten voor een 

langere referentieperiode voor de risicovrije rente. PwC concludeert onder andere dat er een 

discrepantie is tussen de door ACM gehanteerde vergoeding vreemd vermogen en de 

werkelijke financieringslasten.  

268. Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat in het methodebesluit dient 

te worden aangesloten bij het uitgangspunt van maturity matching. De activa van 

netbeheerders kenmerken zich door een relatief lange economische levensduur, en daarbij is 

een relatief langlopende financiering het meest passend (de gemiddelde looptijd van leningen 

ligt tussen de zeven en twaalf jaar). Het ontwerpbesluit gaat uit van de fictie dat netbeheerders 

op elk moment hun totale financieringsbehoefte zonder kosten kunnen herfinancieren tegen de 

op dat moment geldende marktrente. Dit is aantoonbaar onjuist en daardoor is de WACC 

significant te laag vastgesteld. Voorts merkt Netbeheer Nederland op dat in de 

leningenportefeuille leningen zijn opgenomen die afgesloten zijn na vroegtijdige aflossing van 

een andere lening. Daarvoor betaalt men een boete. Dit verklaart het verschil tussen de 

gemiddelde rente die in 2012 in theorie uit de leningenportefeuille afgeleid kan worden en de 

werkelijke betaalde rente die afgeleid kan worden uit de verhouding tussen rentelasten en 

omvang leningenportefeuille uit de jaarrekeningen van 2012. De discrepantie tussen de WACC 

parameters en de werkelijke rentelasten heeft grote negatieve gevolgen voor het rendement 

dat er uiteindelijk zelfs toe kan leiden dat financiële ratio’s onder de minimumeisen van het 

Besluit Financieel Beheer Netbeheerder uitkomen. Netbeheer Nederland pleit voor het gebruik 

van een referentieperiode van tien jaar. Dat door een consistente toepassing van een 

vergelijkbare referentieperiode de tarieven op lange termijn alsnog dekkend zijn maakt dit niet 

anders; Netbeheer Nederland is van mening dat de tarieven elke reguleringsperiode zo goed 

mogelijk moeten aansluiten bij de efficiënte kosten.  

269. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat de door ACM gehanteerde 

methode voor de vaststelling van de kosten voor het vreemd vermogen niet aan de voorwaarde 

voldoet dat de kosten die een structureel vergelijkbare, efficiënte netbeheerder zal hebben 

binnen de periode worden gedekt. ACM richt zich volgens GTS namelijk uitsluitend op de 

kosten van het aantrekken van nieuw vreemd vermogen en houdt geen rekening met de kosten 

van reeds bestaande schulden. GTS geeft aan dat de gemiddelde looptijd van de 

financieringsportefeuille van alle Nederlandse netbeheerders ongeveer acht tot twaalf bedraagt. 

Een efficiënt opererende netbeheerder streeft dus naar een gemiddelde looptijd van haar 

leningen van tien jaar. Dit impliceert dat de netbeheerder binnen één reguleringsperiode nooit 

zijn gehele portefeuille zal gaan vervangen. Die netbeheerder zal slechts tot herfinanciering 

overgaan van die leningen die aflopen binnen de reguleringsperiode. Een referentieperiode van 

drie jaar is wellicht een goede voorspeller voor de kosten van leningen die gedurende de 

reguleringsperiode worden geherfinancierd maar niet voor de kosten van leningen die niet 

tijdens de reguleringsperiode worden geherfinancierd. Daarbij biedt herfinancieren van leningen 

die nog niet afgelopen zijn financieel geen voordeel omdat het lagere rentepercentage met de 
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bank wordt verrekend. ACM stelt als norm dat een efficiënte en structureel vergelijkbare 

netbeheerder elke drie jaar een obligatie met een looptijd van tien jaar zou afsluiten zonder 

extra kosten en voor een gelijkblijvende schuld. Dit is niet reëel. Tot slot stelt GTS voor om bij 

de referentieperiode voor vreemd vermogen uit te gaan van een referentieperiode van drie jaar 

voor het gedeelte van de portefeuille dat gedurende de reguleringsperiode geherfinancierd 

wordt, en om uit te gaan van de efficiënte kosten van vreemd vermogen in het jaar van 

aangaan van de schuld voor dat gedeelte van de portefeuille dat gedurende de 

reguleringsperiode niet wordt geherfinancierd. 

270. TenneT ziet in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken twee rollen voor 

de WACC in regulatorische context. Allereerst biedt de WACC de basis voor een redelijk 

rendement voor bestaande investeerders in netwerkbedrijven. Ten tweede is het de waarde die 

investeringen in nieuwe infrastructuur moet faciliteren. TenneT stelt dat de vergoeding voor 

vreemd vermogen voor TenneT in een termijn van drie jaar realiseerbaar is, zij het dat de 

methode niet aansluit op een prudent (lange termijn) financieringsbeleid van een netbeheerder. 

De gehanteerde referentieperiode van drie jaar voor de risicovrije rente komt niet overeen met 

de aard en samenstelling van activa van netbeheerders en de daaraan gerelateerde 

financieringsportefeuille. Zowel de activa als de financieringsportefeuille hebben namelijk een 

lange termijn karakter. Uit de literatuur en praktijk blijkt dat een lange referentieperiode beter 

aansluit bij de levensduur van de activa en de wijze waarop netbeheerders worden 

gefinancierd.  

 

Reactie zienswijze “Methode vreemd vermogen houdt geen rekening met reeds bestaande 

schulden” 

271. ACM richt zich bij het vaststellen van de WACC voor een reguleringsperiode primair op de 

kosten voor het aantrekken van nieuw (vreemd) vermogen. Daarom gebruikt ACM ook het 

CAPM model: dat is er op gericht om vermogenskosten voor nieuwe investeringen in te 

schatten. Om nieuwe financiering aan te trekken is het belangrijk dat de WACC die een 

netbeheerder krijgt voor nieuwe investeringen aansluit bij wat hij op dat moment op de markt 

betaalt voor vermogen. Uit het onderzoek van Mulder en Hartog van Banda dat in het 

methodebesluit wordt genoemd blijkt dat de beste schatter voor toekomstige vermogenskosten 

uitgaat van een referentieperiode van drie jaar (zie tevens paragraaf 3.1. van bijlage 2 van de 

methodebesluiten over de keuzes voor de referentieperiode voor de risicovrije rente). 

272. Voor een investeerder is alleen de exacte hoogte van de WACC een bekend gegeven voor de 

periode waarin de investering plaatsvindt . De WACC in die eerste periode is voor een 

investeerder bepalend voor de vraag of de netbeheerder in totaal naar verwachting de juiste 

vergoeding krijgt. Om die reden is het van belang dat de WACC actuele marktprijzen voor 

vermogen weerspiegelt. 

273. De regulering houdt vervolgens wel degelijk rekening met de kosten van reeds bestaande 

schulden. Op lange termijn worden namelijk bij gebruik van een consistente, zuivere en 
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robuuste WACC methode de efficiënte kosten van (vreemd) vermogen vergoed, ook wanneer 

de WACC telkens de actuele marktprijzen voor vermogen weerspiegelt. ACM is van mening dat 

een adequate vergoeding op lange termijn in lijn is met de voorwaarden uit de Verordening 

714/2009/EG (hierna: Elektriciteitsverordening) en Verordening 715/2009/EG (hierna: 

Gasverordening) dat de tarieven een afspiegeling zijn van de werkelijke kosten van een 

structureel vergelijkbare, efficiënte netbeheerder.
30

 

274. Op korte termijn kunnen er mogelijk verschillen ontstaan tussen de effectieve (efficiënte) 

rentelasten van netbeheerders en de vergoeding voor de kostenvoet vreemd vermogen voor de 

(efficiënte) netbeheerder in de WACC. Het is aan de netbeheerder mogelijke verschillen tijdelijk 

op te vangen op basis van prudent financieel beheer.  

275. Omdat wordt uitgegaan van feitelijke gegevens acht ACM de resulterende WACC realistisch 

voor wat voor bedrijven in het actuele economisch verkeer gebruikelijk is. Als aanvullende toets 

heeft ACM ook naar de effectieve rentelasten van netbeheerders gekeken om te bekijken of er 

grote afwijkingen zijn tussen de vastgestelde WACC en de werkelijke vermogenskosten van 

netbeheerders. ACM concludeert dat de effectieve rentelasten niet substantieel afwijken van de 

kostenvoet vreemd vermogen in de WACC. In het methodebesluit is een overzicht opgenomen 

van de effectieve rentelasten van de netbeheerders voor het jaar 2012. De conclusie van de 

genoemde aanvullende toets is opgenomen in bijlage 2 van de methodebesluiten. 

276. Voor wat betreft de opmerking van Netbeheer Nederland over de boetes voor vroegtijdige 

aflossing: ACM is van mening dat de aanvullende toets een goed beeld geeft van de effectieve 

rentelasten van netbeheerders.
31

 Het vroegtijdig aflossen van leningen zal slechts plaatsvinden 

over een beperkt deel van de portefeuille, en slechts dicht tegen het einde van de looptijd. 

277. ACM benadrukt dat zij met de methode van regulering geen invulling geeft aan de wijze waarop 

netbeheerders zich moeten financieren. Iedere netbeheerder geeft daar zelf invulling aan. In de 

praktijk blijkt ook dat netbeheerders dat doen (verschillende looptijden, gebruik swaps, 

obligaties in andere valuta, opbouw van portefeuille en risicovoorkeuren). Ook is het daarbij zo 

dat ACM reeds diverse reguleringsperiodes een referentieperiode hanteert die niet noodzakelijk 

overeenkomt met de looptijd van obligaties van netbeheerders en dit voor netbeheerders in het 

verleden geen reden is geweest om met obligaties strikt de referentieperiodes van ACM te 

volgen. ACM ziet daarom niet in waarom dit zou moeten leiden tot aanpassingen van ratings 

voor netbeheerders en is onvoldoende concreet gemaakt dat dit zich ook daadwerkelijk zou 

voordoen. ACM benadrukt dat het vanzelfsprekend aan de netbeheerders is om het Besluit 

                                                      
30

 De Elektriciteits- en Gasverordeningen hebben betrekking op de tarieven van transmissiesysteembeheerders, en 

gelden derhalve niet voor de regionale netbeheerders gas en elektriciteit.     

31
 ACM merkt ook op dat zij in de klankbordgroep van 10 september 2013 heeft gevraagd of netbeheerders contact 

wilden openemen als zij de effectieve rentelasten die in de additionele toets zijn opgenomen niet herkenden. Geen van 

de netbeheerders heeft naar aanleiding van deze vraag contact opgenomen met de ACM. 
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Financieel Beheer Netbeheerder te respecteren. Daarbij merkt ACM op dat de berekening die 

Netbeheer Nederland in haar zienswijze maakt in relatie tot de ratio’s in het Besluit Financieel 

Beheer Netbeheerder niet correct is: in de berekening worden regulatoire waardes vergeleken 

met de daadwerkelijke waardes van Enexis en Liander. De berekening zou of alleen de WACC 

parameters moeten bevatten, of alleen de daadwerkelijke waardes.  

 

Conclusie zienswijze “Methode vreemd vermogen houdt geen rekening met reeds bestaande 

schulden” 

278. De zienswijzen van Liander, Rendo, Stedin (inclusief de bevindingen van PwC), Netbeheer 

Nederland, GTS en TenneT leiden tot een aanpassing van het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas, het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit, het 

methodebesluit GTS en het methodebesluit TenneT transporttaken ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten. Specifiek betreft dit hoofdstuk 3 van bijlage 2 van deze methodebesluiten. 

ACM zal de motivering op dit punt aanvullen door middel van het toevoegen van de hierboven 

genoemde resultaten van de aanvullende toets ter vergelijking van de effectieve rentelasten 

met de kostenvoet vreemd vermogen in de WACC. 

 

4.1.1.3 Kostenvoet eigen vermogen 

4.1.1.3.1 Marktrisicopremie 

 

Zienswijze 45  “Resultaten DMS en DGM middelen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Resultaten DMS en DGM middelen” 

279. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat het gangbare praktijk van ACM is 

om, indien er geen consensus is over welke methode de beste is en de resultaten van deze 

methoden uiteenlopen, de resultaten van beide methodes te middelen. Zij stelt daarom voor om 

voor de vaststelling van de marktrisicopremie de resultaten uit DMS te middelen met de 

resultaten op basis van DGM. GTS stelt voorts dat verschillende instanties op details 

verschillende uitwerkingen geven aan de DGM methode. Volgens GTS is de datareeks van 

Bloomberg de meeste gebruikte. Aangezien DGM uitgaat van verwachtingen zouden de meest 
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recente gegevens (2012) moeten worden gebruikt. GTS stelt daarom het gebruik van de 

Bloomberg datareeks voor of, als alternatief, het gemiddelde van de DGM reeksen van de Bank 

of England, Bundesbank en Bloomberg.  

280. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat het een 

bestendige beleidslijn van ACM is om, indien er geen consensus is over welke methode de 

beste is en de resultaten van deze methoden uiteenlopen, de resultaten van beide methodes te 

middelen. Dit was volgens TenneT ook wat er resulteerde toen ACM nog uitging van 

bandbreedtes in plaats van puntschattingen. Zij stelt daarom voor om voor de vaststelling van 

de marktrisicopremie de resultaten uit DMS te middelen met de resultaten op basis van DGM. 

TenneT stelt dat ACM in het verleden, indien wetenschappers verdeeld zijn over de vraag 

welke methode de meest juiste is om een bepaalde parameter vast te stellen, deze 

onzekerheid onderving door de keuze vast te stellen aan de hand van de resultaten die beide 

methoden hebben gegenereerd. Doordat ACM nu niet meer uitgaat van (veiligere) 

bandbreedtes maar van puntschattingen, wijkt zij af van deze bestendige beleidslijn.  

281. Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat ACM de uitkomsten op basis 

van historische gemiddelden en op basis van DGM 50/50 zou moeten wegen om recht te doen 

aan de onzekerheden om te komen tot de beste voorspeller voor de nabije toekomst, 

waaronder de onzekerheden als gevolg van de huidige situatie op de kapitaalmarkten.  

 

Reactie zienswijze “Resultaten DMS en DGM middelen” 

282. Wanneer er geen aanleiding is voor ACM om de ene methode te prefereren boven de andere 

methode, hanteert ACM inderdaad een gemiddelde van de resultaten van twee methoden. De 

premisse hierbij is uiteraard wel dat het middelen uiteindelijk een adequate parameter oplevert. 

Hierbij betrekt ACM onder meer de vraag of (de resultaten van) beide methodes kwalitatief 

gelijkwaardig zijn en of niet beredeneerd of aangetoond zou kunnen worden dat de toepassing 

van één van de twee methoden een betere schatter oplevert. Bij de marktrisicopremie is er 

sprake van een betere schatter. ACM is van mening dat bij de marktrisicopremie historische 

data uit DMS de voorkeur verdienen boven schattingen op basis van DGM. Hiertoe overweegt 

ACM het volgende.  

283. Voor het beoordelen van historische en toekomstgerichte schattingen op hun merites voor de 

marktrisicopremie heeft ACM Brattle om advies gevraagd. Brattle spreekt zich duidelijk uit voor 

het gebruik van historische data op basis van DMS en adviseert om DGM (als de meest 

geschikte toekomstgerichte methode volgens Brattle) alleen als aanvullende controle op 
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historische data te gebruiken.
32

 Aan deze aanvullende controle wordt invulling gegeven door 

geen neerwaartse correctie op de ruwe DMS resultaten toe te passen.  

284. Daarnaast verdient het naar de mening van ACM in het algemeen de voorkeur om niet af te 

gaan op toekomstverwachtingen van investeerders (de zogenoemde stated preferences) maar 

op gerealiseerde marktdata. DGM geeft resultaten die gebaseerd zijn op 

toekomstverwachtingen van investeerders (stated preferences). Deze zijn per definitie 

subjectief omdat ze uitgaan van de mening van investeerders over de toekomstverwachtingen. 

Er zijn studies
33

 gedaan die aantonen dat de toekomstverwachtingen op basis van DGM op 

lange termijn de daadwerkelijk haalbare rendementen overschatten. De resultaten gebaseerd 

op DMS geven een objectief beeld omdat dit weergeeft wat beleggers werkelijk aan rendement 

gerealiseerd hebben. De resultaten gebaseerd op DMS geven het historisch gemiddelde weer 

en dit gemiddelde is de beste schatter van de verwachte waarde in de toekomst.  

285. Overigens blijkt uit onderzoek van Brattle en de internationale vergelijking die ACM zelf heeft 

ondernomen en die is opgenomen in het methodebesluit dat de meeste regulators de 

marktrisicopremie op basis van DMS vaststellen.  

286. ACM vindt het vanwege bovenstaande argumenten niet wenselijk om te steunen op DGM bij de 

vaststelling van de marktrisicopremie.  

287. Aangezien ACM niet overgaat tot het middelen van DMS en DGM data, komt zij niet toe aan 

het beoordelen van de zienswijze van GTS dat ACM gebruik dient te maken van de Bloomberg 

datareeks of, als alternatief, het gemiddelde van de DGM reeksen van de Bank of England, 

Bundesbank en Bloomberg. 

                                                      
32

 Brattle: “We sympathize with the desire to include an explicitly forward-looking estimate of the ERP. If the regulators 

want to include a forward looking estimate, then estimates from dividend growth models will be more reliable than 

survey evidence. However, in our view it would be better to use the ERP evidence from dividend growth models to 

support justify adjustments to the ex post ERP estimates based on the historical evidence rather than use the estimates 

from the dividend growth models directly in the ERP estimate. ERP estimates from dividend growth models tend to be 

more volatile than estimates from the historical data series. This is because it is hard for one additional year to change 

the average of over 100 years’ worth of data. In contrast, dividend forecasts can be changed radically from one-year to 

the next. This could of course mean that ERP estimates based on dividend growth models are likely to be more 

accurate as they respond to events more quickly. But in a regulatory setting, we think that a premium should be placed 

on predictability and stability, which suggests putting more weight on the historical averages. However, it is also clear 

that there is no academic consensus as to whether the historical data or estimates based on dividend growth models 

are superior, and so we cannot characterize the current OPTA approach as a significant weakness.” 

33
 Brattle noemt bijvoorbeeld Robert D. Arnott, Equity Risk Premium myths, verschenen in ‘Rethinking the Equity Risk 

Premium’, Research Foundation of CFA Institute. 
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288. Gegeven de referentie die TenneT maakt naar het Brattle rapport, gaat ACM ervan uit dat 

TenneT ten aanzien van de bestendige beleidslijn in haar zienswijze alleen refereert aan het 

middelen van de DMS resultaten met de DGM resultaten voor het bepalen van de 

marktrisicopremie. ACM gaat dan ook niet nader in op het hanteren van puntschattingen in het 

algemeen.  

 

Conclusie zienswijze “Resultaten DMS en DGM middelen” 

289. Deze zienswijzen van GTS, TenneT en Netbeheer Nederland leiden niet tot een aanpassing 

van het methodebesluit GTS, het methodebesluit TenneT transporttaken, het methodebesluit 

regionale netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten 

opzichte van de ontwerpbesluiten.  

 

Zienswijze 46  “Niet-doorgevoerde neerwaartse correctie onduidelijk” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Niet-doorgevoerde neerwaartse correctie onduidelijk” 

290. ACM stelt dat zowel historische als forward looking gegevens worden betrokken bij de 

totstandkoming van de marktrisicopremie. Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijze op het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit dat dit onjuist is: ACM gaat weliswaar in op marktverwachtingen, maar baseert de 

marktrisicopremie uitsluitend op historische gemiddelden.  

291. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat de correctie 

die Brattle maakt voor de lage risicovrije rente in de marktrisicopremie door de neerwaartse 

correctie van DMS niet toe te passen op de historische data, onvoldoende recht doet aan de 

grote verschillen in uitkomsten tussen DMS en DGM. ACM noch Brattle licht volgens TenneT 

voldoende toe hoe de correctie zich verhoudt tot de uiteenlopende uitkomsten.  

292. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat zij de toegepaste correctie niet kan 

duiden. De datareeks die Brattle gebruikt loopt tot en met 2012, welk jaar is opgenomen in het 
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Sourcebook 2013.
34

 Uit dit Sourcebook valt niet op te maken waarom de correctie, zoals Brattle 

suggereert, 80-130 basispunten zou moeten zijn.  

 

Reactie zienswijze “Niet-doorgevoerde neerwaartse correctie onduidelijk” 

293. Volgens ACM is de conclusie van Netbeheer Nederland gebaseerd op een onjuiste 

veronderstelling. De bepaling van de marktrisicopremie is wel degelijk mede gebaseerd op 

toekomstige ontwikkelingen. De marktrisicopremie is bepaald op basis van historische 

gegevens en op de toekomstverwachtingen. Ook de zienswijze van TenneT lijkt uit te gaan van 

een verkeerde veronderstelling op dit punt. DMS stelt dat er een aantal redenen kan zijn om 

een neerwaartse correctie van de ‘ruwe’ uitkomsten te overwegen. Omdat ACM het echter 

belangrijk vindt om voldoende rekening te houden met toekomstverwachtingen, die een hogere 

marktrisicopremie suggereren, heeft zij de keuze gemaakt om deze neerwaartse correcties niet 

toe te passen. Hoewel ACM dus geen aanpassing doet op de historische data uit DMS, 

verhoogt zij feitelijk de marktrisicopremie doordat zij de uitkomsten uit DMS ruw overneemt in 

plaats van naar beneden te corrigeren. 

294. Het is inderdaad zo dat er grote verschillen bestaan tussen de resultaten uit DMS en uit DGM. 

ACM verwijst naar de behandeling van zienswijze 45 voor haar argumenten om geen zwaarder 

gewicht toe te kennen aan de resultaten uit DGM. Gezien de kanttekeningen die ACM bij DGM 

plaatst, hecht ACM minder belang aan de waardes die uit verschillende DGM analyses volgen. 

ACM heeft bedoeld om, met respect voor haar keuze om zich hoofdzakelijk te baseren op 

historische data, ook rekening te houden met de toekomstverwachtingen uit DGM door geen 

neerwaartse correctie toe te passen op de ruwe data van DMS.  

295. Met betrekking tot de hoogte van de correctie heeft ACM een aanvullende vraag gesteld aan 

Brattle. Brattle bevestigt dat de door haar in het rapport opgenomen 80-130 basispunten 

gebaseerd zijn op de 2012 versie van het DMS rapport ten tijde van de reactie van Brattle op 

het NERA rapport. Brattle bevestigt dat op basis van het 2013 DMS Sourcebook de 

neerwaartse correctie gelijk zou zijn aan 55-105 basispunten.
35

 ACM refereert daarom in haar 

ontwerpbesluit niet aan de waarde van de neerwaartse correctie. De precieze waarde van een 

eventuele neerwaartse correctie is ook niet relevant, aangezien deze door ACM niet 

kwantitatief wordt doorgevoerd. Zoals eerder uitgelegd kiest ACM ervoor om geen neerwaartse 

correctie toe te passen op de ruwe data van DMS om zo ook rekening te houden met de 

toekomstverwachtingen uit DGM. 

                                                      
34

 Dimson, Marsh and Staunton (2013), Global Investment Returns Sourcebook 2013, Credit Suisse.  

35
 E-mail van Brattle aan ACM van 11 april 2013. 
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Conclusie zienswijze “Niet-doorgevoerde neerwaartse correctie onduidelijk” 

296. Deze zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van de methodebesluiten ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten.  

 

Zienswijze 47  “Onjuiste weging marktkapitalisaties” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Onjuiste weging marktkapitalisaties“ 

297. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat de weging die ACM gebruikt om te 

komen tot een Eurozone marktrisicopremie ondeugdelijk is omdat marktkapitalisaties 

aanzienlijk fluctueren. De wegingsfactoren uit 2012 zijn daarom niet representatief voor de 

afgelopen 113 jaren vanaf 1900. De weging die ACM toepast is bovendien niet in lijn met de 

systematiek die de auteurs van DMS zelf gebruiken. DMS gebruiken de wegingsfactoren die 

horen bij de betreffende jaren. GTS stelt voor om dezelfde methode te gebruiken die de 

opstellers van de methode zelf hanteren.  

 

Reactie zienswijze “Onjuiste weging marktkapitalisaties“ 

298. In het Sourcebook wordt opgemerkt dat de marktkapitalisaties over de gehele looptijd pas 

vanaf het Sourcebook 2013 bekend zijn, en dat deze wijziging (meer data over 

marktkapitalisaties meenemen) geen grote impact heeft gehad. Ook zijn zowel de GDP 

gegevens als de marktkapitalisaties voor de Eurozone landen over tijd vrij stabiel, met een 

uitschieter gedurende de Tweede Wereldoorlog. De verandering in marktkapitalisaties die 

Dimson, Marsh en Staunton constateren is vooral te relateren aan de VS, Japan en Rusland. 

ACM is daarom van mening dat het wegen op basis van 2012 marktkapitalisaties niet onredelijk 

is. 

Conclusie zienswijze “Onjuiste weging marktkapitalisaties“ 

299. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit GTS ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 48  “Marktrisicopremie onvoldoende onderbouwd” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW alle ontwerpbesluiten nee 
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Samenvatting zienswijze “Marktrisicopremie onvoldoende onderbouwd” 

300. VEMW stelt in haar zienswijze op alle ontwerpbesluiten dat ACM de keuze voor historische 

gegevens voor het bepalen van de marktrisicopremie onvoldoende motiveert. Zo is ten opzichte 

van eerdere rapporten niet inzichtelijk waarom de marktrisicopremie 0,4% (ACM: bedoeld zal 

zijn 0,4%-punt) hoger is.  

 

Reactie zienswijze “Marktrisicopremie onvoldoende onderbouwd” 

301. ACM kan deze zienswijze van VEMW niet volgen. Zowel in Brattle-1 als ook in het 

ontwerpbesluit wordt uitvoerig ingegaan op de motivering voor het gebruik van historische 

gegevens en de vaststelling van de marktrisicopremie.  

302. Ten aanzien van de stelling van VEMW dat de 0,4%-punt hogere marktrisicopremie ten 

opzichte van eerdere rapporten niet inzichtelijk wordt merkt ACM het volgende op. ACM neemt 

aan dat VEMW hier refereert aan een eerder concept van het Brattle rapport. Het 

conceptrapport ging uit van minder recente data dan het definitieve rapport. Verder heeft ACM 

ervoor gekozen om de DMS data in het definitieve rapport te wegen op basis van 

marktkapitalisaties, terwijl in het conceptrapport gewogen werd op basis van de inverse van de 

standaardfout.  

 

Conclusie zienswijze “Marktrisicopremie onvoldoende onderbouwd” 

303. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de methodebesluiten ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten.  

4.1.1.3.2 Bèta 

 

Zienswijze 49  “Bèta kan worden beïnvloed door WACC die voor peers wordt 

vastgesteld” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Bèta kan worden beïnvloed door WACC die voor peers wordt 

vastgesteld” 

304. Rendo stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat de bèta van bedrijven in de 

vergelijkingsgroep kan worden beïnvloed door de WACC die voor hen wordt vastgesteld. 
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Reactie zienswijze “Bèta kan worden beïnvloed door WACC die voor peers wordt vastgesteld” 

305. ACM kan zich in principe vinden in de stelling van Rendo dat de bèta van bedrijven in de 

vergelijkingsgroep beïnvloed zou kunnen worden door de WACC die voor hen wordt 

vastgesteld. De bèta van deze bedrijven is overigens aan tal van factoren onderhevig. Er is 

echter niet vast te stellen wat het gekwantificeerde effect hiervan is. ACM is van mening dat dit 

niet afdoet aan de representativiteit van de bedrijven uit de vergelijkingsgroep en dat de bèta 

om die reden op de bedrijven uit de vergelijking kan worden gebaseerd. 

 

Conclusie zienswijze “Bèta kan worden beïnvloed door WACC die voor peers wordt 

vastgesteld” 

306. Deze zienswijze van Rendo leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van 

de ontwerpbesluiten.  

 

Zienswijze 50  “Elia is outlier en moet geen onderdeel uitmaken van de 

vergelijkingsgroep” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Elia is outlier en moet geen onderdeel uitmaken van de 

vergelijkingsgroep”  

307. GTS en Netbeheer Nederland zijn van mening dat Elia verwijderd zou moeten worden uit de 

vergelijkingsgroep voor het bepalen van de bèta. Deze netbeheerder kent namelijk een lager 

risico dan de andere bedrijven in de vergelijkingsgroep, doordat in de regulering van Elia de 

bèta en marktrisicopremie vastliggen en de kosten voor vreemd vermogen worden 

nagecalculeerd waardoor Elia geen risico loopt op dat onderdeel van de vermogenskosten. In 

Duitsland is Elia om die redenen ook verwijderd uit de vergelijkingsgroep.  

 

Reactie zienswijze “Elia is outlier en moet geen onderdeel uitmaken van de vergelijkingsgroep” 

308. ACM acht het belangrijk dat in de vergelijkingsgroep een voldoende groot aantal netbeheerders 

wordt meegenomen om te borgen dat een verscheidenheid aan regulatorische regimes 

vertegenwoordigd is. Dit is de bestendige beleidslijn die ACM blijft volgen ten opzichte van 
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eerdere besluiten. Daarbij acht ACM, gesteund door Brattle, Europese peers optimaal voor de 

vergelijking met Nederlandse netbeheerders ten opzichte van peers buiten Europa.  

309. ACM wijst er in dit verband nog op dat het geenszins het geval is dat de bèta en 

marktrisicopremie voor Elia vastliggen zoals GTS en Netbeheer Nederland stellen. Het 

argument dat Elia om deze redenen niet representatief is, gaat dus alleen al om deze reden 

niet op. In het Belgische systeem is sinds 2011 slechts nog een minimumwaarde vastgelegd 

voor de uitkomst van de berekening (marktrisicopremie*bèta). 

310. Bij de vaststelling van de WACC ziet ACM daarom geen reden om Elia uit te sluiten van de 

vergelijkingsgroep. 

 

Conclusie zienswijze “Elia is outlier en moet geen onderdeel uitmaken van de 

vergelijkingsgroep” 

311. Deze zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het methodebesluit GTS, het 

methodebesluit regionale netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit ten opzichte van de ontwerpbesluiten.  

 

Zienswijze 51  “Referentieperiode bèta onjuist” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Referentieperiode bèta onjuist” 

312. Stedin stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat de referentieperiode die ACM hanteert 

voor de bèta onjuist is. Omdat volgens Stedin de marktrisicopremie en de bèta negatief 

gecorreleerd zijn, is het onjuist om de referentieperiode voor de bèta aan te laten sluiten aan de 

referentieperiode voor de risicovrije rente. Stedin stelt voor om de referentieperiode voor de 

bèta aan te laten sluiten bij de referentieperiode van de marktrisicopremie.  

 

Reactie zienswijze “Referentieperiode bèta onjuist” 

313. ACM stelt dat bij de keuze voor de referentieperiode voor de bèta met name de 

representativiteit en de voorspellende waarde van de referentieperiode voor de inschatting van 

de bèta van belang is. Bij de bepaling van de bèta zijn er, doordat er dagelijkse gegevens 

beschikbaar zijn, voldoende waarnemingen met een referentieperiode korter dan die voor de 

marktrisicopremie. Voor de marktrisicopremie is een lange periode noodzakelijk omdat er 
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slechts jaarlijkse gegevens beschikbaar zijn. Zoals ook gesteld in de reactie op zienswijze 50 is 

het voor de bèta waarschijnlijk onmogelijk om een voldoende robuuste vergelijkingsgroep over 

die periode samen te stellen, bijvoorbeeld vanwege verandering in activiteiten en beschikbare 

informatie op basis van beursnoteringen. Tot einde van de vorige eeuw functioneerden in ieder 

geval de Europese bedrijven in de vergelijkingsgroep nog niet eens als zelfstandig 

netbeheerder. Zouden er dus al gegevens bestaan vanaf 1900 voor de peers, dan zouden deze 

allerminst representatief zijn voor de Nederlandse netbeheerders in de komende 

reguleringsperiode.  

 

Conclusie zienswijze “Referentieperiode bèta onjuist” 

314. Deze zienswijze van Stedin leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van 

de ontwerpbesluiten.  

 

Zienswijze 52  “Vergelijkingsgroep bèta onvoldoende representatief” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

VEMW alle ontwerpbesluiten nee 

 

Samenvatting zienswijze “Vergelijkingsgroep bèta onvoldoende representatief” 

315. Rendo stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat onvoldoende duidelijk is dat de 

vergelijkingsgroep die ACM hanteert bij het vaststellen van de bèta vergelijkbare 

reguleringsrisico’s kent als de regionale netbeheerders. Deze reguleringsrisico’s voor de 

regionale netbeheerders zijn volgens Rendo: het verkorten van de referentieperiode van de 

risicovrije rente, het toepassen van de ‘one-off’, het niet meenemen van alle regulatorische 

kosten en de herintroductie van DCO in de samengestelde output op basis van een 

onvoldragen methode. Zolang deze specifieke risico’s er zijn voor de regionale netbeheerders, 

stelt Rendo voor dat ACM een opslag op de mediaan van de bèta’s van de vergelijkingsgroep 

hanteert.  

316. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat de WACC 

rekening dient te houden met relatieve risicoverschillen tussen netbeheerders. TenneT vindt 

dat de specifieke risico’s voor TenneT als gevolg van het omvangrijke investeringsprogramma 

en de internationale benchmark tot uitdrukking moeten komen in het risicoprofiel van TenneT. 
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ACM schat de bèta daarom te laag in voor TenneT. Een betere inschatting volgens TenneT zou 

zijn om de bèta te bepalen aan de hand van de top drie in de vergelijkingsgroep voor de bèta.  

317. VEMW stelt in haar zienswijze op alle ontwerpbesluiten dat de bèta te hoog wordt vastgesteld 

omdat bedrijven in de vergelijkingsgroep worden meegenomen die niet representatief zijn voor 

Nederlandse netbeheerders. Netbeheerders uit de VS zijn niet vergelijkbaar met Nederlandse 

bedrijven doordat ze aan andere regulering onderworpen zijn en hun bedrijfsrisico systematisch 

hoger is. Daarnaast hebben volgens VEMW Spaanse bedrijven de afgelopen jaren een 

verhoogd risico laten zien, waarschijnlijk door de banken- en overheidsfinanciëncrisis in 

Spanje. Daarom horen zowel Spaanse als ook bedrijven uit de VS niet thuis in de 

vergelijkingsgroep voor de periode vanaf 2013. Daarbij is de prior, die voor de Vasicek-

correctie wordt gebruikt, waarschijnlijk lager dan 1. Dit leidt volgens VEMW tot een 

overschatting van de WACC.  

 

Reactie zienswijze “Vergelijkingsgroep bèta onvoldoende representatief” 

318. ACM acht het belangrijk dat in de vergelijkingsgroep een voldoende groot aantal netbeheerders 

wordt meegenomen. Dit heeft juist tot doel om te borgen dat in voldoende mate een 

verscheidenheid aan netbeheerders en hun regulatorische context in de vergelijkingsgroep 

vertegenwoordigd is.  

319. ACM erkent dat er geen peer zal zijn die risico’s kent die identiek zijn aan die van TenneT of 

die van de regionale netbeheerders. ACM acht de bedrijven in de vergelijkingsgroep echter, 

hoewel niet identiek, wel voldoende vergelijkbaar.  

320. Immers, andere bedrijven in de vergelijkingsgroep worden ook geconfronteerd met unieke 

reguleringsrisico’s, die tot uiting komen in de geobserveerde bèta. Ook andere netbeheerders 

staan voor grote investeringsprogramma’s. Daarnaast heeft een deel van de bedrijven in de 

vergelijkingsgroep tevens meer niet-netbeheer gerelateerde activiteiten dan Nederlandse 

netbeheerders. Deze activiteiten worden als risicovoller gepercipieerd dan 

netbeheeractiviteiten, waarvoor in onderhavig besluit de WACC wordt vastgesteld. Dit heeft 

een opwaarts effect op de bèta van deze bedrijven. De risico’s die Rendo noemt zijn niet 

uitzonderlijk. ACM heeft dan ook geen reden om aan te nemen dat de vergelijkingsgroep in 

totaal geen vergelijkbare reguleringsrisico’s kent en daarmee als onvoldoende representatief 

moet worden beschouwd.  

321. Met betrekking tot de Vasicek correctie merkt ACM het volgende op. Brattle heeft in haar 

berekening van Vasicek correctie weliswaar getracht een andere prior dan 1 te gebruiken Er is 

echter geen objectieve manier te vinden om de prior op een andere waarde dan 1 te zetten. 

ACM merkt op dat ook VEMW geen alternatieve waarde voor de prior voorstelt. Daarnaast 

merkt ACM op dat het effect van de Vasicek correctie op de mediaan van de bèta nihil is. Het 

effect van een eventuele overschatting van de prior op de WACC als geheel is daarmee te 

verwaarlozen.  
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Conclusie zienswijze “Vergelijkingsgroep bèta onvoldoende representatief” 

322. Deze zienswijzen leidt niet tot een aanpassing van de methodebesluiten ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten.  

 

Zienswijze 53  “Geen rekening met rendementseisen vermogensverschaffers” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Geen rekening met rendementseisen vermogensverschaffers” 

323. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat de huidige 

lage WACC de daadwerkelijke huidige rendementseisen van vermogensverschaffers miskent. 

Daarnaast ontbreekt het aan een onderzoek wat de invloed is van de methodische wijzigingen 

op het vertrouwen en de rendementseisen van de vermogensverschaffers. Het resultaat 

hiervan is volgens TenneT dat ACM onvoldoende tot geen gewicht toekent aan de 

verwachtingen en rendementseisen van vermogensverschaffers. Ook is TenneT van mening 

dat ACM onvoldoende heeft getoetst of de vastgestelde WACC in zijn geheel aansluit bij de 

specifieke situatie van de netbeheerder en de invloed van de wijzigingen op het vertrouwen en 

de rendementseisen van investeerders. 

 

Reactie zienswijze “Geen rekening met rendementseisen vermogensverschaffers” 

324. De wijziging van de hoogte van de WACC heeft met name als oorzaak de veranderingen op de 

financiële markt. ACM hecht bij vaststelling van de WACC meer belang aan een consistente 

methodiek dan aan een consistent resultaat, i.c. de hoogte. De methode van ACM gaat uit van 

gegevens die gebaseerd zijn op de financiële markten en weerspiegelen de huidige situatie, 

waaronder de rendementen voor verschaffers van eigen vermogen. Omdat wordt uitgegaan 

van feitelijke actuele gegevens acht ACM de resulterende WACC realistisch voor wat voor 

bedrijven in het economisch verkeer gebruikelijk is. Tevens is hierbij rekening gehouden met 

het risicoprofiel van efficiënte netbeheerders, waarmee ACM van mening is dat tevens de 

specifieke omstandigheden van TenneT voldoende tot uitdrukking zijn gekomen voor zover 

deze in de WACC tot uitdrukking zijn gekomen. 

325. ACM benadrukt met betrekking tot dat laatste dat via de WACC alleen een vergoeding wordt 

gegeven voor systematische risico’s en niet de bedrijfsspecifieke risico’s die via de portefeuille 

van de verschaffers van eigen vermogen dienen te worden gediversifieerd. Om die reden gaat 

ACM ook niet uit van de (bedrijfs)specifieke rendementseisen met betrekking tot TenneT, maar 

de rendementseisen van verschaffers van eigen vermogen op de financiële markt als geheel.  
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326. Tot slot benadrukt ACM dat er bij een geëist rendement geen garantie is dat deze rendementen 

daadwerkelijk worden behaald. Dit onderstreept het belang om te kijken naar feitelijke 

rendementen. Mede hierom kent ACM een zwaarder gewicht toe aan de historische (feitelijk 

gerealiseerde) rendementen dan aan toekomstige rendementseisen. 

 

Conclusie zienswijze “Geen rekening met rendementseisen vermogensverschaffers” 

327. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 54  “Rendement mag niet hoger zijn dan in het economisch verkeer 

gebruikelijk” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie Nederland ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

DEK alle ontwerpbesluiten nee 

 

Samenvatting zienswijze “Rendement mag niet hoger zijn in het economisch verkeer 

gebruikelijk” 

328. Energie-Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat de 

hoogte van het rendement vergelijkbaar dient te zijn met hetgeen in het economisch verkeer 

gebruikelijk is. Dit betekent volgens Energie-Nederland dat het rendement onafhankelijk dient 

te zijn van het rendement dat een aandeelhouder vraagt. Naar Energie-Nederland tijdens de 

hoorzitting heeft begrepen vraagt de aandeelhouder van TenneT een rendement van 7%. Dat 

is volgens Energie-Nederland veel meer dan thans in het economisch verkeer gebruikelijk is.  

329. DE-Koepel vraagt in haar zienswijze op alle ontwerpbesluiten om redelijke rendementen voor 

de Nederlandse netten. ACM dient echter geen excessieve rendementen toe te staan.  

 

Reactie zienswijze “Rendement mag niet hoger zijn in het economisch verkeer gebruikelijk” 

330. Voor haar invulling van het begrip redelijk rendement verwijst ACM naar paragraaf 8.2.1 van 

het methodebesluit GTS, het methodebesluit TenneT transporttaken, het methodebesluit 

regionale netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit. ACM 

gaat bij de regulering van de netbeheerders uit van een rendement dat in het economisch 

verkeer gebruikelijk is voor een bedrijf met een vergelijkbaar risicoprofiel. Daarmee is het 

rendement niet afhankelijk van hetgeen de aandeelhouder vraagt, maar afhankelijk van het 

rendement dat aandeelhouders eisen van vergelijkbare efficiënte bedrijven.  
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Conclusie zienswijze “Rendement mag niet hoger zijn in het economisch verkeer gebruikelijk” 

331. Deze zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van de methodebesluiten ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten. 

 

4.1.2 Regulatorische Kosten 

 

Zienswijze 55 “Alleen kosten voor hernieuwbare energie en intelligente netten betrekken 

in de maatstaf wanneer het ziet op netbeheer” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW alle ontwerpbesluiten nee 

 

Samenvatting zienswijze “Alleen kosten voor hernieuwbare energie en intelligente netten 

betrekken in de maatstaf wanneer het ziet op netbeheer” 

332. VEMW is van mening dat alleen efficiënte kosten die voortvloeien uit de uitvoering van wettelijk 

taken via de gereguleerde omzet en daaruit resulterende tarieven aan de netbeheerder mogen 

worden vergoed. Bij kosten voor inpassing van hernieuwbare energie en intelligente netten 

dient onderscheid te worden gemaakt naar de kosten voor de netbeheerder en kosten van 

andere partijen. VEMW verzoekt ACM duidelijker in de methode vast te leggen dat alleen de 

kosten die aan de kant van de netbeheerder liggen aan de netbeheerder toegerekend mogen 

worden en niet de kosten van de producenten. 

 

Reactie zienswijze “Alleen kosten voor hernieuwbare energie en intelligente netten betrekken in 

de maatstaf wanneer het ziet op netbeheer” 

333. ACM is het eens met VEMW dat alleen kosten van netbeheerders in de regulering dienen te 

worden betrokken voor zover deze toerekenbaar zijn aan de netbeheertaken. Dit is tevens 

vastgelegd in de E-wet en de Gaswet waarnaar ACM in de methodebesluiten verwijst. Alleen 

die kosten die toerekenbaar zijn aan de wettelijke taken van een netbeheerder worden 

meegenomen in de methoden. ACM is van mening dat daarom reeds aan de zienswijze van 

VEMW wordt voldaan en dat dit reeds in voldoende mate is omschreven in de 

methodebesluiten. 

 

Conclusie zienswijze “Alleen kosten voor hernieuwbare energie en intelligente netten betrekken 

in de maatstaf wanneer het ziet op netbeheer” 

334. Deze zienswijze leidt niet tot een wijziging van de methodebesluiten ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten. 
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Zienswijze 56 “Invoedingkosten in transporttarieven in strijd met de wet” 

 

Respondenten op ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Invoedingkosten in transporttarieven in strijd met de wet” 

335. VEMW stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat ACM TenneT 

toestaat om kosten voor invoeding van elektriciteit in de transporttarieven mee te nemen. Dit is 

naar mening van VEMW in strijd met Europees en Nederlands recht. VEMW verzoekt ACM het 

methodebesluit op dit punt aan te passen. 

336. Meer specifiek verzoekt VEMW om de GAW op te splitsen in GAW voor ontvangst van 

elektriciteit en GAW voor invoeding van elektriciteit. 

 

Reactie zienswijze “Invoedingkosten in transporttarieven in strijd met de wet” 

337. ACM weerlegt deze zienswijze van VEMW als volgt. De methode ziet op de totale kosten ter 

uitvoering van de wettelijke taken van TenneT. De Tarievencode Elektriciteit gaat in op de 

tariefdragers en differentiatie van kosten. Tevens betreft de GAW die betrekking heeft op 

invoeding, enkel de aansluiting. Deze wordt bij desbetreffende afnemer (bijvoorbeeld de 

producent) in rekening gebracht. Voor de GAW die betrekking heeft op het hoogspanningsnet, 

niet zijnde de aansluiting, worden ingevolge artikel 3.4.1 van de TarievenCode Elektriciteit alle 

kosten van de EHS- en HS-netten toegerekend aan de verbruikers. Kortom, het methodebesluit 

betreft niet de allocatie van kosten middels de tarieven waardoor deze zienswijze de reikwijdte 

van het methodebesluit TenneT transporttaken te buiten gaat. 

 

Conclusie zienswijze “Invoedingkosten in transporttarieven in strijd met de wet” 

338. Deze zienswijze heeft leidt niet tot een wijziging van het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 57 “Desinvesteringen en de GAW” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

LTO alle ontwerpbesluiten ja  

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

VEMW alle ontwerpbesluiten nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale nee 
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netbeheerders gas 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Desinvesteringen en de GAW” 

339. GTS en TenneT onderschrijven in hun zienswijzen op het ontwerpbesluit GTS resp. het 

ontwerpbesluit TenneT transporttaken de keuze van ACM om gedesinvesteerde activa niet te 

verwijderen uit de GAW. Wel is TenneT van mening dat het onduidelijk is hoe ACM omgaat met 

kosten van amoveren.  

340. LTO verzoekt in haar zienswijze op alle ontwerpbesluiten om een motivering dat over het 

geheel genomen niet sprake is van een kostenstijging voor afnemers. Energie-Nederland 

vraagt dit eveneens in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS. Tevens verzoekt Energie-

Nederland ten aanzien van het ontwerpbesluit GTS om een motivering dat bij desinvesteringen 

die niet verwijderd worden uit de activa, sprake is van efficiënte economische kosten.  

341. Netbeheer Nederland geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit aan het niet eens te zijn met het 

aanhouden van gedesinvesteerde activa in de GAW en verzoekt deze conform IFRS als 

eenmalige afschrijving op te voeren. Hierbij verwijst Netbeheer Nederland naar de RAR en naar 

de winstenonderzoeken. Dit punt wordt gedeeld door VEMW in haar zienswijze op alle 

ontwerpbesluiten.  

342. Ook voorziet Netbeheer Nederland in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit een toename van 

desinvesteringen als gevolg van de energietransitie waardoor kosten worden verschoven naar 

toekomstige generaties. 

343. Tot slot ontstaat in de optiek van VEMW in haar zienswijze op alle ontwerpbesluiten een 

dubbele vergoeding voor afnemers, omdat de WACC al een opslag bevat voor desinvesteren. 

VEMW is van mening dat het aanhouden van gedesinvesteerde activa in de GAW in strijd is 

met artikel 13 van de Elektriciteitsverordening en de Gasverordening en enkele artikelen uit de 

Gaswet en de E-wet. Voorts verzoekt VEMW om ofwel desinvesteringen te verwijderen uit de 

GAW ofwel de relatie tussen de WACC en de desinvesteringen in de GAW te verduidelijken.  

 

Reactie zienswijze “Desinvesteringen en de GAW” 

344. Ten eerste licht ACM het verband toe tussen de desinvesteringen en de WACC. De WACC 

biedt via de regulering een vergoeding voor systematische risico’s. Bedrijfsspecifieke risico’s 

kunnen namelijk worden gediversificeerd. Er is derhalve geen risico-opslag voor 

desinvesteringen in de WACC opgenomen. Naar de opvatting van ACM blijkt dit reeds duidelijk 

genoeg uit de WACC-bijlage bij het methodebesluit. 
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345. Betreffende de zienswijze van TenneT dat het onduidelijk is hoe met kosten van amoveren om 

wordt gegaan merkt ACM op dat in de RAR van TenneT voldoende duidelijk is op welke wijze 

TenneT de kosten voor amoveren in de productiviteitsdata dient op te nemen.
36

 

346. Op basis van de volgende twee punten is het aanhouden van gedesinvesteerde activa in de 

GAW, in tegenstelling tot hetgeen VEMW betoogt, niet in strijd met de Elektriciteitsverordening, 

de Gasverordening, de Gaswet en de E-wet. Ten eerste zullen individuele activa van een 

netbeheerder in het algemeen nooit exact de levensduur hebben die aan het geheel aan activa 

is toegekend. Een individueel actief zal een langere levensduur kennen, zoals er ook 

individuele activa zijn die een kortere levensduur kennen. Ten tweede beoogt de regulering te 

borgen dat een netbeheerder voor het geheel aan efficiënt verrichte investeringen, zowel voor 

activa die korter als langer dan de gemiddelde levensduur in gebruik blijven, in staat is om de 

aangetrokken financieringslasten te voldoen. ACM verwijst voor meer informatie naar de 

relevante passages over desinvesteringen in de diverse methodebesluiten. 

347. Naar aanleiding van de zienswijze van Netbeheer Nederland acht ACM het juist dat onder IFRS 

desinvesteringen als eenmalige afschrijvingen worden verwerkt. De Gaswet en de 

Elektriciteitswet laten de netbeheerders vrij om hun commerciële boekhouding volgens 

bedrijfseconomische beginselen, bijvoorbeeld IFRS, in te richten. De RAR geven echter een 

uniforme omschrijving van diverse financiële begrippen zoals afschrijvingen, kosten en 

dergelijke teneinde de financiële gegevens van netbeheerders over de jaren heen goed 

meetbaar en vergelijkbaar te maken. ACM stelt zich op het standpunt dat het voor de regulering 

redelijk is uit te gaan van de gemiddelde afschrijvingstermijnen om redenen zoals vermeld in 

het voorgaande randnummer. 

348. In reactie op de zienswijze van LTO stelt ACM dat de relevante passages over 

desinvesteringen in de diverse methodebesluiten motiveren dat over het geheel gesproken 

geen kostenstijgingen voor afnemers ontstaan. De zienswijze van LTO geeft wel aanleiding om 

de passage over het verwerken van opbrengsten te verduidelijken, door aan te geven dat 

opbrengsten uit desinvesteringen ten gunste komen van afnemers en overdracht van activa 

tussen netbeheerders niet mag leiden tot een kostenstijging voor afnemers. 

349. Tot slot kan, in lijn met hetgeen Netbeheer Nederland aangeeft, de toename van 

desinvesteringen een mogelijk gevolg van de energietransitie zijn. ACM voert jaarlijks een 

reguliere analyse uit op de ontvangen productiviteitsdata, waarbij de ontwikkeling van de 

desinvesteringen wordt gevolgd. Op basis van de huidige gegevens en inzichten heeft ACM 

geen aanwijzingen dat via desinvesteringen vanwege de energietransitie kosten worden 

doorgeschoven naar volgende generaties. Netbeheer Nederland draagt hier overigens ook 

geen concrete gegevens voor aan.  

 

                                                      
36

 Zie randnummer 92 van de RAR TenneT 2011. 
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Conclusie zienswijze “Desinvesteringen en de GAW” 

350. Deze zienswijzen, behalve die van LTO, leiden niet tot een aanpassing van de 

methodebesluiten ten opzichte van de ontwerpbesluiten. ACM heeft naar aanleiding van de 

zienswijze van LTO een verduidelijking opgenomen in het methodebesluit ten aanzien van 

opbrengsten uit desinvesteringen en overdracht van activa tussen netbeheerders 

 

Zienswijze 58 “GAW GTS te hoog” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “GAW GTS te hoog” 

351. VEMW stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat in het ontwerpbesluit onduidelijk 

is op welke wijze de GAW is bepaald. VEMW heeft de indruk dat ACM in het ontwerpbesluit 

voor de hoogte van de GAW uitgaat van continue regulering, in de zin dat ACM lijkt voort te 

bouwen op de (initiële) GAW die in de methodebesluiten voor de jaren 2006 t/m 2009 is 

bepaald en waarvan ook in de methodebesluiten voor de jaren 2010 t/m 2013 voor GTS door 

ACM is uitgegaan. VEMW stelt dat het beginsel van continue regulering, voor zover dat al 

geldt, sowieso wijkt voor de eisen van het Europees recht en in het bijzonder artikel 13 van de 

Gasverordening. Hieruit volgt dat de GAW uitsluitend de onderliggende efficiënte kosten van 

GTS moet reflecteren en niet mag leiden tot dubbele betalingen voor afnemers en daarmee 

samenhangende overwinsten voor GTS. VEMW stelt voorts dat uit de Gaswet volgt dat de 

wetgever ten aanzien van GTS uitdrukkelijk niet gekozen heeft voor een systeem van continue 

regulering, waarbij de eindinkomsten van een vorige reguleringsperiode als begininkomsten 

van de nieuwe reguleringsperiode worden genomen. ACM moet volgens VEMW aan het begin 

van een reguleringsperiode steeds de GAW bepalen op het niveau van de werkelijke, efficiënte 

kosten in de zin van artikel 13 van de Gasverordening. Uit onder meer de (gereguleerde) 

jaarrekeningen over 2011 en 2012 alsmede rapportage Besluit Financieel Beheer blijkt dat de 

inkomsten niet aansluiten bij de efficiënte kosten inclusief het redelijk rendement. Het in het 

verleden opgewekt vertrouwen, voor zover daarvan al sprake zou zijn, van 

vermogensverschaffers kan artikel 13 van Gasverordening niet opzij zetten. Ook op grond van 

de Gaswet mag opgewekt vertrouwen geen rol spelen nu op grond van artikel 82 geen sprake 

is van continue regulering van GTS. VEMW verzoekt ACM de waarde van de GAW uitdrukkelijk 

met het methodebesluit vast te stellen, in overeenstemming met de eisen uit het Europees 

recht en de Gaswet. 

 

Reactie zienswijze “GAW GTS te hoog” 

352. In het ontwerpbesluit GTS heeft ACM voortgebouwd op de GAW waarvan in het 

methodebesluit voor de jaren 2010 t/m 2013 is uitgegaan. Met VEMW is ACM van mening dat 

de vaststelling van een nieuw methodebesluit in feite betekent dat de GAW opnieuw wordt 
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vastgesteld. Dit betekent echter niet dat daarmee de GAW in zijn volle omvang ter discussie 

komt te staan. De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de vaststelling van de start 

GAW (2006) en de daarop volgende GAW 2009 zijn immers reeds onderwerp van gerechtelijke 

procedures geweest en het CBb heeft de beroepsgronden die hiertegen waren aangevoerd 

verworpen. ACM ziet thans geen aanleiding om de wijze van berekenen van de GAW voor de 

komende reguleringsperiode te heroverwegen. VEMW heeft in haar zienswijze ook geen 

argumenten van deze strekking aangevoerd. Voor zover uit de door VEMW in randnummer 18 

en 19 aangevoerde documenten zou blijken dat de inkomsten van GTS niet aansluiten bij de 

efficiënte kosten inclusief redelijk rendement, hetgeen VEMW verder niet heeft toegelicht, merkt 

ACM nog op dat VEMW niet aannemelijk heeft gemaakt dat zo een (vermeende) discrepantie 

het gevolg is van een te hoge GAW. 

 

Conclusie zienswijze “GAW GTS te hoog” 

353. De zienswijze van VEMW geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen ten 

opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 59 “Aanpassen afschrijvingstermijnen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Aanpassen afschrijvingstermijnen” 

354. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat ACM in het ontwerpbesluit ten 

onrechte het advies van PwC niet opvolgt om de afschrijvingstermijnen aan te passen als 

gevolg van toekomstige wijzigingen in gasstromen. GTS stelt daarnaast dat ACM onvoldoende 

onderbouwt waarom zij afwijkt van het advies van PwC. GTS pleit ervoor om het advies van 

PwC op te volgen en de regulatorische levensduur van activa gelijk te stellen aan de gewijzigde 

economische levensduur op basis van IFRS. Dit is volgens GTS alleen van toepassing op 

nieuwe investeringen.  

355. Energie-Nederland stemt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS in met het handhaven 

van de huidige afschrijvingstermijnen, omdat de afschrijvingstermijnen in de eerste 

reguleringsperiode verlengd zijn met als gevolg dat reeds afgeschreven infrastructuur wederom 

is opgenomen in de GAW en een nieuwe verandering van de afschrijvingstermijnen een 

bestendige gedragslijn en stabiele markt niet ten goede zou komen.  

 

Reactie zienswijze “Aanpassen afschrijvingstermijnen” 

356. ACM is zich bewust van mogelijke toekomstige veranderingen in gasstromen en dat dit tot 

gevolg kan hebben dat afschrijvingstermijnen op termijn moeten worden aangepast. Op dit 



 

 

 

 

 
9
2
/2

8
8

 

moment is er echter nog onvoldoende duidelijkheid over de precieze gevolgen van wijzigingen 

in gasstromen voor de economische levensduur van activa. Die duidelijkheid wordt ook niet in 

het PwC-rapport geboden. Met andere woorden, indien ACM voor de komende 

reguleringsperiode de afschrijvingstermijnen zou aanpassen, zou zij dit doen zonder goed 

inzicht te hebben in de noodzaak daarvan en welke afschrijvingstermijnen dan juist zouden zijn. 

Dit acht ACM onwenselijk, te meer omdat zij niet kan uitsluiten dat de afschrijvingstermijnen in 

de toekomst opnieuw aangepast zouden moeten worden als er meer duidelijkheid bestaat.  

357. Bovendien betreft het hier geen afwijking van het advies van PwC, aangezien PwC heeft 

geadviseerd de termijnen tijdig aan te passen, zonder daarbij aan te geven dat dat reeds in de 

komende reguleringsperiode moet gebeuren. 

358. ACM is het dus eens met de conclusie van Energie-Nederland dat de huidige 

afschrijvingstermijnen gehandhaafd moeten worden. ACM is van mening dat voorzichtig moet 

worden omgegaan met het aanpassen van de afschrijvingstermijnen, omdat het wijzigen van 

afschrijvingstermijnen de (vergoeding van de) kosten in de tijd doet verschuiven en daarmee 

een effect heeft op de tarieven die afnemers in de toekomst zullen betalen.  

359. Een eventuele aanpassing van afschrijvingstermijnen zou overigens niet leiden tot een 

aanpassing van de hoogte van de GAW. Dit is een ander geval dan toen in de tweede 

reguleringsperiode de GAW voor het eerst moest worden vastgesteld met nieuwe 

afschrijvingstermijnen. Bij een toekomstige aanpassing van afschrijvingstermijnen zou niet 

opnieuw de start GAW worden bepaald. Een aanpassing van afschrijvingstermijnen van 

bestaande investeringen heeft namelijk doorgaans alleen nog effect op de kapitaalkosten van 

die investeringen vanaf het moment dat afschrijvingstermijnen worden gewijzigd. 

 

Conclusie zienswijze “Aanpassen afschrijvingstermijnen” 

360. De zienswijzen van GTS en Energie-Nederland geven geen aanleiding het methodebesluit 

GTS te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 60 “Inzicht percentage toedeling gasaansluitdienst GTS verstrekken” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW ontwerpbesluit GTS nee 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Inzicht percentage toedeling verstrekken” 

361. VEMW geeft aan dat de tekst in randnummer 157 van het ontwerpbesluit GTS en de passages 

in het rapport ‘onderzoek naar de gasaansluitdienst GTS’ onterecht vertrouwelijk zijn gemaakt, 

en dat het ontwerpbesluit GTS daardoor tevens ondeugdelijk is gemotiveerd.  
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362. Energie-Nederland geeft aan in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat het haar 

bevreemdt dat GTS geen scheiding kan aanbrengen tussen bestaande investeringen in de 

aansluiting en de bestaande investeringen in de transporttaak. De activa kunnen immers fysiek 

worden aangewezen. Energie-Nederland vraagt zich af waarom het door onderzoeksbureau 

Jacobs Consultancy (hierna: Jacobs) voorgestelde percentage voor de kosten van de 

gasaansluitdienst zwart is gemaakt en verzoekt ACM hieromtrent uitsluitsel te verstrekken. 

 

Reactie zienswijze “Inzicht percentage toedeling verstrekken” 

363. In het methodebesluit GTS dient ACM in kader van het reguleren van de bestaande 

aansluitingtaak de kapitaalkosten en operationele kosten te bepalen die voor deze taak in 

aanmerking genomen mogen worden. In het ontwerpbesluit is beschreven dat ACM een 

verdeelsleutel gebruikt om de activa en OPEX voor de bestaande aansluitingen te scheiden 

van transport. ACM heeft zich in dit verband laten adviseren door Jacobs. 

364. Met de opmerking in het ontwerpbesluit dat GTS de investeringen niet kan scheiden bedoelt 

ACM te zeggen dat de investeringsuitgave en jaar van activeren van de bestaande 

aansluitingen niet meer individueel te achterhalen zijn. ACM heeft daarom besloten een 

verdeelsleutel toe te passen. Deze verdeelsleutel houdt rekening met de leidinglengte en 

diameters van de aansluitingen en de rest van het netwerk, en doet zodoende voldoende recht 

aan de fysieke structuur van het netwerk. 

365. Het onderzoeksrapport van Jacobs is getoetst aan de uitzonderingsgronden en beperkingen als 

bedoeld in artikel 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook het 

ontwerpbesluit is daaraan getoetst. Het resultaat van de toetsing heeft geresulteerd in het 

publiceren van een “definitief” openbaar ontwerpbesluit GTS en een definitieve openbare versie 

d.d. 21 mei 2013 van het onderzoeksrapport van Jacobs. Voor zover daarin passages 

onleesbaar zijn gemaakt, betreft het naar het oordeel van ACM informatie die niet geschikt is 

voor openbaarmaking vanwege de genoemde toetsingsgronden van de Wob. ACM heeft deze 

informatie als bedrijfsvertrouwelijk aangemerkt. Het door Jacobs voorgestelde percentage voor 

de operationele kosten van de gasaansluitdienst is leesbaar gemaakt in de definitieve 

openbare versie van het ontwerpbesluit en bedraagt 0,18%.  

366. Gelet op de bewoording in het ontwerpbesluit GTS en de inhoud van de achterliggende 

stukken, waaronder de openbare versie van het onderzoeksrapport van Jacobs, acht ACM het 

ontwerpbesluit GTS op dit punt voldoende gemotiveerd. De vertrouwelijk gemaakte stukken 

bevatten slechts bedrijfsvertrouwelijke informatie en zijn niet noodzakelijk om tot een oordeel 

over het ontwerpbesluit GTS te komen.  

 

Conclusie zienswijze “Aanpassen afschrijvingstermijnen” 

367. De zienswijzen van VEMW en Energie-Nederland geven geen aanleiding het methodebesluit 

GTS te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 61 “Gebruik verdeelsleutel GAW aansluitdienst voor operationele kosten 

aansluitdienst GTS” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS ja 

 

Samenvatting zienswijze “Gebruik verdeelsleutel GAW aansluitdienst voor operationele kosten 

aansluitdienst” 

368. GTS stelt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit GTS voor om de verdeelsleutel voor de 

aansluitingen activa ook toe te passen op de operationele kosten. Deze benadering erkent dat 

het niet mogelijk is om op objectieve wijze een nauwkeurigere methode te ontwikkelen en ACM 

zou daarmee aansluiten bij de benadering zoals die bij de balanceringstaak wordt toegepast. 

 

Reactie zienswijze “Gebruik verdeelsleutel GAW aansluitdienst voor operationele kosten 

aansluitdienst” 

369. ACM heeft aanvullende vragen gesteld aan GTS om dit punt te verduidelijken. In reactie hierop 

heeft GTS aangegeven dat een zelfde verdeelsleutel voor de operationele kosten als voor de 

activa een verbetering is omdat er een objectiveerbare relatie bestaat tussen de GAW en de 

operationele kosten.
37

 De verdeelsleutel die in het ontwerpbesluit is opgenomen geeft een 

schatting op basis van alleen een leidingdeel. Dit geeft een significante onderschatting van de 

werkelijke operationele kosten. 

370. De aansluitingen activa betreft alle bestaande aansluitingen. De bestaande aansluiting heeft 

betrekking op de gehele aansluiting. De gehele aansluiting dient onderhouden en vervangen te 

worden en verbruikt energie (gas en/of elektriciteit). Daarmee sluit de opdeling van de 

verdeelsleutel die geldt voor het gehele net op een objectiveerbare wijze aan bij toebedeling 

van het onderhoud en energieverbruik aan de bestaande aansluitingentaak. 

371. ACM kan zich vinden in de zienswijze van GTS en past het methodebesluit hierop aan. Daarbij 

merkt ACM tevens op dat aanpassen van de verdeelsleutel niet leidt tot een stijging van de 

totale inkomsten voor GTS. 

 

Conclusie zienswijze “Gebruik verdeelsleutel GAW aansluitdienst voor operationele kosten 

aansluitdienst” 

372. De zienswijze van GTS heeft geleid tot wijziging van paragraaf 8.2.2 van het methodebesluit 

GTS ten opzichte van het ontwerpbesluit. ACM baseert zich voor de operationele kosten bij 

                                                      
37

 Beantwoording informatieverzoek gasaansluitdienst door GTS van 31 mei 2013. 
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nader inzien dus niet op het onderzoek van Jacobs waarbij de jaarlijkse kosten geschaald 

kunnen worden als percentage van de investering. ACM baseert zich voor de operationele 

kosten op dezelfde verdeelsleutel als voor de GAW. Het percentage wijzigt van 0,18% naar 

3,5%. 

 

Zienswijze 62  “Nadere toelichting beoordeling operationele kosten regionale 

netbeheerders gas” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEH ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Nadere toelichting beoordeling operationele kosten regionale 

netbeheerders gas” 

373. VEH verzoekt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas om een 

nadere toelichting op (de formule voor) de beoordeling door ACM van de door de netbeheerder 

gerapporteerde operationele kosten. 

 

Reactie ACM zienswijze “Nadere toelichting beoordeling operationele kosten regionale 

netbeheerders gas” 

374. ACM stelt allereerst vast dat geen sprake is van een specifieke formule voor deze beoordeling, 

aangezien de beoordeling bestaat uit een reeks van controles, toetsen en informatie-

uitwisseling met de netbeheerders. Deze controles, toetsen en informatie-uitwisseling met de 

netbeheerders maken onderdeel uit van de jaarlijkse cyclus van het opvragen van 

productiviteitsdata. In paragraaf 8.2.2 van de methodebesluiten licht ACM nader toe hoe zij de 

beoordeling van de door de netbeheerder gerapporteerde kosten uitvoert.  

Conclusie zienswijze “Nadere toelichting beoordeling operationele kosten regionale 

netbeheerders gas” 

375. Naar aanleiding van deze zienswijze van VEH heeft ACM bovenstaande aanvullende 

toelichting opgenomen in paragraaf 8.2.2 van het methodebesluit voor de regionale 

netbeheerders gas en tevens in paragraaf 8.2.2 van het methodebesluit voor de regionale 

netbeheerders elektriciteit. 

 

Zienswijze 63 “Verificatie juistheid en volledigheid van opgevraagde gegevens” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEH ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 
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Samenvatting zienswijze “Verificatie juistheid en volledigheid van opgevraagde gegevens” 

376. In haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas vraagt VEH hoe ACM de 

juistheid en volledigheid van de opgevraagde gegevens verifieert.  

 

Reactie ACM zienswijze “Verificatie juistheid en volledigheid van opgevraagde gegevens” 

377. ACM neemt aan dat VEH hier refereert aan de gegevensuitvraag bij netbeheerders over de 

invoeding en het verbruik per netgebied, zoals behandeld in randnummer 155 van het 

ontwerpbesluit. Deze gegevens zijn afkomstig uit de administratieve systemen van de regionale 

netbeheerders die gedefinieerd worden in de technische codes die door ACM zijn vastgesteld. 

In de meeste gevallen zijn deze codes gebaseerd op voorstellen vanuit de sector die ACM na 

een beoordeling goedkeurt en vaststelt. De betreffende gegevens worden gebruikt voor het 

standaard berichtenverkeer tussen regionale netbeheerders en GTS en gebruikt voor de 

verevening van volumes tussen leveranciers. De gegevens zijn dus afkomstig uit systemen die 

volgens strikte regels zijn opgebouwd. 

378. Verder heeft ACM op de betreffende gegevens diverse controles uitgevoerd, onder meer door 

te controleren of de opgeleverde data aansloot op andere of eerder opgeleverde gegevens. In 

geval dat mogelijk was, werden de opgeleverde gegevens ook gecontroleerd door deze te 

vergelijken met reeds beschikbare gegevens. Ook in geval de opgeleverde gegevens 

beduidend afweken van gegevens over eerdere jaren of anderszins opvallend waren, was dat 

voor ACM aanleiding om deze te verifiëren. In deze gevallen heeft ACM navraag gedaan bij 

netbeheerders. ACM acht de gehanteerde gegevens daarmee voldoende betrouwbaar om als 

basis te dienen voor het schatten van de kosten. 

 

Conclusie zienswijze “Verificatie juistheid en volledigheid van opgevraagde gegevens” 

379. Deze zienswijze van VEH geeft geen aanleiding het methodebesluit regionale netbeheerders 

gas te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 64 “Uitgekeerde compensatievergoeding betrekken in maatstaf” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 
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Samenvatting zienswijze “Uitgekeerde compensatievergoeding betrekken in maatstaf” 

380. Rendo stelt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat ACM de uitgekeerde 

compensatievergoeding bij ernstige storingen moet meenemen in de maatstaf. De RAR sluit 

deze kosten uit van operationele kosten. Volgens Rendo worden investeringen en 

compensatiekosten zo ongelijk behandeld. Investeringen om uitval te voorkomen worden wel 

meegenomen, maar de kosten wanneer het risico wordt aangegaan niet. Ook kunnen 

netbeheerders hierdoor het redelijke rendement niet behalen. Rendo wil gemotiveerd zien op 

basis van welke wettelijke bepaling de compensatievergoedingen buiten de gereguleerde 

kosten vallen. Als dat ontbreekt wil Rendo dat de compensatievergoeding alsnog betrokken 

wordt. 

 

Reactie ACM zienswijze “Uitgekeerde compensatievergoeding betrekken in maatstaf” 

381. ACM is het oneens met Rendo dat de uitgekeerde compensatievergoeding in de gereguleerde 

kosten voor de netbeheerders betrokken dienen te worden. ACM ziet de uit de technische 

codes voortvloeiende compensatievergoeding en de regulering via de methodebesluiten als 

twee verschillende vormen van regulering. In dit kader verwijst ACM tevens naar de de 

uitspraak van het CBb waarin het CBb heeft geconstateerd dat de wetgever de q-factor en de 

compensatieregeling als “twee naast elkaar bestaande en elkaar aanvullende vormen van 

kwaliteitsregulering beschouwd.”
38

 Hierin heeft het CBb tevens aangegeven dat de q-factor een 

prikkel geeft om de kwaliteit van het net te verhogen en de compensatieregeling prikkels geeft 

tot het voorkomen danwel opheffen van langdurige stroomstoringen.
39

 

382. De compensatievergoeding is een directe vergoeding aan afnemers die zijn geconfronteerd 

met ernstige storingen die ACM onwenselijk acht. Met het opnemen van deze kosten in de 

maatstaf zouden afnemers (gesocialiseerd) weer voor de eigen compensatievergoeding 

betalen. 

383. Voorts benadrukt ACM dat de netbeheerders het bestaan van de compensatieregeling in de 

technische codes kennen. Dit betekent dat de netbeheerder deze compensatieregeling als een 

gegeven kan betrekken bij de inrichting van zijn bedrijfsprocessen en de in dat kader te maken 

afweging tussen doelmatigheid (waarop de x-factor ziet) en kwaliteit (waarop de q-factor ziet). 

 

 

 

 

 

                                                      
38

 Kamerstukken II 2003-2004, 29 372, nr. 2, p. 18 (MvT). 

39
 CBb 29 september 2008, ECLI:NL:CBB:2008:BF8808. 
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Conclusie zienswijze “Uitgekeerde compensatievergoeding betrekken in maatstaf” 

384. Deze zienswijzen van Rendo leiden niet tot een wijziging van het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van 

de ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 65 “Verrekening besparingen marktmodel 2014 en 2016” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

Netbeheer Nederland notitie Voorbereiding KBG 27 

augustus 2013 - Besparingen 

invoering marktmodel 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Verrekening besparingen marktmodel 2014 en 2016” 

385. Netbeheer Nederland geeft in haar zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit aan twee opmerkingen te 

hebben met betrekking tot de in het ontwerpbesluit gebruikte formules. In de eerste plaats 

constateert Netbeheer Nederland dat ACM de efficiënte kosten 2013 bepaalt na aftrek van de 

verwachte besparing voor het wegvallen van de taken die betrekking hebben op het nieuwe 

marktmodel in 2014.
40

 Het is Netbeheer Nederland echter niet duidelijk waarom deze correctie 

plaatsvindt voor de efficiënte kosten 2014 en niet voor de efficiënte kosten in 2013. 

386. In de tweede plaats constateert Netbeheer Nederland dat de efficiënte kosten 2016 worden 

bepaald door de besparing voor het wegvallen van de taken die betrekking hebben op het 

nieuwe marktmodel in 2014 toe te voegen en de besparing in 2016 af te trekken.
41

 Netbeheer 

Nederland is van mening dat dit inconsistent is en verzoekt ACM om dezelfde jaren te 

vergelijken en te hanteren. 

387. Verder geeft Netbeheer Nederland in een reactie op de aanvullende notitie ‘Voorbereiding KBG 

27 augustus 2013 - Besparingen invoering marktmodel’ van ACM aan dat zij het eens is met de 

stelling van ACM dat netbeheerders in het nieuwe marktmodel geen incassoriosico meer lopen 

voor dubieuze debiteuren. Wel is Netbeheer Nederland van mening dat het risico van een 

faillissement van een leverancier nu onvoldoende ondervangen is in de tariefregulering. 

Daarover merkt Netbeheer Nederland op dat zij daar graag over met ACM in gesprek gaat. 

                                                      
40

 Formules 25(E) en 35(G) van bijlage 1 bij het ontwerpbesluit. 

41
 Formules 31(E) en 40(G) van bijlage 1 bij het ontwerpbesluit. 
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Reactie ACM zienswijze “Verrekening besparingen marktmodel 2014 en 2016” 

388. Vooraf merkt ACM op dat het eerste deel van deze zienswijze alleen nog relevant is voor het 

methodebesluit voor de regionale netbeheerders elektriciteit, nu voor de regionale 

netbeheerders gas de aanpassing van de begininkomsten aan het efficiënte kostenniveau in 

het definitieve besluit niet (meer) wordt toegepast. Nu ACM voor de regionale netbeheerders 

gas de begininkomsten niet aanpast aan het efficiënte kostenniveau, komt de formule 35 uit 

bijlage 1 bij het ontwerpbesluit voor de regionale netbeheerders gas te vervallen. 

389. Daarnaast is de bedoeling van deze zienswijze van Netbeheer Nederland voor ACM niet 

geheel duidelijk. ACM interpreteert de zienswijze van Netbeheer Nederland zo dat Netbeheer 

Nederland niet begrijpt waarom de besparingen voor het wegvallen van de taken die betrekking 

hebben op het nieuwe marktmodel voor het jaar 2014, worden gebruikt om de efficiënte kosten 

2013 te berekenen. ACM leest hierin dat Netbeheer Nederland van mening is dat voor de 

berekening van de efficiënte kosten 2013, de besparingen voor het jaar 2013 moeten worden 

gebruikt. In reactie op de zienswijze van Netbeheer Nederland merkt ACM dat zij voor de 

regionale netbeheerders elektriciteit de besparingen voor het jaar 2014 gebruikt, omdat de 

efficiënte kosten 2013 worden gebruikt om de inkomsten aan het begin van de 

reguleringsperiode (het jaar 2014) te berekenen. De efficiënte kosten 2013 moeten zodoende 

een weerspiegeling zijn van de omstandigheden die in het jaar 2014 zullen gelden. Nu het 

marktmodel pas aan het einde van 2013 volledig in werking is, zijn de omstandigheden in 2013 

wat betreft het marktmodel dermate anders aan de omstandigheden in 2014, dat de 

besparingen in 2013 als gevolg van het marktmodel ook geen representatieve afspiegeling zijn 

van de besparingen in het jaar 2014. ACM gebruikt daarom de besparingen in 2014 als 

uitgangspunt voor de nieuwe reguleringsperiode. ACM rekent de besparingen voor het jaar 

2014 via de cpi terug naar het jaar 2013, zodat de wettelijke formule op een juiste manier kan 

worden toegepast. ACM acht de formule 25 uit bijlage 1 bij het ontwerpbesluit voor de regionale 

netbeheerders elektriciteit dus juist. 

390. Het tweede deel van deze zienswijze begrijpt ACM zo dat het volgens Netbeheer Nederland 

inconsistent is om de besparingen voor het jaar 2014 in de berekening van de efficiënte kosten 

2016 te verwerken. In reactie merkt ACM op dat - om van de efficiënte kosten 2013 naar de 

efficiënte kosten 2016 te kunnen komen - de efficiënte kosten 2013 eerst gecorrigeerd moet 

worden voor de hierin al verwerkte besparingen voor het jaar 2014. De besparingen zijn 

namelijk de cumulatieve besparingen, waardoor zonder deze correctie er dubbeltellingen 

ontstaan. ACM haalt dus eerst de cumulatieve besparingen voor het jaar 2014 uit de efficiënte 

kosten 2013, om vervolgens de cumulatieve besparingen voor het jaar 2016 correct te kunnen 

verwerken in de efficiënte kosten 2016. ACM acht de formules 31(E) en 40(G) uit bijlage 1 bij 

het ontwerpbesluit dus juist. 
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391. Met betrekking tot het verzoek van Netbeheer Nederland dat zij met ACM in gesprek wil over 

het faillissementsrisico, merkt ACM op dat dit buiten het kader van de procedure tot vaststelling 

van de methodebesluiten zal plaatsvinden. 

 

Conclusie zienswijze “Verrekening besparingen marktmodel 2014 en 2016” 

392. De zienswijzen van Netbeheer Nederland hebben niet geleid tot een wijziging van het 

methodebesluit regionale netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit ten opzichte van de ontwerpbesluiten. 

4.1.3 Samengestelde output regionale netbeheerders 

 

Zienswijze 66 “Vergelijkbaarheid kosten per samengestelde output voor de aansluitdienst en 

de transportdienst” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Vergelijkbaarheid kosten per samengestelde output voor de 

aansluitdienst en de transportdienst” 

393. Netbeheer Nederland geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas aan dat het voor de juiste werking van de methode van maatstafregulering noodzakelijk is 

dat kosten per eenheid samengestelde output tussen beschouwde producten en diensten 

vergelijkbaar zijn. Eventuele verschillen leiden tot een onjuiste allocatie van inkomsten naar de 

desbetreffende producten en diensten en daarmee tot een verstoring van het gelijke speelveld. 

394. Netbeheer Nederland constateert dat ACM, in tegenstelling tot de vierde reguleringsmethode 

gas, in het ontwerpbesluit geen correctie op de wegingsfactoren van de aansluitdienst toepast. 

Netbeheer Nederland vindt dat er voor een dergelijke correctie aanleiding bestaat, omdat de 

kosten per samengestelde output van de aansluitdienst ongeveer 50% boven de kosten per 

samengestelde output van de transportdienst zijn komen te liggen. Netbeheer Nederland acht 

bij zulke grote verschillen een aanpassing van de wegingsfactoren noodzakelijk om het gelijke 

speelveld niet te verstoren. 

395. Netbeheer Nederland meent dat ACM de kosten per samengestelde output van de transport- 

en aansluitdienst separaat in beeld moet brengen en vervolgens de wegingsfactoren moet 

aanpassen, zodat de kosten per samengestelde output tussen de transport- en aansluitdienst 

in het startpunt vergelijkbaar zijn. 
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Reactie ACM “Vergelijkbaarheid kosten per samengestelde output voor de aansluitdienst en de 

transportdienst” 

396. ACM acht het van belang dat voor een goede werking van de maatstafregulering de prestaties 

van netbeheerders vergelijkbaar zijn. Om dit te realiseren is van belang dat de afzet van de 

verschillende categorieën diensten via goede wegingsfactoren worden gewaardeerd om zo tot 

de prestatie van de netbeheerders te komen. In beginsel gaat ACM uit van tarieven als 

wegingsfactoren. ACM heeft in het methodebesluit vierde reguleringsperiode regionale 

netbeheerders gas opgemerkt
42

 dat zij het, omdat de tarieven bij de transportdienst sinds 

enkele jaren worden gereguleerd en de tarieven behorende bij de gasaansluitdienst tot aan de 

vierde reguleringsperiode nog niet, waarschijnlijk achtte dat de tarieven behorende bij de 

transportdienst in meer of minder mate kostengeoriënteerd zouden zijn dan de tarieven 

behorende bij de gasaansluitdienst. Aangezien de verschillende tarieven voor de aansluitdienst 

en de transportdienst mogelijk niet in gelijke mate iets zeggen over de onderliggende kosten, 

konden ze niet als zodanig één op één met elkaar worden vergeleken in de samengestelde 

output. ACM heeft daarom besloten om destijds de zogenoemde balansfactor op te nemen in 

de methode van regulering, welke beoogt om een eventueel over- of ondergewicht van de 

gasaansluitdienst in de samengestelde output te neutraliseren. 

397. Bij haar keuze voor het toepassen van de balansfactor in de vierde reguleringsperiode was 

voor ACM het volgende van belang. In de eerste plaats het feit dat de gasaansluitdienst in de 

vierde reguleringsperiode voor het eerst werd gereguleerd. Daarnaast was van belang dat door 

dit eerste feit het voor ACM aannemelijk was dat de mate van kostenoriëntatie van de tarieven 

van de gasaansluitdienst en de transportdienst van elkaar verschilden, waardoor deze niet als 

zodanig één op één met elkaar konden worden vergeleken in de samengestelde output. 

398. Nu de gasaansluitdienst inmiddels enkele jaren wordt gereguleerd, was ACM in het 

ontwerpbesluit van mening dat het gebruik van een balansfactor niet meer nodig was. 

Netbeheerders hebben immers de tijd gehad om toe te groeien naar een vergelijkbaar niveau 

van kostenoriëntatie voor de gasaansluitdienst en de transportdienst. 

399. ACM constateert echter, mede op grond van de zienswijze van Netbeheer Nederland en de 

gegevens van de netbeheerders, dat de tarieven en onderliggende kosten van de 

gasaansluitdienst en transportdienst – ondanks een volledige periode van regulering – veel 

verschillen. Dit verschil is dermate groot dat ACM, evenals aan het begin van de vierde 

reguleringsperiode, van oordeel is dat ook in de vijfde reguleringsperiode ongecorrigeerde 

tarieven niet de beste indicator zijn voor vergelijkbare prestaties voor de gasaansluitdienst en 

de transportdienst. Dit verschil in kostenoriëntatie van de tarieven van beide diensten zorgt (via 

de wegingsfactoren) immers voor een ongelijke manier van waardering van de prestaties van 

die diensten. Met toepassing van de balansfactor is dit te corrigeren. Nu ACM het van belang 
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 Besluit van 26 augustus 2010, zaaknummer 103222, randnummer 135. 
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acht dat prestaties van netbeheerders vergelijkbaar zijn en zij tegelijkertijd constateert dat 

zonder het toepassen van de balansfactor deze vergelijkbaarheid er nog niet is, is ACM van 

oordeel dat in de vijfde reguleringsperiode de balansfactor opnieuw dient te worden toegepast. 

400. Tot slot benadrukt ACM dat haar keuze om de balansfactor ook in de vijfde reguleringsperiode 

toe te passen in beginsel een eenmalige keuze is. ACM is nog steeds van mening dat op 

termijn de verschillen in kostenoriëntatie van de tarieven van de gasaansluitdienst en de 

transportdienst kunnen worden opgeheven, zodat de prestaties voor beide diensten op een 

vergelijkbaar niveau komen en de waardering van beide diensten dus vergelijkbaar zal zijn. Om 

de mate van kostenoriëntatie van de tarieven te verbeteren en daarmee de vergelijkbaarheid 

van beide diensten te bevorderen, zal ACM bij de vaststelling van de tarieven bij de verdeling 

van de inkomsten over de aansluitdienst en de transportdienst rekening houden met de 

balansfactor. Deze werkwijze werkt ACM nader uit in de tarievenbesluiten. 

 

Conclusie zienswijze “Vergelijkbaarheid kosten per samengestelde output voor de 

aansluitdienst en de transportdienst” 

401. ACM volgt de zienswijze van Netbeheer Nederland en past voor de vijfde reguleringsperiode 

regionale netbeheerders gas de balansfactor toe. De zienswijze van Netbeheer Nederland 

heeft daarmee geleid tot een wijziging in paragraaf 8.2.3 van het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 67 “EAV en PAV onvoldoende vergelijkbaar in de methode” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

Endinet ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “EAV en PAV onvoldoende vergelijkbaar in de methode” 

402. In hun zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit bestrijden Liander 

en Endinet de stelling dat de gestandaardiseerde categorieën tot en met 630 kVA voldoende 

vergelijkbaar zijn om hierop de samengestelde output te baseren. Uitgaande van de werkwijze 

in het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit voor de vijfde reguleringsperiode is 

in een aantal gevallen de uitwerking van de indeling van ACM niet consistent en verstoort deze 

uitwerking het gelijke speelveld. Liander en Endinet verduidelijken dit aan de hand van de 

indeling van de categorieën 173 kVA tot en met circa 1750 kVA. Liander en Endinet stellen 

voor dat ACM de PAV voor aansluitingen van 173 kVA tot en met 630 kVA op het net van 

Liander in de categorie MS moet indelen. Het verschil in behandeling tussen EAV en PAV van 

de aansluitingen van 173 kVA tot en met 630 kVA kan volgens Liander en Endinet evenmin 

standhouden. Die aansluitingen dienen zowel bij de EAV als bij de PAV in dezelfde categorie te 
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worden ingedeeld. De aansluitingen van 173 kVA tot en met 630 kVA (de onzuivere MS-

aansluitingen) moeten ingedeeld worden onder MS, zowel voor de PAV als de EAV. 

403. Liander en Endinet stellen voor om in toekomstige methodebesluiten en Codata-uitvragen de 

indeling in categorieën voor de PAV en de EAV te laten aansluiten bij de indeling 

overeenkomstig Bijlage A van de TarievenCode Elektriciteit. 

 

Reactie ACM zienswijze “EAV en PAV onvoldoende vergelijkbaar in de methode” 

404. Conform de TarievenCode Elektriciteit hebben netbeheerders de vrijheid om zelf grenzen voor 

categorieën voor de indeling van de PAV en de EAV te kiezen, zolang deze zijn gebaseerd op 

de aansluitcapaciteit. Netbeheerders maken van deze vrijheid gebruik en hanteren zodoende 

verschillende categorieën. Ondanks deze verschillen acht ACM de categorieën voor de PAV en 

de EAV-categorieën tot en met 630 kVA voldoende vergelijkbaar. ACM hanteert objectieve 

grenzen en motiveert de keuzes voor de indeling, zoals omschreven in paragraaf 8.2 van het 

methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit. 

405. Voorts ziet ACM in de door Liander en Endinet vermeende beperkte vergelijkbaarheid geen 

aanleiding om hierop geen maatstafconcurrentie toe te passen. ACM is van mening dat de 

verschillen dermate beperkt zijn, dat dit derhalve niet opweegt tegen het niet toepassen van de 

door de wetgever beoogde doelmatigheidsprikkel (door middel van maatstafconcurrentie). 

Hierbij benadrukt ACM dat het niet zo kan zijn dat keuzes van de netbeheerders deze 

maatstafconcurrentie ondermijnen. Indien Liander en Endinet van mening zijn dat de huidige 

vrijheid voor de netbeheerders via de regulering nadelig voor hen uitwerkt, dan kunnen zij een 

voorstel tot wijziging van de TarievenCode Elektriciteit initiëren. 

406. Tot slot constateert ACM dat Liander en Endinet verwijzen naar toekomstige methodebesluiten 

en Codata-uitvragen, en dat dit derhalve geen betrekking heeft op het onderhavige besluit. Om 

die reden zal ACM dit verder buiten beschouwing laten. 

 

Conclusie zienswijze “EAV en PAV onvoldoende vergelijkbaar in de methode” 

407. De zienswijzen van Liander en Endinet hebben niet geleid tot een wijziging van het 

methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 68 “Correctie op tarieven voor DCO” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Endinet ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Correctie op tarieven voor DCO” 

408. Liander en Endinet betogen in hun zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit dat het toevoegen van invoeding aan de samengestelde output een onbedoeld 

effect heeft op de toerekening van toegestane inkomsten aan de transport- en aansluitdienst. 

Zij stellen dat door toevoeging van invoeding aan de samengestelde output er impliciet van de 

fictie wordt uitgegaan dat invoeders ook bijdragen aan de transportkosten. Hiermee neemt de 

totale sectorverkoop toe, hetgeen bij onaangepaste tarieven tot een overdekking van de 

transportkosten zou leiden. In de praktijk betekent dit lagere transporttarieven.  

409. Liander en Endinet stellen voorts dat het onbedoelde effect op de aansluitdienst is weg te 

nemen door alle berekende gewogen sectortarieven voor de transportdienst te 

vermenigvuldigen met een uniforme schaalfactor ter grootte van de verhouding SO . /

SO . . 

410. Rendo brengt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit een 

vergelijkbaar punt naar voren: de methodiek mag geen invloed hebben op andere netvlakken of 

diensten (aansluitdienst). De herschaling dient derhalve plaats te vinden op netvlakniveau en 

niet op sectorniveau. Vervolgens geeft Rendo aan hoe de beschreven methodiek, door er een 

extra stap aan toe te voegen, aan dit criterium kan voldoen. Hierbij maakt Rendo eveneens 

gebruik van een correctiefactor, zonder echter aan te geven wat de grootte van deze 

correctiefactor is en/of hoe deze tot stand gekomen is. 

 

Reactie zienswijze “Correctie op tarieven voor DCO” 

411. ACM is het met Liander, Endinet eens dat de toevoeging van invoeding aan de samengestelde 

output geen effect mag hebben op de toerekening van toegestane inkomsten aan de 

aansluitdienst. Dit volgt ook uit het principe van kostenoriëntatie, waarbij de waardering van 

diensten een afspiegeling is van de efficiënte kosten voor deze diensten. De daaropvolgende 

redenatie van Rendo dat de toevoeging van invoeding aan de samengestelde output geen 

invloed mag hebben op andere netvlakken dan de netvlakken waarop invoeding plaatsvindt, 

deelt ACM echter niet. ACM is van mening dat de kosten van de verschillende netvlakken, 

mede dankzij de cascademethodiek, sterk vervlochten zijn. Een verandering van kosten voor 
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het ene netvlak heeft directe gevolgen voor de kosten voor andere netvlakken. Door deze 

verstrengeling meent ACM dat de verschillende netvlakken binnen dit kader niet afzonderlijk te 

beschouwen zijn en als één geheel gecorrigeerd dienen te worden. 

 

Conclusie zienswijze “Correctie op tarieven voor DCO” 

412. ACM volgt de zienswijze van Liander en Endinet en past voor de zesde reguleringsperiode de 

correctiefactor SO . . /SO . .  toe op de samengestelde output van de 

transportdienst als geheel. Hiermee wordt voorkomen dat de toevoeging van invoeding aan de 

samengestelde output invloed heeft op de toerekening van toegestane inkomsten aan de 

aansluitdienst. De zienswijzen van Liander en Endinet hebben daarmee geleid tot een wijziging 

van het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 69 “(On)rechtmatigheid SO-uitbreiding” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Westland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

VEMW ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “(On)rechtmatigheid SO-uitbreiding” 

413. Westland brengt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit 

onder de aandacht dat zij van oordeel is dat ACM in randnummer 154 van het ontwerpbesluit 

ten onrechte lijkt te suggereren dat er op dit moment nog geen volledige "duidelijkheid bestaat 

over de rechtmatigheid van de SO-uitbreiding". Naar het oordeel van Westland is er een 

adequate wettelijke basis en staat de rechtmatigheid van de SO-uitbreiding vast. De uitkomst 

van de lopende CBb-procedure met betrekking tot het methodebesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit voor de vijfde reguleringsperiode alsmede de behandeling van het wetsvoorstel tot 

wijziging van artikel 29 van de E-wet, brengt daar geen verandering in.  

414. Rendo constateert in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit 

dat ACM in het ontwerpbesluit beschrijft hoe zij ter uitvoering van de tussenuitspraak van het 

CBb d.d. 16 december 2011 het methodebesluit heeft vervangen voor een gewijzigd 

methodebesluit waarin de SO-uitbreiding is geschrapt. Het CBb oordeelde in haar 

tussenuitspraak dat voor zover de invoeding van elektriciteit is opgenomen in de SO, dit in strijd 

is met artikel 29, eerste lid alsmede artikel 41b, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. Voorts 
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stelt Rendo dat de voorgestelde wijziging
43

 van artikel 29 van de E-wet enkel de strijdigheid van 

genoemd methodebesluit met dit artikel adresseert, maar niet de strijdigheid met artikel 41b, 

eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. Nu ACM de SO-uitbreiding wederom in het 

ontwerpbesluit opneemt, handelt zij daarmee in de ogen van Rendo in strijd met de E-wet. 

Rendo voegt daar aan toe dat het ontwerpbesluit hiermee innerlijk tegenstrijdig is en het 

handelen van ACM onrechtmatig is en in strijd met de wettige zorgvuldigheidseisen zoals 

vastgelegd in artikel 3:2 van de Awb. 

415. In haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit is ook VEMW van 

oordeel dat de hierboven genoemde artikelen uit de E-wet, het systeem van de wet en de 

wetsgeschiedenis het niet toestaan om kosten voor invoeding van elektriciteit in de 

transporttarieven voor ontvangst mee te nemen. VEMW verwijst hierbij eveneens naar de 

tussenuitspraak van het CBb van 16 december 2011. VEMW voegt hier aan toe dat in haar 

ogen artikel 41b, eerste lid, 1 van de E-wet met zich meebrengt dat de GAW van regionale 

netbeheerders gesplitst dient te worden in een GAW voor ontvangst van elektriciteit en een 

GAW voor invoeding van elektriciteit. In het ontwerpbesluit is deze opsplitsing van de GAW niet 

doorgevoerd, en is derhalve sprake van slechts één GAW. VEMW verzoekt ACM het 

ontwerpbesluit in het licht van het voorgaande aan te passen. 

 

Reactie zienswijze “(On)rechtmatigheid SO-uitbreiding” 

416. Op 2 juli 2013 heeft het CBb in vier uitspraken
44

 haar eindoordeel gegeven over het gewijzigd 

methodebesluit regionale netbeheerders regionale netbeheerders elektriciteit voor de vijfde 

reguleringsperiode.
45

 Het CBb houdt daarbij vast aan haar tussenuitspraak van 16 december 

2011
46

 dat de SO-aanpassing als oplossing voor de (inkomsten)problematiek rond decentrale 

invoeding in strijd is met het geldende artikel 29 van de E-wet in combinatie met artikel 41b, 

eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. 

417. Echter, in het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit heeft ACM in randnummer 

154 aangegeven dat ten tijde van het nemen van dat ontwerpbesluit een wetsvoorstel 

aanhangig was dat beoogde artikel 29 van de E-wet zodanig te wijzigen dat buiten twijfel zou 

komen te staan dat de SO-uitbreiding voldoet aan de E-wet. Inmiddels is dit wetsvoorstel 

aangenomen door de Tweede Kamer
47

 en is het in behandeling bij de Eerste Kamer. Dit 

betekent dat op het moment dat ACM onderhavig methodebesluit heeft genomen het 

                                                      
43

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 33 493, nr. 2 (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011).  

44
 ECLI:NL:CBB:2013:52 (beroep Westland), ECLI:NL:CBB:2013:53 (herzieningsverzoek), ECLI:NL:CBB:2013:51 

(beroep VEMW) en ECLI:NL:CBB:2013:50 (beroep Rendo). 

45
 De vijfde reguleringsperiode loopt van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013. Kenmerk: 104007/74. 

46
 ECLI:NL:CBB:2011:BU7936.  

47
 Tweede Kamer, Handelingen 2012-2013 , nr. 93, item 17 (11 juni 2013). 
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wetsvoorstel nog geen kracht van wet heeft. Echter, ACM gaat ervan uit dat op 1 januari 2014, 

het moment waarop de nieuwe reguleringsperiode aanvangt, hier wel sprake van zal zijn. 

418. ACM meent voorts dat door de op handen zijnde wijziging van artikel 29 van de E-wet de 

SO-uitbreiding tevens niet meer in strijd is met artikel 41b, eerste lid, onderdeel a, van de 

E-wet. De wijziging van artikel 29 van de E-wet heeft tot gevolg dat het tarief voor het transport 

van elektriciteit betrekking zal hebben op zowel de afname als de invoeding van elektriciteit. 

Hierdoor zal volgens ACM invoeding onderdeel gaan uitmaken van de transportdienst en hoeft 

het niet meer beschouwd te worden als een afzonderlijke dienst. Hiermee voldoet de 

toerekening van kosten van invoeding aan de tariefdragers van de transportdienst aan het 

uitgangspunt van artikel 41b, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet, namelijk dat de kosten 

worden toegerekend aan de tariefdragers betreffende de diensten die deze kosten 

veroorzaken. De SO-uitbreiding zal derhalve na de wijziging van artikel 29 van de E-wet niet 

meer in strijd zijn met artikel 41b, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. Naar de mening van 

ACM is daarmee ook geen aanleiding om de GAW op te splitsen in een GAW voor invoeding 

en een GAW voor afname, zoals VEMW voorstelt. 

419.  ACM is het niet eens met Rendo en VEMW dat de voorgestelde SO-uitbreiding onrechtmatig is 

en komt tegemoet aan de zienswijze van Westland. ACM is van mening dat tegenover de 

kosten die door decentrale invoeding worden veroorzaakt inkomsten moeten staan. De 

oplossing die ACM hiervoor heeft gekozen – de SO-uitbreiding – is naar mening van ACM op 

dit moment de optimale oplossing.  

420. ACM bestrijdt voorts de stelling van Rendo dat zij de wettelijke zorgvuldigheidseisen zoals 

vastgelegd in artikel 3:2 van de Awb niet heeft nageleefd. Juist door de afweging van de 

belangen van alle belanghebbende partijen en ondersteund door gedegen onderzoek48 naar 

de feiten, heeft ACM ervoor gekozen de SO-uitbreiding in de zesde reguleringsperiode te 

herintroduceren. 

 

Conclusie zienswijze “(On)rechtmatigheid SO-uitbreiding” 

421. De zienswijzen van Westland, Rendo en VEMW hebben niet geleid tot een wijziging van het 

methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 70 “Uitwerking amendement Zijlstra” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 
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Samenvatting zienswijze “Uitwerking amendement Zijlstra” 

422. In haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit betwijfelt Rendo 

of de wijze waarop ACM het amendement Zijlstra in het ontwerpbesluit vorm heeft gegeven de 

juiste is. In de bijeenkomsten van de klankbordgroep heeft ACM namelijk aangegeven dat de 

synergievoordelen voor decentrale invoeding op de inkoopkosten transport als een gevolg van 

het amendement Zijlstra zouden komen te vervallen, hetgeen ook bevestigd wordt in het 

rapport van Frontier Economics.
49

 Rendo heeft op basis van de concept x-factormodellen 

getoetst of eliminatie van synergievoordelen inderdaad een gevolg zal zijn van het 

ontwerpbesluit. Rendo concludeert uit deze test
50

 dat dit niet het geval zal zijn, en dat de TI-

bedragen 2014-2016 voor Rendo een stijging laten zien in plaats van de verwachtte daling.
51

 

Rendo is van mening dat de oorzaak hiervan ligt in het feit dat in het ontwerpbesluit pas op het 

niveau van begin- en eindinkomsten rekening wordt gehouden met de inkoopkosten transport. 

Rendo verzoekt ACM daarom ook de correctie voor de inkoopkosten transport op het niveau 

van de wegingsfactoren plaats te laten vinden.  

 

Reactie zienswijze “Uitwerking amendement Zijlstra” 

423. ACM constateert dat Rendo in haar zienswijze niet heeft beargumenteerd waarom zij verwacht 

dat de aanpassingen die zij in het concept-rekenmodel heeft aangebracht zouden moeten 

leiden tot een daling van de TI-bedragen voor 2014-2016. Het is hiermee voor ACM onduidelijk 

wat de zienswijze van Rendo nu precies inhoudt, welke correctie Rendo voorstelt en waar deze 

toe moet leiden. 

424. ACM licht graag nogmaals toe dat in het geval een netbeheerder door invoeding 

synergievoordelen behaalt op de inkoopkosten transport, dit voordeel zal wegvallen door het 

amendement Zijlstra. De inkoopkosten transport vielen voorheen, net als andere reguliere 

kostenposten, binnen de maatstaf. Wanneer een netbeheerder – na meeweging van invoeding 

als prestatie – een synergievoordeel zou behalen op de inkoopkosten transport, dan zou deze 

netbeheerder relatief gezien als beter presterende netbeheerder uit de maatstaf komen dan de 

andere netbeheerders. Deze netbeheerder kreeg dan in de inkomsten (ongeveer) het 

sectorgemiddelde van de inkoopkosten transport vergoed, maar maakte zelf relatief minder 

inkoopkosten transport. Nu via het geïmplementeerde amendement Zijlstra per individuele 

netbeheerder de inkoopkosten transport worden nagecalculeerd, zal deze netbeheerder 

                                                      
49

 Frontier Economisc, Treatment of Distributed Generation, october 2012. 

50
 Hiertoe heeft RENDO haar eigen inkoopkosten in het tabblad "PRD OPEX (2009-2012)” voor de jaren 2009 t/m 2012 

verlaagd door de kosten voor kWmax en kWcontract in het rekenmodel te elimineren. Hiermee wordt het maximale 

voordeel uit decentrale invoeding gesimuleerd. Gelijktijdig zijn de volumes van Enexis in die jaren verlaagd met het 

volume aan kWmax en kWcontract. 

51
 Rendo sluit niet uit dat dit een gevolg is van fouten in de rekenregels van het concept-rekenmodel. 
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uiteindelijk alleen nog maar de relatief lagere inkoopkosten transport vergoed krijgen. Enige 

mate van synergievoordelen op inkoopkosten transport worden zo weggenomen. 

425. Tot slot is ACM van mening dat het juist is om de inkoopkosten transport pas op het niveau van 

begin- en eindinkomsten toe te voegen. Hiermee wordt voorkomen dat de inkoopkosten 

transport de andere posten beïnvloeden en vice versa.  

 

Conclusie zienswijze “Uitwerking amendement Zijlstra” 

426. De zienswijze van Rendo heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 71 “Vaststelling tariefdrager” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Vaststelling tariefdrager” 

427. VEMW stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat 

op 20 juli 2012 artikel 29, derde lid, van de E-wet is komen te vervallen. In dit artikel werd 

bepaald dat de Minister de tariefdrager vaststelt voor het transportafhankelijke element van het 

transporttarief zoals bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de E-wet. Vanaf die datum heeft ACM 

het zelf in de hand om een tariefdrager voor een producententarief, en vervolgens het 

producententarief zelf, vast te stellen. Hiermee is de in randnummer 160 gevolgde redenatie 

“voor de overige invoeders [op netten lager dan 110 kV, red.] kan geen invoedingstarief worden 

vastgesteld omdat hiervoor geen tariefdrager is vastgesteld.” een ongeldige. Gelet op het 

voorgaande verzoekt VEMW ACM het ontwerpbesluit aan te passen.  

 

Reactie zienswijze “Vaststelling tariefdrager” 

428. ACM is het met VEMW eens dat het hierboven geciteerde deel van de in randnummer 160 

gevolgde redenatie geen stand houdt. ACM bedoelde de zin in de verleden tijd, zijnde: “Voor de 

overige invoeders kon geen invoedingstarief worden vastgesteld omdat hiervoor geen 

tariefdrager was vastgesteld.” ACM zal daarom de zin corrigeren in het onderhavige 

methodebesluit. 

 

Conclusie zienswijze “Vaststelling tariefdrager” 

429. ACM volgt de zienswijze van VEMW en heeft bovengenoemde redenatie naar de verleden tijd 

omgeschreven in het methodebesluit voor de zesde reguleringsperiode regionale 

netbeheerders elektriciteit. De zienswijzen van VEMW heeft daarmee geleid tot een wijziging 
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van het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 72 “Wegingsfactoren invoeding” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Wegingsfactoren invoeding” 

430. Rendo meent in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat 

de wegingsfactoren invoeding enkel bepaald dienen te worden op basis van de kosten van het 

netvlak zelf, dus exclusief de kosten van het naast bovenliggende netvlak zoals door ACM in 

het ontwerpbesluit wordt beschreven. Rendo geeft door middel van onderstaande tabel aan 

hoe de berekening per netvlak volgens haar plaats zou moeten vinden. 

Wegingsfactor invoeding Berekening 

TS sectortarief TS – sectortarief HS 

HS+TS/MS sectortarief HS+TS/MS – sectortarief HS 

MS-T 
sectortarief MS-T – sectortarief 

HS+TS/MS 

MS-D 
sectortarief MS-D – sectortarief 

HS+TS/MS 

MS/LS 
sectortarief MS/LS – sectortarief 

HS+TS/MS 

431. Voorts geeft Rendo als voorbeeld hoe formule 19 uit bijlage 1 van het oorspronkelijke 

methodebesluit NE5R voor de MS-netvlakken zou moeten luiden als gevolg van deze 

voorgestelde wijziging. 

 

Reactie zienswijze “Wegingsfactoren invoeding” 

432. ACM heeft haars inziens in randnummer 170 van het ontwerpbesluit (randnummer 174 van het 

onderhavige besluit) afdoende onderbouwd waarom zij voor de hier voorgestelde methodiek 

heeft gekozen. ACM mist in de zienswijze van Rendo een onderbouwing om de wegingsfactor 

voor invoeding aan te passen: Er wordt door Rendo geen nieuwe informatie of argumentatie 

aangedragen waarom het ontwerpbesluit zou moeten worden gewijzigd. ACM ziet derhalve 

geen reden om van de huidige werkwijze af te wijken. 
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Conclusie zienswijze “Wegingsfactoren invoeding” 

433. De zienswijze van Rendo heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 73 “Vaststelling HS-tarieven” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Vaststelling HS-tarieven” 

434. Rendo stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat 

het sectortarief van afname van het HS-netvlak, dat gebruikt wordt om de wegingsfactoren van 

invoeding te bepalen, gebaseerd dient te zijn op de tarieven van TenneT en niet op de tarieven 

van Stedin en Liander, zoals in het ontwerpbesluit is vastgelegd. Rendo draagt hier een drietal 

argumenten voor aan. 

435. Ten eerste stelt Rendo dat de keuze niet robuust is. Op het moment dat de CBL-netten van 

Stedin en Liander zijn overgedragen aan TenneT komen de tarieven van Stedin en Liander 

automatisch te vervallen.  

436. Ten tweede is de keuze niet representatief, omdat deze slechts betrekking heeft op een fractie 

van alle HS-netten in Nederland. 

437. Ten derde zijn volgens Rendo de HS-tarieven van Liander en Stedin sowieso niet van belang 

voor regionale netbeheerders anders dan Stedin en Liander, omdat zij ofwel direct inkopen bij 

TenneT, ofwel indirect via een bovenliggende regionale netbeheerder (in veel gevallen Enexis). 

Dit betekent dat de wegingsfactoren voor afnemers TS tot en met de kleinverbruikers nagenoeg 

geheel bepaald worden door de HS- en EHS-tarieven van TenneT. 

 

Reactie zienswijze “Vaststelling HS-tarieven” 

438. ACM constateert dat deze visie al in een eerder stadium door Rendo is gedeeld.
52

 ACM heeft in 

randnummer 175 van het ontwerpbesluit reeds nader toegelicht op welke gronden zij van 

mening is dat de door haar gehanteerde methodiek gehandhaafd dient te worden, en ziet in de 

zienswijze van Rendo geen aanleiding om deze motivering nader aan te vullen. 

 

 

                                                      
52

 NE6R – voornemen tot herintroductie invoeding in de SO. RENDO, 22 januari 2013 
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Conclusie zienswijze “Vaststelling HS-tarieven” 

439. De zienswijze van Rendo heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 74  “Schrappen methode van regulering voor EHD-netten” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Schrappen methode van regulering voor EHD-netten” 

440. Netbeheer Nederland geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas aan dat zij het voor de hand vindt liggen dat ACM haar handelswijze wat betreft de 

EHD-netten in het nieuwe methodebesluit continueert. Netbeheer Nederland noemt als 

redenen hier de onvergelijkbaarheid van deze netten met de overige gasnetten en het feit dat 

het aantal netbeheerders van en afnemers op EHD-netten zeer gering is. 

441. Echter, Netbeheer Nederland is tevens van mening dat, nu ACM als het ware de EHD-netten 

resultaatneutraal aan de berekeningen van de methode toevoegt, het eenvoudiger en logischer 

zou zijn om de EHD-netten volledig buiten de berekeningen van de methode te houden. 

 

Reactie zienswijze “Schrappen methode van regulering voor EHD-netten” 

442. Uit de zienswijze van Netbeheer Nederland blijkt dat zij de keuze van ACM, om de methode 

van regulering voor EHD netten zoals neergelegd in het methodebesluit voor regionale 

netbeheerders gas in de vierde reguleringsperiode te continueren, in principe onderschrijft. Wat 

betreft de stelling van Netbeheer Nederland dat de EHD-netten uit de berekeningen van de 

methode van regulering kunnen worden geschrapt, is ACM echter van mening dat dit niet 

mogelijk is. Zoals al vastgesteld in het methodebesluit regionale netbeheerders gas voor de 

derde reguleringsperiode
53

 dient ACM de tarieven voor alle regionale transportnetten te 

reguleren. ACM kan er om die reden niet voor kiezen om de regulering van de EHD-netten 

buiten de methode te houden. 

 

Conclusie zienswijze “Schrappen methode van regulering voor EHD-netten” 

443. De zienswijze van Netbeheer Nederland heeft niet geleid tot een wijziging van het 

methodebesluit regionale netbeheerders gas ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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 Besluit van 25 april 2008 met kenmerk 102449/167, randnummer 105. 
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Zienswijze 75  “Methode van regulering voor EHD-netten in strijd met de Gaswet” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Methode van regulering voor EHD-netten in strijd met de Gaswet” 

444. VEMW geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas aan dat 

naar haar oordeel het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas in strijd is met de Gaswet 

ten aanzien van de regulering van de EHD-netten. VEMW verzoekt de methode van regulering 

voor EHD-netten aan te passen. VEMW stelt dat het ontwerpbesluit niet voldoet aan artikel 

81b, eerste lid, onder a en artikel 81, tweede lid, van de Gaswet, nu de methode van regulering 

er niet toe leidt dat met de tarieven niet meer dan de werkelijke, efficiënte kosten en een 

rendement dat niet hoger is dan in het economische verkeer gebruikelijk worden vergoed. 

Bovendien leidt volgens VEMW de methode van regulering voor EHD-netten niet tot een 

doelmatige bedrijfsvoering in de zin van artikel 81, eerste lid, van de Gaswet. Tot slot merkt 

VEMW op dat ACM niet alle relevante feiten heeft vergaard voordat zij de regeling in het 

ontwerpbesluit heeft neergelegd. Hierdoor heeft ACM niet in overeenstemming met artikel 3:2 

Awb gehandeld. VEMW verzoekt ACM alsnog alle relevante feiten te vergaren. 

 

Reactie zienswijze “Methode van regulering voor EHD-netten in strijd met de Gaswet” 

445. ACM maakt uit de zienswijze van VEMW op dat zij in de eerste plaats van mening is dat de in 

het ontwerpbesluit beschreven methode van regulering voor EHD-netten niet leidt tot 

vergoeding van alleen de efficiënte kosten inclusief een redelijk rendement en dat de methode 

niet stimuleert tot een doelmatige bedrijfsvoering. ACM is allereerst van mening dat deze 

stelling van VEMW voor wat betreft DNWB niet opgaat. ACM heeft reeds in het methodebesluit 

voor de vierde reguleringsperiode gas
54

 toegelicht dat de prestatie van DNWB op het EHD-net 

goed meetbaar is en tevens dat de deelmarkt voor telemetriegrootverbruik vergelijkbaar is met 

de deelmarkt voor EHD van DNWB. Op grond van deze argumenten heeft ACM in het 

methodebesluit vierde reguleringsperiode regionale netbeheerders gas ervoor gekozen voor 

DNWB de afzet op het EHD-net in de afzetcategorie telemetriegrootverbruik op te nemen. ACM 

continueert deze methode in voorliggend besluit. Deze keuze leidt er toe dat DNWB voldoende 

wordt gestimuleerd tot een doelmatige bedrijfsvoering en in haar tarieven alleen een 

vergoeding krijgt voor de efficiënte kosten inclusief een rendement dat in het economische 

verkeer gebruikelijk is. Daarmee voldoet ACM volgens haar aan de eisen zoals gesteld in de 

Gaswet. 

                                                      
54

 Besluit van 26 augustus 2010, met kenmerk 103222_1/246, randnummers 143-149. 
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446. Wat betreft ZEBRA en Enexis heeft ACM in het methodebesluit regionale netbeheerders gas 

voor de vierde reguleringsperiode geconcludeerd dat het niet goed mogelijk is om de prestatie 

van Enexis en ZEBRA op hun EHD-netten te meten. Daarmee zijn deze prestaties ook niet 

vergelijkbaar met de prestatie van DNWB. In de vierde reguleringsperiode heeft ACM dit 

onderzoek opnieuw tegen het licht gehouden en gezocht naar eventuele (andere) manieren 

waarop de prestaties van ZEBRA en Enexis op hun EHD-netten te meten zijn. Hieruit zijn 

echter geen andere manieren naar voren gekomen om prestaties te meten dan welke eerdere 

al zijn beschreven in het methodebesluit voor de vierde reguleringsperiode gas. Een belangrijk 

gegeven om prestaties te meten is de wijze waarop de afzet van deze netbeheerders aan 

afnemers tot stand komt. ACM constateert dat de wijze waarop ZEBRA en Enexis hun afzet 

meten in de afgelopen periode niet is gewijzigd. Daarmee zijn hun prestaties nog steeds 

onvoldoende meetbaar. ACM ziet dus geen mogelijkheden om de methode van regulering voor 

EHD-netten in de komende reguleringsperiode te wijzigen en laat de methode van regulering 

uit het vorige methodebesluit daarom in stand. 

447. Voorts stelt VEMW in haar zienswijze dat ACM niet alle relevante feiten zou hebben verzameld 

en verzoekt ACM dit alsnog te doen. Naar het oordeel van ACM is VEMW onvoldoende 

concreet in haar verzoek. Het is ACM niet duidelijk welke relevante feiten VEMW hier bedoelt. 

Zoals hiervoor beschreven heeft ACM in de vierde reguleringsperiode gas onderzoek gedaan 

naar de beschikbare relevante gegevens en daarvan geconcludeerd dat deze of niet bruikbaar 

of niet beschikbaar waren. De inhoud en resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het 

methodebesluit voor de vierde reguleringsperiode gas.
55

 

448. Wel merkt ACM op dat zij na het sluiten van de zienswijzeperiode een signaal heeft gekregen 

van een derde partij dat ZEBRA en Enexis mogelijk zouden beschikken over bruikbare 

gegevens om de prestaties van beide netbeheerders op hun EHD-netten te meten. Naar 

aanleiding van dit signaal heeft ACM een eerste verkenning gedaan naar de beschikbaarheid 

van deze gegevens bij de netbeheerders en de bruikbaarheid van deze gegevens om de 

prestaties van de netbeheerders op de EHD-netten te meten. Vanwege het korte tijdsbestek is 

ACM echter nog onvoldoende in staat geweest de bruikbaarheid van het signaal te 

onderzoeken en de (mogelijk) beschikbare gegevens te analyseren en valideren. Om die reden 

is ACM van mening dat zij op dit moment (nog) niet beschikt over gegevens die zonder meer 

gebruikt kunnen worden om de methode van regulering voor EHD-netten anders vorm te 

geven, en is zij – in tegenstelling tot VEMW – van mening dat zij het voorliggende besluit wel 

degelijk zorgvuldig heeft voorbereid. 

449. Gezien het voorgaande vindt ACM het wel van belang om naar aanleiding van het verkregen 

signaal nader te onderzoeken en of de (mogelijk) beschikbare gegevens bruikbaar zijn om de 

methode van regulering voor EHD-netten aan te passen. De uitkomsten van dit onderzoek 
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 Besluit van 26 augustus 2010, met kenmerk 103222_1/246, randnummers 143-149. 
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neemt ACM mee bij de vaststelling van de reguleringsmethode voor de zesde 

reguleringsperiode regionale netbeheerders gas. 

 

Conclusie zienswijze “Methode van regulering voor EHD-netten in strijd met de Gaswet” 

450. De zienswijze van VEMW heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 76  “Geen maatstafregulering bij netverliezen gas maar nacalculatie” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas en notitie 

van ACM Regulering 

netverliezen gas van 29 juli 

2013 

nee 

Westland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Geen maatstafregulering bij netverliezen gas maar nacalculatie” 

451. Een aantal netbeheerders geeft in hun zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas en op de notitie van ACM Regulering netverliezen gas van 29 juli 2013 

aan bezwaren te hebben tegen de toepassing van maatstafregulering op de kosten van de 

inkoop van netverliezen gas. In plaats daarvan pleiten deze partijen voor nacalculatie. In 

dit verband voeren de netbeheerders een aantal argumenten aan waarom 

maatstafregulering niet kan worden toegepast. Deze specifieke argumenten komen in 

aparte zienswijzen aan de orde. Hieronder zal ACM eerst in zijn algemeenheid ingaan op 

de toepassing van maatstafregulering. 

Reactie zienswijze “Geen maatstafregulering bij netverliezen gas maar nacalculatie ” 

452. Uitgangspunt van de wetgever en ACM is dat in beginsel maatstafregulering wordt 

gehanteerd, tenzij er sprake is van een objectiveerbaar regionaal verschil (hierna: ORV) of 

bij wet anders is voorgeschreven. Voor de inkoop van netverliezen gas is er geen 

wettelijke verplichting om dit op een andere wijze dan via maatstafregulering te reguleren. 

Een ORV betreft een structureel verschil in kosten tussen netbeheerders dat niet door hen 

beïnvloedbaar is.
56

 Wanneer partijen van mening zijn dat er sprake is van een ORV, dan 

dienen zij dit te motiveren aan de hand van de uitgangspunten die ACM hanteert bij de 
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 Zie paragraaf 8.3.2 van het methodebesluit regionale netbeheerders gas. 
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beoordeling of sprake is van een ORV. Vervolgens zal ACM onderzoeken of aan de 

criteria voor de toepassing van ORV is voldaan. Het verzoek van netbeheerders om nu 

voor de inkoop van netverliezen gas geen maatstafregulering toe te passen, zou gezien 

kunnen worden als een verzoek om netverliezen te erkennen als ORV. Daarvan kan 

echter naar de mening van ACM op dit moment nog geen sprake zijn. Partijen hebben 

namelijk niet expliciet verzocht om de kosten van inkoop van netverliezen als ORV te 

behandelen en hebben ook niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een ORV.
 

Partijen hebben wel ingebracht dat kosten niet beïnvloedbaar zijn,
57

 maar niet dat er 

verschillen in de mate van beïnvloedbaarheid en in de hoogte van kosten zouden zijn die 

aanleiding kunnen zijn om de inkoop van netverliezen gas als ORV te beschouwen. 

Daarom gaat ACM hier niet verder in op de mogelijkheid om netverliezen gas te zien als 

ORV. Nu de wet geen aparte wijze van regulering voorschrijft en ook vooralsnog niet vast 

is komen te staan dat er sprake is van een ORV, past ACM dus maatstafregulering toe op 

de kosten van inkoop van netverliezen gas. 

453. De tariefregulering die ACM hanteert is een vorm van ex ante price-cap regulering. Dat wil 

zeggen: voorafgaand aan een reguleringsperiode stelt ACM vast wat de totale inkomsten 

van de netbeheerders in die periode mogen zijn. Doordat inkomsten tijdens de periode niet 

meer afhankelijk zijn van kostenbeslissingen van netbeheerders, geeft deze vorm van 

regulering sterke doelmatigheidsprikkels. Elke kostenverlaging (of -verhoging) leidt 

namelijk tot een hoger (of lager) rendement. ACM baseert de toekomstige tariefinkomsten 

op de verwachte efficiënte kosten. Alleen in specifieke gevallen wijkt ACM af van het 

hanteren van een ex ante price-cap, door in die gevallen een nacalculatie toe te passen. 

ACM past alleen nacalculatie toe als aan drie voorwaarden voldaan is: gegevens zijn niet 

goed in te schatten, een onjuiste schatting heeft een substantieel financieel effect en het 

risico is niet diversificeerbaar.
58

 ACM is van mening dat van deze uitzonderingssituatie 

voor netverliezen gas geen sprake is. Dat licht ACM als volgt toe. ACM baseert in de 

meeste gevallen de schatting van de toekomstige kosten op historische data. Deze zijn 

doorgaans namelijk een goede schatter voor de kosten in de toekomst. Omdat de inkoop 

van netverliezen gas een nieuwe activiteit is voor netbeheerders, hebben de 

netbeheerders geen gegevens over de met deze activiteit samenhangende kosten in de 

afgelopen jaren. Om deze kosten toch te kunnen betrekken in de tariefinkomsten in de 

komende periode, maakt ACM een kostenschatting. Daartoe is een schatting gemaakt van 

de kosten over de jaren 2010 tot en met 2012. Deze baseert zij, net als zij doet bij andere 

kostenschattingen, op gegevens uit het verleden. Voor de jaren 2010 tot en met 2012 is 

geschat welke kosten netbeheerders gehad zouden hebben als zij in deze jaren 

verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de inkoop van netverliezen gas. De 

kostenschatting is gebaseerd op feitelijke gegevens uit het verleden van netbeheerders en 

op de gasmarkten.  

                                                      
57

 Zie zienswijze 79. 

58
 Zie randnummer 295 van hoofdstuk 11 van het methodebesluit regionale netbeheerders gas. 
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454. ACM heeft de onafhankelijke onderzoeksbureaus Redpoint en Kyos gevraagd deze 

schatting te maken.
59

 Beide bureaus zijn gespecialiseerde consultants op het terrein van 

energie. Redpoint heeft veel ervaring met advisering in een context met regulering. Kyos 

ondersteunt en adviseert klanten ten aanzien van handel en risicomanagement in 

energiemarkten en heeft geavanceerde softwaremodellen hiervoor ontwikkeld, onder meer 

over commodity pricing en waardering van gasopslag. ACM acht Redpoint en Kyos 

daarom zeer deskundig ten aanzien van de bepaling van de kosten van inkoop van gas.  

455. Voor de schatting van de kosten van de inkoop van netverliezen gas heeft ACM het 

netverliespercentage bepaald. Dit heeft ACM gebaseerd op gegevens van netbeheerders 

over de invoeding en verbruik in 2009 en 2010. Redpoint en Kyos hebben, gebruik 

makend van het netverliespercentage en van gegevens over de feitelijke invoeding van 

netbeheerders in de jaren 2010 tot en met 2012, berekend wat de netverliesvolumes en de 

kosten van inkoop van deze netverliesvolumes zijn. Daarbij hebben Redpoint en Kyos 

gebruik gemaakt van gegevens over de prijzen van gas, gasopslag en transport die in 

deze periode in de energiemarkten golden.  

456. ACM acht het onderzoek van Redpoint en Kyos voldoende robuust en zorgvuldig en de 

uitkomsten betrouwbaar. De wijze waarop Redpoint en Kyos de verschillende 

componenten hebben berekend is goed en realistisch, met dien verstande dat drie kleinere 

componenten niet of te laag door Redpoint en Kyos zijn ingeschat. Hierop komt ACM bij 

zienswijze 82 terug. De schatting van de kosten van inkoop van netverliezen gas heeft 

voldoende kwaliteit om opgenomen te worden in de kostenschatting voor de komende 

periode. 

457. Op grond van hetgeen hierboven is uiteengezet, is ACM van mening dat de schatting van 

de kosten van de inkoop van netverliezen gas voldoende betrouwbaar is. Daarmee is niet 

voldaan aan de eerste voorwaarde voor nacalculatie, immers de gegevens zijn wel goed te 

schatten. Om deze redenen ziet ACM geen aanleiding om voor netverliezen gas tot 

nacalculatie te besluiten. 

458. Het bovenstaande in aanmerking nemende, zal ACM maatstafregulering toepassen op de 

kosten van inkoop van netverliezen en zal zij daarop geen nacalculatie toepassen. 

Conclusie zienswijze “Geen maatstafregulering bij netverliezen gas maar nacalculatie” 

459. Deze zienswijze geeft geen aanleiding het methodebesluit regionale netbeheerders gas te 

wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

 

                                                      
59

 Redpoint en Kyos Pricing the purchase of gas losses on regional gas transport networks van 29 juli 2013 (hierna: het 

rapport van Redpoint en Kyos). 
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Zienswijze 77  “Maatstafregulering van netverliezen geeft geen prikkel tot 

kostenverlaging” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEH ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Samenvatting zienswijze “Maatstafregulering van netverliezen gas geeft geen prikkel tot 

kostenverlaging” 

460. VEH vraagt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas om nadere 

toelichting voor de keuze van het systeem van maatstafregulering voor wat betreft de kosten 

van netverliezen. VEH is van mening dat in het systeem van maatstafregulering de prikkel voor 

netbeheerders ontbreekt om de kosten te verlagen door de omvang van netverliezen te 

beperken of het netverliesvolume tegen een lagere prijs in te kopen.  

Reactie zienswijze “Maatstafregulering van netverliezen gas geeft geen prikkel tot 

kostenverlaging” 

461. In een hierboven gegeven reactie op zienswijze 76 en de hoofdstukken 5 en 7 van het 

methodebesluit gaat ACM uitgebreid in op de achtergronden en uitgangspunten van de 

tariefregulering. ACM beoogt met de tariefregulering en de systematiek van maatstafregulering 

de doelmatigheid van de bedrijfsvoering te bevorderen, door de tariefinkomsten voorafgaand 

aan de reguleringsperiode vast te stellen. Doordat de inkomsten tijdens de periode niet meer 

afhankelijk zijn van kostenbeslissingen van netbeheerders, geeft deze vorm van regulering 

sterke doelmatigheidsprikkels, want netbeheerders realiseren extra rendement als zij hun 

kosten verlagen. Netbeheerders hebben dus een voordeel als zij hun kosten beperken; in het 

geval van netverliezen gas kan dat onder meer door de omvang van netverliezen te beperken 

of het netverliesvolume tegen een lagere prijs in te kopen. In tegenstelling tot wat VEH stelt, 

geeft maatstafregulering juist wel de doelmatigheidsprikkels.  

Conclusie zienswijze “Maatstafregulering van netverliezen gas geeft geen prikkel tot 

kostenverlaging” 

462. Deze zienswijze van VEH geeft geen aanleiding het methodebesluit regionale netbeheerders 

gas te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 78  “Geen maatstafregulering bij netverliezen gas maar nacalculatie vanwege 

onzekerheden” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 
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Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Samenvatting zienswijze “Geen maatstafregulering bij netverliezen gas maar nacalculatie 

vanwege onzekerheden” 

463. Netbeheer Nederland geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas aan dat zij ernstig bezwaar heeft tegen de toepassing van maatstafregulering op de inkoop 

van netverliezen gas, omdat op dit moment volstrekt onduidelijk is met welke inkoopkosten de 

netbeheerders zullen worden geconfronteerd. Er is volgens Netbeheer Nederland 

onduidelijkheid ten aanzien van volumeschommelingen (bijvoorbeeld ten gevolge van de 

strengheid van winters), de voorgestane administratieve correctie van temperatuur en hoogte, 

en de invoeringsdatum van de voorgestane codewijzigingen. Gezien deze onzekerheden is 

maatstafregulering niet doelmatig. In plaats daarvan pleit Netbeheer Nederland voor 

nacalculatie.  

464. Stedin voert ditzelfde aan in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas. 

Reactie zienswijze “Geen maatstafregulering bij netverliezen gas maar nacalculatie vanwege 

onzekerheden” 

465. Hieronder zal ACM eerst ingaan op ieder punt waar volgens Netbeheer Nederland en Stedin 

onzekerheden bestaan. Daarna zal ACM ingaan op de betekenis daarvan ten aanzien van de 

toepassing van maatstafregulering. 

466. Netbeheer Nederland en Stedin stellen dat er onduidelijkheid is over de omvang van de kosten 

door volumeschommelingen. ACM is het eens met Netbeheer Nederland en Stedin dat 

volumes, en ook de volumes aan netverliezen, niet constant zijn, maar fluctueren met het uur 

van de dag, het seizoen, et cetera. De volumes aan netverliezen uit de allocatie die 

netbeheerders dienen in te kopen, en de volumes uit de reconciliatie, wat uiteindelijk 

afgerekend wordt, zijn op voorhand niet zeker. Dat is echter ook het geval met allerlei andere 

kostenposten waar de regionale netbeheerders verantwoordelijk voor zijn en die in de maatstaf 

zijn opgenomen alsook wat betreft de afzet. Dergelijke onzekerheden zijn onderdeel van een 

normale bedrijfsvoering waarmee ondernemingen, waaronder netbeheerders, geconfronteerd 

worden. 

467. ACM is van mening dat er geen sprake is van onduidelijkheid over de omvang van de kosten 

door onduidelijkheden over de administratieve correctie voor temperatuur en hoogte, zoals 

Netbeheer Nederland en Stedin stellen. De wijzigingen in de administratieve volumeherleiding 

wat betreft de temperatuurcorrectie zijn vastgelegd in het besluit wijziging technische 
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voorwaarden inzake de administratieve herleiding en beperking van netverliezen gas
.60

 Ook 

over de hoogtecorrectie die Netbeheer Nederland en Stedin noemen, bestaat geen 

onduidelijkheid. Er is op dit moment immers geen sprake van een wijziging in de 

administratieve volumeherleiding voor hoogteligging. In de toekomst zal mogelijk een wijziging 

in de administratieve volumeherleiding ten aanzien van de hoogteligging aan de orde zijn.
61

 

ACM heeft hiervoor een procedure gestart.
62

 Op dit moment is dat echter niet aan de orde. Er 

zijn momenteel dus geen onzekerheden over de administratieve correctie voor temperatuur en 

hoogte. 

468. Ten aanzien van de ingangsdatum van de regulering van de inkoop van netverliezen gas is wel 

een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit opgetreden, maar bestaat geen 

onduidelijkheid. In het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas ging ACM er vanuit dat de 

codewijzigingen en de tariefregulering beiden per 1 januari 2014 in werking zouden treden. Bij 

de consultatie van het codebesluit, waarin ACM de temperatuurcorrectie in de administratieve 

volumeherleiding aanpast, hebben netbeheerders aangegeven negen maanden 

implementatietermijn nodig te hebben, die pas kan aanvangen als ook de Informatiecode 

Elektriciteit en Gas is gewijzigd. ACM heeft deze zienswijze gevolgd
63

 en in het ontwerpbesluit 

ter wijziging van de Informatiecode Elektriciteit en Gas bepaald dat beide codewijzigingen per 1 

juli 2014 in werking zullen treden.
64

 Naar aanleiding van de zienswijzen op dat ontwerpbesluit 

zal ACM in het betreffende besluit de datum van inwerkingtreding bepalen en zal op dat 

moment dus geen onduidelijkheid meer bestaan over de ingangsdatum van de regulering en de 

wijze waarop de kosten van de inkoop van netverliezen gas in de regulering verwerkt worden. 

De latere datum van inwerkingtreding van de regulering van netverliezen gas heeft gevolgen 

voor de vaststelling van de tarieven. In hoofdstuk 11 van het methodebesluit heeft ACM dit 

uitgewerkt. 

469. Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de onzekerheden die Netbeheer Nederland en 

Stedin noemen niet aan de orde zijn, dan wel deel uitmaken van een normale bedrijfsvoering. 

Deze onzekerheden kunnen dus geen aanleiding zijn om af te zien van maatstafregulering.  

                                                      
60

 Zie onder meer paragraaf 4.3 en paragraaf 6 van het Besluit wijziging technische voorwaarden inzake de 

administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas, 18 juli 2013 (103640/40, Staatscourant 2013, nr. 

20862) (hierna: codebesluit). 

61
 Hoogte beïnvloedt druk, en daarmee ook het volume. 

62
 Zie wijzigingsverzoek hoogtecorrectie en afwijkende regeldruk van 13 mei 2013 aan de gezamenlijke netbeheerders 

(brief ACM/2013/200903, dossier 13.0103.52) en wijzigingsverzoek van 8 mei 2013 aan de NEDU (ACM/2013/200900, 

dossier 13.0095.52) en de toelichting in randnummer 28 en paragraaf 4.6 van het codebesluit. 

63
 Zie paragraaf 7.18 van het codebesluit. 

64
 Ontwerp van het besluit wijzigingen van de Informatiecode Elektriciteit en Gas inzake de administratieve 

volumeherleiding voor gasmeters, 8 augustus 2013 (zaak 13.00094.52, document ACM/DC/2013/203319, 

Staatscourant 2013, nr. 22300 van 8 augustus 2013). 
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Conclusie zienswijze “Geen maatstafregulering bij netverliezen gas maar nacalculatie vanwege 

onzekerheden” 

470. De zienswijzen van Netbeheer Nederland en Stedin geven geen aanleiding het methodebesluit 

regionale netbeheerders gas te wijzigen opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 79  “Geen maatstafregulering bij netverliezen gas maar individuele 

nacalculatie vanwege niet-beïnvloedbaarheid” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Westland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland  notitie van ACM Regulering 

netverliezen gas van 29 juli 

2013 

nee 

Samenvatting zienswijze “Geen maatstafregulering bij netverliezen gas maar individuele 

nacalculatie vanwege niet-beïnvloedbaarheid” 

471. Westland stelt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas dat 

vergoeding voor de inkoop van netverliezen gas niet via de maatstafregulering, maar via 

individuele verrekening buiten de maatstaf om dient te geschieden, omdat deze kosten in 

hoofdzaak niet beïnvloedbaar zijn en de mate van beïnvloedbaarheid verschilt tussen 

netbeheerders. Er bestaan er volgens Westland grote verschillen tussen netbeheerders ten 

aanzien van niet-beïnvloedbare kosten, mede als gevolg van verschillen in samenstelling van 

klantportfolio’s (klein- versus grootverbruik) en verschillen in het al dan niet dynamisch 

afnamepatroon.  

472. Westland stelt dat het opnemen van niet-beïnvloedbare kosten in de maatstaf in strijd is met 

het wettelijke doelmatigheidsbeginsel. Volgens de wet zijn netbeheerders verplicht doelmatig te 

handelen, en het accepteren van een kostenpost waarvoor netbeheerders onvoldoende 

vergoeding kunnen krijgen is in strijd met dit doelmatigheidsbeginsel. Voorts stelt Westland dat 

volgens de wet iedere netbeheerder in staat moet zijn het efficiënte niveau te bereiken, maar 

door de aanwezigheid van aanzienlijke verschillen in niet-beïnvloedbare kosten tussen 

netbeheerders zullen er netbeheerders zijn die hiervoor onvoldoende opbrengsten zullen 

ontvangen. 

473. Netbeheer Nederland stelt in zijn zienswijze op de notitie van ACM Regulering netverliezen gas 

van 29 juli 2013 en het bijbehorende rapport van Redpoint en Kyos Pricing the purchase of gas 

losses on regional gas transport networks van 29 juli 2013 dat maatstafregulering ongeschikt is 

omdat een belangrijk deel van de kosten verbonden aan de inkoop van netverliezen gas niet 

beïnvloedbaar is voor netbeheerders.  
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Reactie zienswijze “Geen maatstafregulering bij netverliezen gas maar individuele nacalculatie 

vanwege niet beïnvloedbaarheid” 

474. Zoals ACM hierboven al heeft aangegeven wordt voor de kosten van de inkoop van 

netverliezen gas maatstafregulering gehanteerd en geen nacalculatie. De al dan niet 

beïnvloedbaarheid van de kosten verandert niets aan dat oordeel. Hierbij merkt ACM nog op 

dat zij van mening is dat de kosten van de inkoop van netverliezen gas gedeeltelijk 

beïnvloedbaar zijn, net als veel andere kosten die onderdeel zijn van de maatstafregulering. 

475. Volgens Westland zijn er grote verschillen tussen netbeheerders van niet-beïnvloedbare 

kosten. Bij de voorbereiding van het methodebesluit had Westland aangegeven te verwachten 

dat een groter aandeel telemetriegrootverbruikers tot een hoger netverlies zou leiden. ACM 

heeft dit onderzocht, maar heeft geen verschil gevonden in het gemiddelde van de 

netverliespercentages van netgebieden met een groot aandeel telemetriegrootverbruik versus 

netgebieden met een klein aandeel telemetriegrootverbruik.
65

 ACM concludeert daarom dat er 

geen aanleiding bestaat om in de tariefregulering rekening te houden met verschillen tussen 

netbeheerders in de samenstelling van klantportfolio’s. 

476. Westland is van mening dat netbeheerders wettelijk verplicht zijn doelmatig te handelen en het 

accepteren van een niet-beïnvloedbare kostenpost zonder garantie op een adequate 

vergoeding in strijd zou zijn met de wettelijke verplichting voor netbeheerders om doelmatig te 

handelen. ACM is van mening zij de tariefinkomsten op een niveau vaststelt dat netbeheerders 

adequate mogelijkheden biedt om de kosten van de inkoop van netverliezen gas te dekken. 

Conclusie zienswijze “Geen maatstafregulering maar individuele nacalculatie vanwege niet 

beïnvloedbaarheid” 

477. De zienswijzen van Westland en Netbeheer Nederland geven geen aanleiding van het 

methodebesluit regionale netbeheerders gas te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 80  “Kostensimulatie ongeschikt als basis voor maatstafregulering 

netverliezen gas” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland notitie van ACM Regulering 

netverliezen gas van 29 juli 

2013 

nee  

 

 

                                                      
65

 Zie paragraaf 8.2.3 van het methodebesluit regionale netbeheerders gas en paragraaf 4 en bijlage 2 van de notitie 

Regulering netverliezen gas van 29 juli 2013. 
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Samenvatting zienswijze “Kostensimulatie ongeschikt als basis voor maatstafregulering 

netverliezen gas” 

478. In zijn zienswijze op de notitie van ACM Regulering netverliezen gas van 29 juli 2013 geeft 

Netbeheer Nederland aan fundamentele bezwaren te hebben tegen de toepassing van 

maatstafregulering op de kosten van de inkoop van netverliezen gas gebaseerd op een 

kostensimulatie op basis van historische gegevens. 

479. Het inkopen van netverliezen gas zal voor het eerst onderdeel uitmaken van het takenpakket 

van netbeheerders. Daarom bestaan er geen historische gegevens betreffende volumes en 

prijzen die gebruikt kunnen worden als representatieve schatter voor de kosten in de volgende 

reguleringsperiode. De kostensimulatie uit het rapport Pricing the purchase of gas losses on 

regional gas transport networks van Redpoint en Kyos van 29 juli 2013 (hierna: rapport van 

Redpoint en Kyos) is naar de mening van Netbeheer Nederland ongeschikt om hiervoor als 

basis te dienen, omdat die tot arbitraire uitkomsten leidt. Dit is zeker het geval omdat de 

kostensimulatie en de aannames die daaraan ten grondslag liggen meerdere onjuistheden 

bevatten. Hierdoor dreigt volgens Netbeheer Nederland een forse onderdekking van de 

daadwerkelijke kosten.  

480. In dit verband merkt Netbeheer Nederland op dat uit de kostensimulatie van Redpoint en Kyos 

blijkt dat de kosten van inkoop van netverliezen gas een duidelijke opwaartse trend vertonen. 

Deze kostenontwikkeling loopt niet synchroon met de kostenontwikkeling van de 

gastransportnetten. Ook daarom kan volgens Netbeheer Nederland de maatstafregulering, 

waarbij de kosten van inkoop van netverliezen gas worden toegevoegd aan de totale kosten 

van 2010, 2011 en 2012 niet worden toegepast.  

481. Een vergelijkbaar punt kwam tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep van 27 augustus 

2013 aan de orde, waar een aantal netbeheerders heeft gevraagd om heroverweging van het 

voornemen om de productiviteitsverandering toe te passen op de kosten van de inkoop van 

netverliezen. 

482. Verder is Netbeheer Nederland van mening dat er andere, betere alternatieven 

reguleringssystematieken voor de inkoop van netverliezen gas zijn. 

 

Reactie zienswijze “Kostensimulatie ongeschikt als basis voor maatstafregulering netverliezen 

gas” 

483. De inkoop van netverliezen gas is een nieuwe taak van netbeheerders. Omdat de met deze 

taak samenhangende kosten in de komende reguleringsperiode onderdeel worden van de 

kosten van de netbeheerders, beoogt ACM daarvoor een vergoeding te geven in de tarieven. 

Hierboven is beschreven hoe ACM dit heeft gedaan. Zoals gezegd acht ACM de in dit verband 

gemaakte schatting voldoende betrouwbaar om te worden opgenomen in de 

maatstafregulering. 
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484. Ten aanzien van de opmerking van Netbeheer Nederland dat sprake zou zijn van opwaartse 

trend van de kosten voor inkoop van netverliezen, merkt ACM het volgende op. De 

kostenschattingen van Redpoint en Kyos voor 2011 en 2012 zijn hoger dan in het voorgaande 

jaar, wat een indicatie van een stijgende kostentrend kan zijn. Tegelijkertijd blijkt uit het rapport 

ook dat op wat langere termijn niet duidelijk is of sprake is van een stijgende trend in de 

gasprijzen. Het kan zijn dat de stijging van de kosten van 2010, 2011 en 2012 zoals Redpoint 

en Kyos die rapporteert, zich in de toekomst voortzet, maar het kan ook zijn dat andere 

ontwikkelingen zich zullen aftekenen. Het kostenverloop in het verleden is geen reden om 

kosten al dan niet in de maatstafregulering mee te nemen. De maatstafregulering bij regionale 

netbeheerders functioneert zodanig dat de efficiënte kosten die netbeheerders maken 

uiteindelijk worden vergoed, ongeacht het verloop van de kosten. ACM is van mening dat de 

efficiënte kosten, mede op basis van het onderzoek van Redpoint en Kyos, voldoende robuust 

worden ingeschat. 

485. Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep van 27 augustus 2013 heeft een aantal 

netbeheerders gevraagd om heroverweging van het voornemen om de 

productiviteitsverandering toe te passen op de kosten gemaakt uit hoofde van de inkoop van 

netverliezen gas. ACM blijft echter bij haar voornemen in dezen en overweegt daartoe dat het 

enkele feit dat het hier gaat om een nieuwe taak voor regionale netbeheerders onvoldoende 

reden is om de kosten uit hoofde van deze nieuwe taak uit te zonderen van toepassing van de 

productiviteitsverandering. Ook in de aard van deze kosten ziet ACM geen aanleiding tot een 

andere beslissing.  

486. Wat betreft de stelling van Netbeheer Nederland dat er betere alternatieven voor regulering 

zijn, merkt ACM het volgende op. Er zijn meerdere methodes om de efficiënte eindkosten van 

de inkoop netverliezen gas te bepalen. Maatstafregulering op basis van historische kosten is 

een goede en redelijke manier van regulering van de kosten van inkoop van netverliezen gas. 

Daarbij sluit deze wijze van reguleren aan bij de wijze waarop de kosten van inkoop van 

netverliezen bij de regionale netbeheerders elektriciteit worden gereguleerd. Mede vanuit een 

oogpunt van consistentie heeft ACM daarom gekozen voor maatstafregulering op basis van 

historische gegevens.  

 

Conclusie zienswijze ‘Kostensimulatie ongeschikt als basis voor maatstafregulering netverliezen 

gas’ 

487. Deze zienswijze van Netbeheer Nederland geeft geen aanleiding het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 81  “Gewogen gemiddelde netverliespercentage is niet representatief wegens 

volumeverschillen tussen netbeheerders en tussen jaren”  

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland notitie van ACM Regulering 

netverliezen gas van 29 juli 

2013 

nee  

 

Samenvatting zienswijze “Gewogen gemiddelde netverliespercentage is niet representatief 

wegens volumeverschillen tussen netbeheerders en tussen jaren” 

488. Netbeheer Nederland geeft in haar zienswijze op de notitie van ACM Regulering netverliezen 

gas van 29 juli 2013 aan dat het gebruik van een gewogen gemiddelde netverliespercentage op 

basis van de jaren 2009 en 2010 niet representatief is, doordat er sprake is van substantiële en 

onverklaarbare verschillen tussen netbeheerders en tussen de jaren. Bovendien zijn de 

effecten van de hoogteligging van gasmeters niet betrokken in de regulering van de inkoop van 

netverliezen gas. Daarbij komt dat uit het rapport Pricing the purchase of gas losses on regional 

gas transport networks van Redpoint en Kyos van 29 juli 2013 (hierna: rapport van Redpoint en 

Kyos) ook blijkt dat de verschillen in de volumepatronen per maand substantieel verschillen. 

 

Reactie zienswijze “Gewogen gemiddelde netverliespercentage is niet representatief wegens 

volumeverschillen tussen netbeheerders en tussen jaren” 

489. ACM erkent dat er soms een groot verschil in de netverliespercentages van een netbeheerder 

tussen twee jaren is en dat er meetwinsten voorkomen. Op grond daarvan kan worden 

geconcludeerd dat de schatter niet maximaal robuust is. Echter, dit zijn de realisaties die 

bekend zijn, dus het meest representatief om de schatter op te baseren. ACM acht daarom het 

gewogen gemiddelde netverliespercentage een representatieve schatter voor de bepaling van 

de kosten van de inkoop van netverliezen gas. 

490. Uit het rapport van Redpoint en Kyos blijkt dat er schommelingen in de netverliesvolumes over 

de maanden zijn. Hierover merkt ACM het volgende op. Allereerst, een belangrijke oorzaak 

hiervan, waar Redpoint en Kyos ook op wijzen, is dat de profielen van het gasverbruik van de 

verschillende profielverbruikerscategorieën niet correct zijn. Hierdoor is de verdeling van de 

verbruiksvolumes van profielverbruikers over de maanden van het jaar niet zuiver en daardoor 

zijn de maandelijkse netverliezen, die als verschil tussen het verbruik en de invoeding worden 

bepaald, ook niet zuiver. Netbeheerders hebben de mogelijkheid om in NEDU-verband betere 

verbruiksprofielen voor profielverbruikers vast te stellen, waardoor de kosten van verrekeningen 

door verschillen tussen de reconciliatie en de allocatie kleiner zullen zijn. Ten tweede, ACM 

heeft Redpoint en Kyos verzocht te adviseren over het profiel van netverliezen dat bij de 

berekening van de kosten van de inkoop van netverliezen gas wordt gehanteerd. Zij 

constateren dat er geen gegevens beschikbaar zijn om het netverliesprofiel direct te bepalen en 

adviseren een eenvoudig profiel te gebruiken waarbij de netverliezen in de winter hoger zijn 
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dan in de zomer. ACM heeft om die reden gekozen voor een proportioneel profiel als 

percentage van de invoeding. Zoals hierboven aangegeven is het netverliespercentage een 

representatieve schatter.  

491. Er zijn diverse factoren die de meting van gasvolumes beïnvloeden. Hoogteligging is er daar 

één van. In het codebesluit waarin de volumeherleiding ten aanzien van temperatuur wordt 

aangepast,
66

 heeft ACM vastgesteld dat er aanleiding is om te overwegen aanpassingen in 

administratieve volumeherleiding op te nemen voor de hoogteligging van gasmeters. Dat is ook 

de reden dat ACM in april 2013. de gezamenlijke netbeheerders en NEDU verzocht heeft 

hiervoor een wijzigingsvoorstel in te dienen.
67

 Het opnemen van een hoogtecorrectie in de 

administratieve volumeherleiding zal de gemeten gasvolumes van netbeheerders beter 

vergelijkbaar maken en is in dat opzicht dus wenselijk. ACM zal dit verder uitgebreid 

beoordelen in het codewijzigingstraject dat zal volgen.  

 

Conclusie zienswijze “Gewogen gemiddelde netverliespercentage is niet representatief wegens 

volumeverschillen tussen netbeheerders en tussen jaren” 

492. De zienswijze van Netbeheer Nederland geeft geen aanleiding het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 82  “Kosten inkoop netverliezen gas te laag ingeschat” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland notitie van ACM Regulering 

netverliezen gas van 29 juli 

2013 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Kosten inkoop netverliezen gas te laag ingeschat” 

493. Netbeheer Nederland geeft in haar zienswijze op de notitie van ACM Regulering netverliezen 

gas van 29 juli 2013 aan dat in het rapport Pricing the purchase of gas losses on regional gas 

transport networks van Redpoint en Kyos van 29 juli 2013 (hierna: rapport van Redpoint en 

Kyos) een aantal kostenposten niet is meegenomen of te laag is ingeschat. 

494. Ten eerste signaleert Netbeheer Nederland dat in het rapport van Redpoint en Kyos de interne 

kosten van de netbeheerder voor het uitvoeren van de inkoop (personeel en administratie) niet 

zijn meegenomen. Deze kosten zullen bovendien per inkoopstrategie verschillen, wat niet in het 

rapport tot uitdrukking komt. Ook bevat de analyse van de inkoopstrategieën in paragraaf 3.3 

                                                      
66

 Besluit wijziging technische voorwaarden inzake de administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor 

gas, 18 juli 2013 (103640/40, Staatscourant 2013, nr. 20862) (hierna: codebesluit). 

67
 In paragraaf 4.6 van het codebesluit staat dit uitgebreid toegelicht. 
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van dit rapport volgens Netbeheer Nederland een aantal onvolkomenheden. Zo wordt 

bijvoorbeeld uitgegaan van te veel clickmomenten voor month-ahead en voor year-ahead 

prijzen. Tijdens de klankbordgroep heeft Rendo toegelicht inkoopcontracten voor elektriciteit 

met 6-10 clickmomenten per jaar te hebben. 

495. Ten tweede is Netbeheer Nederland van mening dat Redpoint en Kyos de balanceringskosten 

fors onderschatten. Als eerste wijst Netbeheer Nederland erop dat als uitgegaan wordt van een 

vast uurprofiel op basis van de netverliesfactor van een netbeheerder, de volatiele 

volumepatronen zorgen voor substantiële verrekeningen in het reconciliatieproces. Deze 

verrekeningen vinden plaats tegen reconciliatieprijzen, die niet stabiel zijn en pas achteraf 

worden vastgesteld. Verder valt volgens Netbeheer Nederland de schatting van de 

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

balanceringskosten van elektriciteit. Aangezien de inkoop van netverliezen gas met meer 

volatiliteit gepaard gaat, is duidelijk dat de balanceringskosten voor gas hoger zullen zijn dan 

voor elektriciteit. Tot slot gaan Redpoint en Kyos bij de berekening van de balanceringskosten 

ten onrechte uit van één netbeheerder, terwijl er in werkelijkheid acht netbeheerders zijn en de 

variabele en vaste kosten voor inkoop van balanceringsdiensten zullen verschillen per 

netbeheerder. De kosten voor onbalans zullen dus zwaarder wegen dan in de kostensimulatie 

van Redpoint en Kyos naar voren komt.  

496. Ten derde kwam tijdens de klankbordgroep op 27 augustus 2013 aan de orde dat de marge 

van de leverancier ter dekking van zijn eigen kosten niet is meegenomen. 

497. Ten slotte stelt Netbeheer Nederland vast dat in paragraaf 4.6 van het rapport van Redpoint en 

Kyos wordt onderkend dat de transportkosten aanzienlijk verschillen per netbeheerder. Deze 

verschillen vloeien voort uit de geografische omstandigheden, waardoor verschillende 

transportafstanden moeten worden overbrugd vanaf het Groningerveld. ACM negeert dit punt in 

haar voorgenomen reguleringssystematiek. 

 

Reactie zienswijze “Kosten inkoop netverliezen gas te laag ingeschat” 

498. De interne kosten van de netbeheerders voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader 

van inkoop van netverliezen gas zijn door Redpoint en Kyos niet meegenomen bij de 

kostenschatting. ACM vindt het ook niet nodig voor deze kosten een extra vergoeding te geven. 

ACM bekijkt dit niet vanuit een specifieke post, maar vanuit de netbeheeractiviteiten als geheel. 

Netbeheerders worden bij voortduring geconfronteerd met wijzigingen in de wetgeving en 

regulering waardoor zij andere activiteiten moeten ondernemen of activiteiten anders moeten 

uitvoeren. Dat netbeheerders in de vijfde reguleringperiode verantwoordelijk worden voor de 

inkoop van netverliezen gas is een voorbeeld daarvan. ACM zal de kostenschatting op dit punt 

niet aanpassen. 

499. Wat betreft de inkoopstrategieën stelt ACM het volgende vast. Redpoint en Kyos hebben een 

aantal inkoopstrategieën doorgerekend die netbeheerders in redelijkheid hadden kunnen 
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kiezen, waaronder de year-ahead strategie en de month-ahead strategie. In deze strategieën 

wordt iedere dag een hoeveelheid gas voor het volgende jaar of de volgende maand gekocht. 

In de praktijk kunnen ook contracten met leveranciers gesloten worden met een beperkt aantal 

momenten waarop de prijs wordt vastgeclickt. Als Redpoint en Kyos dit zouden nabootsen, 

zouden zij een aantal clickmomenten moeten bepalen, hetgeen een arbitraire keuze is. 

Redpoint en Kyos hebben in plaats daarvan inkoopstrategieën doorgerekend waarbij iedere 

dag een hoeveelheid gas wordt ingekocht, ofwel iedere dag de prijs vastgeclickt. Dit is gedaan 

om op een objectieve en neutrale wijze de inkoopkosten te schatten. Netbeheerders kunnen dit 

soort contracten sluiten, maar zijn daartoe niet verplicht. Zij kunnen ook kiezen voor contracten 

met een klein aantal clickmomenten en de mogelijkheid zelf te beslissen wanneer de prijs wordt 

vastgeclickt. ACM is dus van mening dat er geen sprake is van te veel clickmomenten. Verder 

concludeert ACM dat Netbeheer Nederland spreekt over een aantal onvolkomenheden in de 

inkoopstrategieën uit het rapport van Redpoint en Kyos, maar deze onvolkomenheden verder 

niet specificeert. ACM kan dit dus niet beoordelen. 

500. Met betrekking tot de balanceringskosten geeft Netbeheer Nederland een aantal redenen 

waarom deze fors zouden worden onderschat in de voorgenomen maatstafregulering. Om te 

beginnen voert Netbeheer Nederland aan dat Redpoint en Kyos bij de bepaling van de 

balanceringskosten de kosten van verrekeningen tussen reconciliatie en allocatie niet hebben 

meegenomen. ACM erkent dit en past de kostenschatting op dit punt aan. ACM verwacht 

echter dat de omvang van deze kosten beperkt zal zijn. Iedere netbeheerder koopt zijn 

netverliezen gas namelijk in op basis van zijn eigen netverliesfactor en niet op basis van het 

sectorbrede netverliespercentage. Dit betekent dat het saldo van de volumes in deze 

verrekeningen over een jaar bezien klein zal zijn. Echter, zoals Netbeheer Nederland opmerkt, 

worden deze volumes in de winter tegen een andere prijs verrekend dan in de zomer, waardoor 

de positieve en negatieve verrekeningen elkaar per saldo niet precies zullen compenseren. 

Verder wijst ACM er op dat netbeheerders de mogelijkheid hebben om een codevoorstel in te 

dienen met een betere methodiek om het profiel van de in te kopen netverliesvolumes te 

bepalen, waardoor het verschil tussen de allocatie en de reconciliatie kleiner zal worden en dat 

netbeheerders de mogelijkheid hebben om in NEDU-verband samen met leveranciers betere 

verbruiksprofielen voor profielverbruikers vast te stellen, wat tot een meer zuivere bepaling van 

de netverliezen in de reconciliatie zal leiden.  

501. Verder meent Netbeheer Nederland dat, in tegenstelling tot wat er staat in tabel 7 van het 

rapport van Redpoint en Kyos, de balanceringskosten voor gas hoger zullen zijn dan die voor 

elektriciteit omdat gas meer volatiel is. Uit de toelichting die Netbeheer Nederland geeft leidt 

ACM af dat Netbeheer Nederland doelt op volatiliteit van volumes door het jaar heen, onder 

meer van de seizoenen. ACM wijst erop dat de balanceringskosten zoals Redpoint en Kyos die 

uitrekenen intradaybalancering betreft. Andere volumefluctuaties, zoals over de seizoenen en 

maanden heen, zijn door Redpoint en Kyos in de commoditykosten verwerkt. ACM concludeert 

dat uit de zienswijze van Netbeheer Nederland niet blijkt op welk punt de aanpak van Redpoint 

en Kyos tot een te lage schatting van de balanceringskosten zou leiden.  
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502. Wat betreft de balanceringskosten merkt Netbeheer Nederland tot slot op dat deze kosten in 

het rapport van Redpoint en Kyos berekend zijn als ware er sprake van één netbeheerder, in 

plaats van acht netbeheerders. ACM onderkent dit en past de kostenschatting op dit punt aan. 

ACM verwacht echter dat niet of nauwelijks sprake is van een onderschatting van deze kosten, 

omdat deze kostenpost door Redpoint en Kyos ruim is ingeschat, ervan uitgaande dat de 

maximale uurlijkse onbalans in de drie jaren 2010-2012 gedurende 24 uren optreedt, hetgeen 

een overschatting is. Bovendien betreffen de balanceringskosten een zeer klein aandeel in de 

kosten van de inkoop van netverliezen gas, zodat een aanpassing van de schatting van de 

balanceringskosten op dit punt tot een zeer kleine aanpassing in de inkoopkosten van 

netverliezen gas en in de totale kosten van netbeheerders zal leiden. 

503. Wat betreft de marge van de leverancier merkt ACM het volgende op. Zoals tijdens de 

klankbordgroep op 27 augustus 2013 aan de orde kwam, zijn deze kosten zijn niet 

meegenomen in de kostenschatting door Redpoint en Kyos. ACM vindt het redelijk om deze 

kosten wel mee te nemen en past de kostenschatting op dit punt aan. Immers, als een 

netbeheerder een leverancier aanzoekt om voor hem de inkoop van de netverliezen gas te 

verzorgen, dan zal deze leverancier in zijn aanbieding, naast de kostencomponenten die door 

Redpoint en Kyos zijn meegenomen, ook een vergoeding ter dekking van eigen kosten en 

winst meenemen. ACM verwacht echter dat het om een relatief klein kostenbedrag gaat, omdat 

de markt voor levering van gas zeer concurrerend is.  

504. Wat betreft de transportkosten stelt ACM het volgende vast. Redpoint en Kyos hebben in hun 

rapport deze kosten per netbeheerder berekend en daarbij rekening gehouden met de afstand 

tussen het gastransportnet van iedere netbeheerder en het Groningenveld, omdat de tarieven 

van GTS afstandsafhankelijk zijn. Hiermee wordt rekening gehouden in de voorgenomen 

reguleringsmethodiek. ACM neemt deze kosten op in de maatstaf. Echter, ACM merkt deze 

kosten niet aan als objectiveerbaar regionaal verschil, omdat netbeheerders niet aannemelijk 

hebben gemaakt dat deze factor voldoet aan de criteria daarvoor. Overigens acht ACM het in 

ieder geval onwaarschijnlijk dat voldaan wordt aan het significatiecriterium. 

505. Hierboven heeft ACM bij ten aanzien van drie kostenposten aangegeven deze mee te zullen 

nemen bij een aanpassing van de kostenschatting, te weten het effect van acht in plaats van 

één netbeheerder op de balanceringskosten, de verrekening van de reconciliatieverschillen en 

de marge van de leverancier. ACM vindt het redelijk om rekening te houden met deze 

kostenposten. Zoals ACM hierboven heeft aangegeven verwacht ze dat het om een beperkt 

kostenbedrag gaat. ACM zal de door Redpoint en Kyos berekende kostenschatting voor 

netverliezen gas verhogen met 2%. ACM meent dat zij met deze ophoging van de kosten van 

inkoop van netverliezen gas op een redelijke wijze de genoemde kostenposten compenseert. 

 

Conclusie zienswijze “Kosten inkoop netverliezen gas te laag ingeschat” 

506. De zienswijze van Netbeheer Nederland geeft aanleiding het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. ACM verhoogt de 
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kostenschatting voor de inkoop van netverliezen gas van Redpoint en Kyos met 2% om 

vanwege ontbrekende en te laag geschatte kostenposten. 

 

Zienswijze 83 ”Netverliezen en onbemeten gasstromen en onjuistheden in 

aansluitregister” 

 
Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland notitie van ACM Regulering 

netverliezen gas van 29 juli 

2013 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Netverliezen en onbemeten gasstromen en onjuistheden in 

aansluitregister” 

507. Energie-Nederland stelt in haar zienswijze op de notitie van ACM Regulering netverliezen gas 

van 29 juli 2013 een aantal vragen. Energie-Nederland citeert een passage uit deze notitie 

waarin beschreven is dat de meting van het netverlies per netgebied niet altijd zuiver is wegens 

onbemeten verbindingen tussen netgebieden en wegens onjuistheden in het aansluitregister. 

Naar aanleiding van deze passage vraagt Energie-Nederland ten eerste of dit betekent dat de 

leveranciers en programmaverantwoordelijken jarenlang de onjuiste hoeveelheid gasvolumes 

gealloceerd hebben gekregen. Ten tweede vraagt Energie-Nederland of netbeheerders 

verplicht gesteld gaan worden om alle gasstromen in en uit een netgebied te meten en om de 

aansluitregisters op orde te brengen. 

 

Reactie op zienswijze “Netverliezen en onbemeten gasstromen en onjuistheden in 

aansluitregister” 

508. De vragen die Energie-Nederland stelt, zijn naar de mening van ACM belangwekkende vragen. 

Ze zien echter niet op de bepaling van de methode van tariefregulering. ACM gaat daarom in 

dit besluit niet op deze vraagstukken in. 

 

Conclusie op zienswijze “Netverliezen en onbemeten gasstromen en onjuistheden in 

aansluitregister” 

509. Deze vragen van Energie-Nederland geven geen aanleiding het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 84 “Mogelijke vertraging datum inwerkingtreding regulering netverliezen gas” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland notitie van ACM Regulering 

netverliezen gas van 29 juli 

2013 

nee 



 

 

 

 

 
1
3
1
/2

8
8
 

Netbeheer Nederland notitie van ACM Regulering 

netverliezen gas van 29 juli 

2013 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Mogelijke vertraging datum inwerkingtreding regulering netverliezen 

gas”  

510. Energie-Nederland citeert in haar zienswijze op de notitie van ACM Regulering van 

netverliezen gas van 29 juli 2013 een passage waarin staat dat inwerkingtreding van de 

regulering van netverliezen gas per 1 juli 2014 is voorzien, terwijl in het codebesluit staat dat de 

regulering van netverliezen gas op zijn vroegst per 1 juli 2014 in werking zal treden. Energie-

Nederland vraagt hoe ACM de tarieven van netbeheerders gas zal corrigeren als blijkt dat de 

invoeringsdatum na 1 juli 2014 ligt. 

511. Ook Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijze op de notitie van ACM Regulering van 

netverliezen gas van 29 juli 2013 dat een verdere vertraging van de datum van 

inwerkingtreding niet ondenkbaar is. Daarnaast stelt Netbeheer Nederland dat bij de 

invoeringsdatum van 1 juli 2014 én een toepassing van de ‘one-off’ onvoldoende kostendekking 

zal ontstaan in het jaar 2015. Immers, bij inwerkingtreding per 1 juli 2014 zullen netbeheerders 

in het jaar 2014 50% van de efficiënte kosten vergoed krijgen en doorgroei hiervan naar 100% 

in het jaar 2016 leidt tot een onderdekking van de kosten in 2015 (75%). 

 

Reactie zienswijze “Verwerking mogelijke vertraging datum inwerkingtreding regulering 

netverliezen gas” 

512. Zoals beschreven in paragraaf 8.3.1 van het methodebesluit regionale netbeheerders gas past 

ACM de begininkomsten voor de regionale netbeheerders gas niet aan. Tijdens de vijfde 

reguleringsperiode zal er dus sprake zijn van een geleidelijke ingroei van de vergoeding van de 

verwachte efficiënte kosten van de inkoop van netverliezen gas. Voor 2016 leidt dit tot een 

volledige vergoeding. Afhankelijk van het tijdstip waarop inkoop van netverliezen gas een 

nieuwe taak wordt voor de netbeheerders kan dit tot een vergoeding in 2014 en 2015 leiden die 

niet toereikend is als netbeheerders in die jaren verantwoordelijk zijn voor de inkoop van 

netverliezen gas. In dat geval is ACM voornemens een correctie op de tarieven voor 2014 en 

2015 toe te passen, waardoor de verwachte efficiënte kosten van inkoop van netverliezen gas 

vergoed worden. ACM vindt het toepassen van deze correctie in dit geval redelijk, omdat het 

een initiatief en een besluit van ACM is om netbeheerders verantwoordelijk te maken voor de 

inkoop van netverliezen gas. Bij de bepaling van de omvang van deze correctie op de tarieven 

zal ACM rekening houden met de feitelijke datum van inwerkingtreding van de regulering van 

netverliezen gas (hoofdstuk 11 van het methodebesluit regionale netbeheerders gas). 

 

Conclusie zienswijze “Verwerking mogelijke vertraging datum inwerkingtreding regulering 

netverliezen gas” 
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513. Deze vraag van Energie Nederland en deze zienswijzen van Netbeheer Nederland geven geen 

aanleiding het methodebesluit regionale netbeheerders gas te wijzigen opzichte van het 

ontwerpbesluit. Vanwege het besluit van ACM om de begininkomsten niet aan te passen, heeft 

ACM het voornemen een correctie op de tarieven voor 2014 en 2015 toe te passen teneinde 

een toereikende vergoeding voor de inkoop van netverliezen gas te kunnen geven. De omvang 

van deze correctie hangt af van de datum van inwerkingtreding van de regulering van 

netverliezen gas. Dit is beschreven in hoofdstuk 11 van het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas. 

 

Zienswijze 85 “Invoeding groen gas en netverliezen gas” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland notitie van ACM Regulering 

netverliezen gas van 29 juli 

2013 

nee  

Netbeheer Nederland notitie van ACM Regulering 

netverliezen gas van 29 juli 

2013 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Invoeding groen gas en netverliezen gas” 

514. In haar zienswijze op de notitie van ACM Regulering netverliezen gas van 29 juli 2013 vraagt 

Energie-Nederland of bij de bepaling van de invoeding rekening wordt gehouden met de 

invoeding van groen gas. 

 

Reactie zienswijze “Invoeding groen gas en netverliezen gas” 

515. ACM bevestigt dat de gegevens over invoeding die de netbeheerders hebben verstrekt (in casu 

reconciliatiegegevens over 2009 en 2010 en de invoeding voor de jaren 2010, 2011 en 2012 

volgens de allocatiegegevens) ook de invoeding door groen gas producenten in de categorieën 

GIS en GIN omvat.
68

 Dit betekent dat ook de jaarlijks door regionale netbeheerders te bepalen 

netverliesfactor op basis van de invoeding inclusief groen gas dient te worden vastgesteld. 

 

Conclusie zienswijze “Invoeding groen gas en netverliezen gas” 

516. Deze vraag van Energie-Nederland geeft geen aanleiding het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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 Conform de bepalingen in 4.3.1.8 en 4.1.3.8 van de Allocatievoorwaarden Gas. 
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Zienswijze 86 “Publicatie gegevens regionale netbeheerders over netverliezen gas” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland notitie van ACM Regulering 

netverliezen gas van 29 juli 

2013 

nee  

 

Samenvatting zienswijze “Publicatie gegevens regionale netbeheerders over netverliezen gas” 

517. In haar zienswijze op de notitie van ACM Regulering netverliezen gas van 29 juli 2013 refereert 

Energie-Nederland naar de analyse van de spreiding van de netverliespercentages van 

netgebieden die in het rapport Pricing the purchase of gas losses on regional gas transport 

networks van Redpoint en Kyos van 29 juli 2013 wordt gepresenteerd. Energie-Nederland 

vraagt of het mogelijk is dat deze gegevens op het niveau van regionale netbeheerders te 

publiceren. Energie-Nederland vraagt dit in de context van het besluit van ACM om 

netbeheerders meer inzicht te laten geven middels een rapportageverplichting over 

netverliezen. 

 

Reactie zienswijze “Publicatie gegevens regionale netbeheerders over netverliezen gas” 

518. Het besluit waar Energie-Nederland naar refereert betreft het besluit wijziging technische 

voorwaarden inzake de administratieve herleiding en beperking van netverliezen gas.
69

 Deze 

zienswijze heeft geen betrekking op het methodebesluit en ACM gaat daarom hier niet verder 

op in.  

 

Conclusie zienswijze “Publicatie gegevens regionale netbeheerders over netverliezen gas” 

519. Deze vraag van Energie-Nederland geeft geen aanleiding het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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 Zie onder meer paragraaf 4.3 en paragraaf 6 van het Besluit wijziging technische voorwaarden inzake de 

administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas, 18 juli 2013 (103640/40, Staatscourant 2013, nr. 

20862). 
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4.1.4 Statische efficiëntie GTS en TenneT 

 

Zienswijze 87  “Oneens met invulling statische efficiëntie” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Oneens met invulling statische efficiëntie” 

520. Energie-Nederland geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS aan dat ACM stelt dat 

de tarieven gebaseerd moeten zijn op daadwerkelijke kosten van GTS, maar ACM deze slechts 

in aanmerking kan nemen voor zover een efficiënte, structureel vergelijkbare netbeheerder 

deze kosten in dezelfde omstandigheden ook gemaakt zou hebben. Energie-Nederland vraagt 

zich af hoe ACM een dergelijke vergelijking maakt. In randnummer 172 van het ontwerpbesluit 

GTS stelt ACM immers dat er geen concurrerende of efficiënte, structureel vergelijkbare 

netbeheerder is. In dat geval zou immers een benchmark zijn toegepast. Daarnaast stelt 

Energie-Nederland dat ACM aangeeft dat in beginsel een top-down methode gekozen zou 

moeten worden, maar volgens Energie-Nederland sluit een bottum-up methode veel beter aan 

bij het beoogde doel. Energie-Nederland is van mening dat hiervoor een uitvoerig onderzoek 

naar vergelijkingsmateriaal noodzakelijk is. 

 

Reactie zienswijze “Oneens met invulling statische efficiëntie” 

521. Artikel 13 van de Gasverordening bepaalt dat de tarieven gebaseerd moeten zijn op 

daadwerkelijke kosten, voor zover die overeenkomen met die van een efficiënte, structureel 

vergelijkbare netbeheerder. ACM heeft een vergelijking als in de door Energie-Nederland 

bedoelde zin niet kunnen maken. In het ontwerpbesluit is uitgelegd dat ACM voor een goede 

vergelijking is aangewezen op een vergelijking met buitenlandse gastransmissiesysteem-

beheerders. ACM is al enige tijd actief om een kostenvergelijking tot stand te brengen. Tot 

dusver echter zonder concreet resultaat. Dit neemt niet weg dat GTS reeds geruime tijd 

efficiëntieprikkels ontvangt via de tariefregulering en dat GTS in zekere mate efficiënt mag 

worden geacht.
70

 

522. ACM is van mening dat een top-down methode de beste methode is. In het ontwerpbesluit GTS 

heeft ACM dit uitgebreid toegelicht, onder meer op basis van onderzoek van Oxera. Een 

argument voor dit standpunt is dat een bottum-up methode voor GTS niet of minder goed 

uitvoerbaar is dan een top-down methode. Ook heeft ACM niet kunnen vaststellen of er 

voldoende vergelijkingsmateriaal gevonden zou kunnen worden om een bottom-up methode uit 

te (laten) voeren. Een ander argument is dat de top-down methodes beter lijken aan te sluiten 

bij de wettelijke systematiek van outputregulering. ACM deelt dus niet de mening van 
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 Zie College van Beroep voor het bedrijfsleven, 8 november 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BY2307 
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Energie-Nederland dat een bottum-up methode beter aansluit bij het beoogde doel. Om die 

reden deelt ACM ook niet de mening van Energie-Nederland dat een uitvoerig onderzoek naar 

vergelijkingsmateriaal noodzakelijk is.  

Conclusie zienswijze “Oneens met invulling statische efficiëntie” 

523. De zienswijze van Energie-Nederland geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te 

wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 88  “Voorwaarden voor statische efficiëntiebepaling” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Voorwaarden voor statische efficiëntiebepaling” 

524. GTS merkt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit GTS op dat zij op zichzelf geen enkel 

bezwaar heeft tegen het vaststellen van de statische efficiëntie van haar kosten teneinde een 

doelmatigheidskorting toe te passen, maar alleen indien is voldaan aan twee randvoorwaarden. 

Ten eerste zou het moeten gaan om beïnvloedbare kosten. De kosten van bestaande vaste 

activa en (overwegend) de BESeF kosten zijn bijvoorbeeld niet beïnvloedbaar. Daarnaast 

merkt GTS op dat een efficiëntiefactor gebaseerd op historische CAPEX hoe dan ook om 

(juridische) redenen niet is toegestaan. GTS roept ACM met klem op om af te zien van de 

bepaling van de statische efficiëntie van haar historische kapitaalkosten omdat de jarenlange 

onzekerheid over het bepalen van de statische efficiëntie de financierbaarheid en de mogelijke 

privatisering van Gasunie raakt. Het continueren van die onzekerheid is onredelijk bezwarend 

voor GTS. Voorts moet er sprake zijn van een deugdelijke wijze van vaststellen van de 

statische efficiëntie. Cruciaal is dat er sprake is van vergelijkbaarheid en een deugdelijke 

methode. GTS laat zich niet integraal met andere netbeheerders (laat staan specifieke 

ondernemingen uit andere sectoren) vergelijken. Voorts is een top-down benadering ten 

principale ongeschikt, vooral omdat sprake is van een generieke vergelijking van de totale 

kosten. Tot slot verzoekt GTS ACM, als zij nog steeds voornemens mocht zijn een statische 

kostenbenchmark uit te (laten) uitvoeren, met klem haar zo snel mogelijk alsnog te betrekken 

bij de voorbereidingen en met haar de over de voorbereidingen en het onderzoek zelf 

beschikbare gegevens te delen.  

 

Reactie zienswijze “Voorwaarden voor statische efficiëntiebepaling” 

525. In het ontwerpbesluit GTS heeft ACM opgemerkt dat zij van oordeel is dat de statische 

efficiëntie van GTS betrokken zou dienen te worden in de methode van regulering die erop 

gericht is een vergoeding te bieden voor de efficiënte kosten inclusief redelijk rendement. Uit de 

zienswijze van GTS blijkt dat zij het hiermee, onder bepaalde voorwaarden, eens is. Kortom, 
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het betrekken van de statische efficiëntie van GTS in de methode van regulering op zichzelf is 

geen punt van geschil.  

526. Feit is dat ACM aan de beoordeling van de statische efficiëntie van de kosten van GTS in het 

kader van onderhavig methodebesluit niet toekomt, omdat een onderzoek naar de statische 

efficiëntie van GTS op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort. ACM heeft reeds in 

paragraaf 7.1.2 van het ontwerpbesluit GTS uitvoerig toegelicht waarom dit niet mogelijk was. 

527. Voorts kan worden aangenomen dat GTS haar zienswijzen en grieven met betrekking tot de 

vaststelling van de statische efficiëntie van de kosten kan inbrengen tegen een (ontwerp van 

een) methodebesluit waarin de statische efficiëntie van de kosten door ACM wel zijn 

vastgesteld. 

528. Naar het oordeel van ACM is er dus thans onvoldoende aanleiding om inhoudelijk in te gaan op 

hetgeen GTS heeft aangevoerd naar aanleiding van overwegingen in het ontwerpbesluit. 

529. Voor zover de zienswijze van GTS een dringend verzoek behelst tot zorgvuldige voorbereiding 

van een methodebesluit waarin de statische efficiëntie van de kosten van GTS zijn vastgesteld, 

zegt ACM uiteraard toe in voorkomend geval haar besluitvorming zorgvuldig voor te bereiden 

en GTS hierbij tijdig te betrekken.  

Conclusie zienswijze “Voorwaarden voor statische efficiëntie bepaling” 

530. De zienswijze van GTS geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen ten opzichte 

van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 89  “Wettelijke regeling uitbreidingsinvesteringen onvoldoende om zekerheid 

te geven over tariefinkomsten uit investeringen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Wettelijke regeling uitbreidingsinvesteringen onvoldoende om 

zekerheid te geven over tariefinkomsten uit investeringen” 

531. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat de 

Nederlandse regeling voor aanmerkelijke investeringen en bijzondere uitbreidingsinvesteringen 

geen volledige zekerheid geeft over de omvang van de doelmatige investeringskosten die 

TenneT in de tarieven mag verwerken. Bovendien worden de investeringskosten van deze 

bijzondere investeringen betrokken in de internationale benchmark, terwijl volgens TenneT de 

bijzonderheid van deze investeringen juist reden is om de kosten hiervan buiten enige 

kostennormalisatie te houden.  
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Reactie zienswijze “Wettelijke regeling uitbreidingsinvesteringen onvoldoende om zekerheid te 

geven over tariefinkomsten uit investeringen” 

532. ACM heeft reeds in bijlage 3 van het methodebesluit voor de vijfde periode (zienswijze 8) 

toegelicht dat zij het niet eens is met de zienswijze van TenneT dat de efficiëntieparameter niet 

toegepast mag worden op de kosten van aanmerkelijke investeringen. ACM zal hier ingaan op 

de beoordeling van de bijzondere uitbreidingsinvesteringen van TenneT en een reactie op de 

zienswijze geven. 

533. Het standpunt van TenneT dat de regeling voor bijzondere uitbreidingsinvesteringen geen 

volledige zekerheid geeft over de omvang van de vergoeding die TenneT ontvangt, is juist. De 

regeling geeft meer zekerheid, namelijk dat TenneT de doelmatige kosten van een bijzondere 

uitbreidingsinvestering die noodzakelijk is bevonden, meteen na realisatie van de investering in 

de tarieven mag verrekenen. Van volledige zekerheid kan geen sprake zijn, omdat er dan geen 

prikkel overblijft om de investering efficiënt uit te voeren. 

534. De bijzondere status zit in het feit dat de doelmatige kosten eerder in de tarieven verwerkt 

mogen worden, namelijk bij realisatie van de investering. De bijzondere status zit niet in het feit 

dat de kosten van de investering vervolgens niet aan de reguliere efficiëntietoets onderworpen 

mogen worden. ACM deelt dus het standpunt van TenneT niet. 

 

Conclusie zienswijze “Wettelijke regeling uitbreidingsinvesteringen onvoldoende om zekerheid 

te geven over tariefinkomsten uit investeringen” 

535. Deze zienswijze van TenneT leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit TenneT 

transporttaken ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijzen die betrekking hebben op de e3grid en STENA studie uit 2009 

536. Ten tijde van de publicatie van de ontwerpbesluiten TenneT transporttaken en TenneT 

systeemtaken waren de e3grid2012-studie en de aanvullende STENA2012-studie nog niet 

afgerond. ACM heeft de mate van efficiëntie van TenneT toen vooralsnog gebaseerd op de 

resultaten uit de e3grid-studie uit 2009 en de aanvullende studie daarop. Eind juli 2013 heeft 

ACM de resultaten van de e3grid2012-studie en STENA2012-studie, en de aangepaste 

passages in paragraaf 8.2.3 bekend gemaakt . De zienswijzen die TenneT heeft ingediend over 

de e3grid- en STENA-studie uit 2009 worden hier behandeld. 

 

Zienswijze 90  “e3grid2009 en STENA2009” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 
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VEMW ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “e3grid2009 en STENA2009” 

537. TenneT trekt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken de juridische 

houdbaarheid van het gebruik van de resultaten uit de aanvullende studie uit 2009 van 

SumicSid voor de zesde reguleringsperiode in twijfel, daar ze betrekking hebben op het jaar 

2006. TenneT acht de resultaten in het geheel niet representatief. TenneT haalt verder de 

passage in het ontwerp methodebesluit aan waarin ACM de lopende benchmarkstudie en de 

nieuwe aanvullende studie aankondigt. TenneT wil graag procedurele duidelijkheid over het 

begrip “tijdig” beschikbaar zijn van de resultaten. ACM lijkt te impliceren dat indien de 

benchmarkresultaten niet tijdig beschikbaar zijn, TenneT niet in de gelegenheid wordt gesteld 

om haar zienswijze op deze nieuwe benchmarkresultaten kenbaar te maken. Dit zou volgens 

TenneT onacceptabel en juridisch onhoudbaar zijn.  

538. TenneT kan zich voorts niet vinden in het gebruik van de Unit cost-benadering. De Unit cost-

benadering zou volgens TenneT niet robuust genoeg zijn. Om rekening te houden met 

relevante verschillen tussen TSO’s is TenneT van mening dat de resultaten op basis van het 

DEA-model het meest bruikbaar zijn in een regulatorische context, dit in tegenstelling tot een 

Unit cost-benadering. De Unit cost-benadering houdt namelijk geen rekening met relevante 

kostendrijvende factoren zoals bevolkingsdichtheid, aldus TenneT. TenneT ziet niet in hoe de 

keuze voor een relatief simpel eenheidskostenmodel om de mate van efficiëntie in te schatten, 

recht doet aan de relevante verschillen in vergelijkbaarheid van TSO’s noch bijdraagt aan het 

bevorderen van de gelijkwaardigheid van doelmatigheid tussen netbeheerders. Met gebruik van 

de Unit cost-benadering is Nederland een outlier aldus TenneT. 

539. Tevens is TenneT van mening dat drie best presterende TSO’s als maatstaf niet te herleiden is 

tot de wettelijke doelstelling “het bevorderen van de gelijkwaardigheid in doelmatigheid”. 

TenneT begrijpt niet waarom de opgelegde efficiëntiebesparing voor TenneT gebaseerd is op 

de drie best presterende TSO’s, terwijl ACM voor de regionale netbeheerders het gemiddelde 

van de netbeheerders als maatstaf hanteert. TenneT acht de maatstaf van de drie best 

presterende TSO’s in strijd met een fundamenteel element dat inherent is aan het systeem van 

regulering, te weten het symmetrisch risico van out- of underperformance, aldus TenneT. 

540. Bij de vaststelling van de efficiëntie kan TenneT zich voorts niet vinden in het gebruik van een 

willekeurige voorzichtigheidsmarge die niet onvermijdelijk het resultaat is van kwantitatief 

empirisch onderzoek. Zij trekt de rechtmatigheid hiervan in twijfel. VEMW stelt in haar 

zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat de voorzichtigheidsmarge 

ontoereikend is gemotiveerd en nul zou moeten zijn, aangezien ook andere netbeheerders 

sinds de studie uit 2006 beter presteren. 
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541. VEMW stelt dat het voorlopig vaststellen van de theta voor de HS-netten op 1, terwijl dit niet de 

efficiënte kosten van TenneT zijn, niet overeenkomt met artikel 14 van de 

Elektriciteitsverordening en artikel 41c, vierde lid, en artikel 41, derde lid, van de E-wet. Zij stelt 

dat er sprake is van motiveringsgebrek. Op grond van artikel 3:2 van de Awb moet ACM 

onderzoeken of de theta daadwerkelijk op 1 kan worden vastgesteld, dit mede omdat 

overwinsten niet zijn toegestaan. VEMW is van mening dat wanneer het niet mogelijk is de 

statische efficiëntie precies vast te stellen, voorlopig moet worden uitgegaan van volledig 

efficiënte HS-netten. Wanneer het gelukt is om een theta vast te stellen zal dit met 

terugwerkende kracht (vanaf 2011) in de toekomstige tarieven aangepast en verrekend kunnen 

worden. 

 

Reactie zienswijze “e3grid2009 en STENA2009” 

542. De regulering beoogt de verwachte efficiënte kosten van een netbeheerder in een 

reguleringsperiode te vergoeden. Daarbij baseert ACM zich bij voorkeur op kostengegevens die 

zo recent mogelijk zijn vastgesteld. Om een inschatting te maken van de mate van efficiëntie 

maakt ACM reeds sinds het begin van de regulering van TenneT gebruik van een internationale 

kostenbenchmarkstudie, waarin de mate van efficiënte van diverse TSO’s in Europa met elkaar 

worden vergeleken, en die periodiek wordt uitgevoerd. De e3grid2012-studie en aanvullende 

STENA2012-studie zijn de meest actuele studies op dit vlak. Deze studies hebben betrekking 

op het jaar 2011. Echter, op het moment dat ACM het ontwerpbesluit inzake de regulering van 

TenneT in de zesde reguleringsperiode ter inzage legde, waren deze studies nog niet afgerond. 

Daarom heeft ACM besloten om zich op dat moment te baseren op de meest recent 

uitgevoerde en afgeronde studies, te weten de onderzoeken uit het jaar 2009. Daarbij heeft 

ACM opgemerkt dat er een nieuwe studie werd uitgevoerd en dat ACM een aanvullende 

consultatieronde zou starten als deze studies voor het vaststellen van het definitieve 

methodebesluit gereed zou komen. Immers, het is wenselijk om met een zo actueel mogelijk 

beeld van de mate van efficiëntie van TenneT rekening te houden. De e3grid2012- en 

STENA2012-studies zijn in juli 2013 afgerond. Deze studies, alsmede de op basis van deze 

studies gewijzigde paragraaf 8.2.3. van het ontwerpbesluit zijn op 26 juli 2013 aan 

belanghebbenden ter consultatie aangeboden. Belanghebbenden hadden de mogelijkheid hier 

schriftelijk op te reageren tot 3 september 2013.
71

 Daarnaast zijn deze stukken op 10 

september 2013 besproken in de klankbordgroep, waarbij belanghebbenden tevens in de 

gelegenheid zijn gesteld om een mondelinge reactie op de stukken te geven. ACM meent 

hiermee zorgvuldig en redelijk te hebben gehandeld. ACM stelt verder vast dat met de nieuwe 

benchmarkstudies tegemoet wordt gekomen aan de zienswijze van TenneT inzake de 

representativiteit van de studies uit 2009.  

543. In de nieuwe benchmarkstudies is gekozen voor het DEA-model in plaats van de Unit cost-

benadering. Door deze wijziging wordt de maatstaf ook niet meer gebaseerd op de drie best 
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presterende TSO’s maar op de frontier die wordt vastgesteld met behulp van de DEA-methode. 

Met toepassing van de nieuwe benchmarkstudies wordt derhalve tegemoet gekomen aan de 

zienswijzen van TenneT omrent de Unit cost-benadering en de maatstaf. 

544. Bij de vaststelling van de efficiëntie van TenneT ten behoeve van de vijfde reguleringsperiode 

heeft ACM een voorzichtigheidsmarge van 10% toegepast. Voor de zesde periode doet ACM 

dit niet. Daartoe overweegt ACM dat de resultaten van de gebruikte DEA-modellen op zichzelf 

al voorzichtig zijn en dat ACM geen aanleiding heeft om te twijfelen aan de kwaliteit en de 

representativiteit van de efficiëntiemetingen in de e3grid2012- en STENA2012-studies.  

545. ACM merkt tot slot op dat ook de zienswijze van VEMW inzake de mate van efficiëntie van de 

HS-netten niet meer ter zake doet. In de e3grid2012- en STENA2012-studies is de efficiëntie 

van TenneT als beheerder van de EHS- en de HS-netten tezamen vastgesteld op 85%. 

Daarmee heeft ACM voldaan aan het verzoek van VEMW om ook de mate van efficiëntie van 

de HS-netten te onderzoeken. Voorts merkt ACM op geen ruimte te zien om met 

terugwerkende kracht de efficiëntiemeting uit e3grid2012 en STENA2012 met terugwerkende 

kracht (vanaf 2011) toe te passen. 

 

Conclusie zienswijze “e3grid2009 en STENA2009” 

546. Bovenstaande zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit TenneT 

transporttaken ten opzichte van het ontwerpbesluit. Wel heeft ACM het methodebesluit TenneT 

transporttaken gebaseerd op e3grid2012- en STENA2012-studies, waarover op 26 juli 2013 

een aangepaste passage van ontwerpbesluit TenneT transporttaken ter consultatie is 

voorgelegd. 

 

Zienswijzen die betrekking hebben op de e3grid en STENA studie uit 2012 

547. Ten tijde van de publicatie van het ontwerpbesluiten TenneT transporttaken en TenneT 

systeemtaken waren e3grid2012 en STENA2012 nog niet afgerond. Eind juli 2013 was dit 

alsnog het geval en heeft ACM de resultaten van e3grid2012 en STENA2012, alsmede de 

aangepaste passages in paragraaf 8.2.3 van het ontwerpbesluit TenneT transporttaken, 

bekend gemaakt . De zienswijzen die specifiek op e3grid2012 en STENA2012 zijn ingediend 

worden hier behandeld. 

 

Zienswijze 91  “Totstandkoming van e3grid2012 en STENA2012” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Totstandkoming van e3grid2012 en STENA2012” 
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548. TenneT heeft in haar zienswijze het verloop van de totstandkoming van e3grid2012 en 

STENA2012 uiteengezet. Naar de mening van TenneT geeft het verloop van de studies blijk 

van sturing door ACM op de gewenste resultaten en dit getuigt naar de mening van TenneT 

niet van de benodigde zorgvuldigheid, objectiviteit en de noodzakelijke openheid. Met 

betrekking tot STENA2012 suggereert TenneT dat ACM draait aan parameters om tot een voor 

ACM aanvaardbaar resultaat te komen. 

 

Reactie zienswijze “Totstandkoming van e3grid2012 en STENA2012” 

549. e3grid2012 is begin oktober 2012 van start gegaan met een kick-off bijeenkomst in Berlijn. 

Daarvoor waren de consultant en alle betrokken TSO’s en toezichthouders uit Europa 

uitgenodigd. TenneT en ACM waren aanwezig. In de periode tot aan februari 2013 zijn vooral 

de benodigde gegevens verzameld. Vanaf dat moment zijn er voor e3grid2012 nog een drietal 

workshops georganiseerd (februari, april en juni 2013) en voor STENA2012 ook twee (mei en 

juni 2013). Tijdens die workshops is veel informatie uitgewisseld en heeft de consultant 

uitgebreid het proces en de inhoud toegelicht. Ook is er vanaf het begin van het project een 

beveiligd internetplatform (Worksmart) opgezet door de consultant dat toegankelijk was voor 

alle betrokken partijen, waaronder TSO’s en toezichthouders. Via dat platform zijn gedurende 

het gehele project grote hoeveelheden documenten en berichten uitgewisseld. Meerdere 

discussies over proces en inhoud zijn via Worksmart verlopen. Los daarvan is er ook veel 

communicatie geweest tussen TenneT enerzijds en ACM en/of de consultant anderzijds, per 

telefoon, per e-mail en in bilaterale bijeenkomsten. TenneT heeft langs die wegen steeds snel 

toegang gekregen tot vrijwel alle inhoudelijke informatie die relevant is voor TenneT in de 

benchmark. Het gehele proces alsmede de informatievoorziening was daarmee zeer 

transparant voor alle partijen. ACM heeft hier ook bewust maximaal op ingezet en meent hierin 

geslaagd te zijn. Dat blijkt onder andere uit de inhoudelijke discussies door TSO’s op 

Worksmart (waarbij TenneT veelal de penvoerder was). 

550. Terzijde merkt ACM nog op dat TenneT waarschijnlijk zelfs meer informatie heeft dan ACM, 

omdat TSO’s onderling informatie hebben uitgewisseld, getuige de discussies op Worksmart en 

het feit dat een groep TSO’s (waaronder TenneT) gezamenlijk een eigen consultant hebben 

ingehuurd om hen bij te staan bij inhoudelijke aspecten van de benchmark (dit staat ook wel 

bekend als de schaduwbenchmark). Bovendien bevestigt het feit dat TenneT stelt dat hun 

eigen consultant er in is geslaagd de e3grid2012 resultaten exact te kunnen aansluiten, in de 

ogen van ACM dat proces en informatievoorziening transparant en volledig waren. 

551. ACM heeft de opdracht om een benchmark uit te voeren in overleg met Europese collega-

toezichthouders uitbesteed (via de Duitse toezichthouder BNetzA) aan het consortium Frontier, 

SumicSid, Consentec en PwC (hierna: de consultant). De consultant heeft alle vaardigheden in 

huis om dit goed te kunnen doen. Zo is met Frontier en SumicSid alle benodigde en state-of-

the-art kennis en kunde in huis met betrekking tot het benchmarken van TSO’s, niet alleen 

operationeel, maar ook wetenschappelijk. Met Consentec zijn ook de technische aspecten van 

netbeheer stevig afgedekt. Tot slot is PwC toegevoegd aan het consortium om (naast de 
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toezichthouders zelf) toe te zien op de kwaliteit van gegevens, met name de consistentie 

tussen TSO’s. De opdracht aan de consultant is tot stand gekomen via een zorgvuldig 

uitgevoerde Europese aanbestedingsprocedure. ACM is van mening dat de consultant aan de 

verwachtingen heeft voldaan en een hoogwaardige benchmark heeft afgeleverd. 

552. De stelling van TenneT dat ACM stuurt op gewenste resultaten of zelfs aan parameters zou 

draaien om voor haar tot een aanvaardbaar resultaat te komen, is pertinent onjuist. ACM 

beoogt zorgvuldig de efficiëntie van TenneT onderzoeken, zodat zij ten behoeve van 

onderhavig methodebesluit zorgvuldige afwegingen kan maken. Het onderzoek is uitgevoerd 

door een onafhankelijke consultant. ACM heeft daar geen sturende rol in gehad. ACM streeft 

naar een betrouwbare efficiëntiemeting van TenneT en meent hierin geslaagd te zijn.  

553. Specifiek in dit verband merkt ACM nog op vanaf het begin te hebben aangegeven in 

aanvulling op e3grid2012 een landspecifieke studie (STENA2012) te zullen laten uitvoeren. 

Begin mei 2013 kwamen de eerste voorlopige resultaten van e3grid2012 naar buiten. ACM 

heeft echter vroegtijdig en aanhoudend aan TenneT gecommuniceerd dat het slechts een 

onvolkomen eerste en noodzakelijk tussenresultaat van e3grid2012 was en dat ook 

STENA2012 nog moest plaatsvinden. 

 

Conclusie zienswijze “Totstandkoming van e3grid2012 en STENA2012”  

554. ACM is het niet eens met de zienswijze van TenneT over de totstandkoming van de 

benchmarkstudie en meent op zorgvuldige en transparante wijze de benchmark te hebben 

uitgevoerd. De zienswijze van TenneT leidt derhalve niet tot aanpassing van het 

methodebesluit TenneT transporttaken ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 92  “De benchmark is onbetrouwbaar door meerdere grote fouten” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “De benchmark is onbetrouwbaar door meerdere grote fouten” 

555. TenneT merkt op dat gedurende het verloop van e3grid2012 en STENA2012 diverse grote 

fouten zijn gemaakt die aanzienlijke impact hadden op de (tussen)uitkomstenTenneT refereert 

in dezen concreet aan twee fouten.
72

 Ten eerste een fout tijdens het verloop van e3grid2012, 
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 Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep van 10 september 2013 refereerde TenneT aan een derde fout, 

namelijk het abusievelijk verkeerd interpreteren van opbrengsten die TenneT had gerapporteerd. Deze fout is eind april 

2013 ontdekt en onverwijld hersteld door de consultant. Dit doet echter niet af aan de reactie van ACM op deze 

zienswijze. 
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waarbij de afschrijvingskosten van activa ook terecht waren gekomen in de operationele kosten 

(daardoor kwamen die kosten onterecht tweemaal in de kostenbasis terecht). Ten tweede 

betreft het een fout tijdens het verloop van STENA2012, waarbij de ratio van hoekmasten 

verkeerd was bepaald, als gevolg waarvan te weinig output van TenneT werd meegenomen in 

de berekeningen. Voorts merkt TenneT op herhaaldelijk significante datafouten en inhoudelijke 

inconsistenties in de rapporten te hebben geconstateerd. Als gevolg hiervan trekt TenneT de 

kwaliteit van de benchmarkstudie in twijfel. 

 

Reactie zienswijze “De benchmark is onbetrouwbaar door meerdere grote fouten” 

556. ACM erkent de twee fouten die TenneT noemt in het verloop van e3grid2012 en STENA2012. 

Dat er fouten zijn gemaakt is naar de mening van ACM niet vreemd en zelfs te verwachten in 

complexe en langdurige processen zoals e3grid2012 en STENA2012. Wat voor ACM relevant 

is, is dat, vanwege de hoge mate van transparantie van het proces, de geconstateerde fouten 

konden worden ontdekt en tijdig en adequaat zijn hersteld. ACM is zich niet bewust van andere 

fouten in de benchmarkstudie en heeft daar ook geen aanwijzingen voor. De meerdere 

datachecks en consistentiechecks van de consultant hebben er voor gezorgd dat de fouten die 

zijn gemaakt aan het licht zijn gekomen en zijn hersteld. 

 

Conclusie zienswijze “De benchmark is onbetrouwbaar door meerdere grote fouten”  

557. ACM is het niet eens met de conclusie die TenneT verbindt aan het feit dat er tijdens de 

benchmarkstudie fouten zijn gemaakt. De zienswijze van TenneT leidt derhalve niet tot 

aanpassing van het methodebesluit TenneT transporttaken ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 93  “TSO-specifieke factoren” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “TSO-specifieke factoren” 

558. Het e3grid2012 proces voorzag in een stap waarbij TSO’s voor hen specifieke factoren konden 

aandragen. Zulke factoren zouden voor een TSO, na beoordeling door de consultant en de 

relevante toezichthouder dan aanleiding kunnen geven om de kostenbasis van de TSO aan te 

passen (meer precies: de kosten gerelateerd aan de factor buiten de benchmark laten). 

TenneT heeft in dezen twee factoren aangedragen. Ten eerste de uitgaven voor de fundering 

van stations en ten tweede de meerkosten voor mastschilderen als gevolg van het zeeklimaat 

in Nederland. Deze claims worden door ACM afgekeurd zonder logische, begrijpelijke en 

daadkrachtige motivering, aldus TenneT. 
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559. Met betrekking tot de claim van TenneT inzake funderingskosten geeft TenneT aan de claim 

goed te hebben onderbouwd met gegevens en berekeningen. Toch heeft ACM de claim slechts 

voor 20% gehonoreerd. Voorts meent TenneT dat dit is gebeurd op basis van een willekeurig 

artikel. Ook meent TenneT dat een verzoek aan ACM van TenneT op 25 juni tot heroverweging 

op grond van aanvullend bewijsmateriaal, is afgewezen door ACM zonder enige motivering. 

560. Met betrekking tot de claim van TenneT inzake mastschilderkosten geeft TenneT aan niet te 

begrijpen waarom ACM deze claim slechts voor 50% heeft toegewezen. Volgens TenneT 

onderbouwt ACM dit onder andere met de stelling dat TenneT een juridische verplichting heeft 

tot het schilderen van masten. De beslissing van ACM ontbeert naar de mening van TenneT 

een deugdelijke en draagkrachtige motivering. 

 

Reactie zienswijze “TSO-specifieke factoren” 

561. Voor een goed begrip van de gang van zaken zal ACM om te beginnen het proces en rollen 

van partijen toelichten omtrent het vaststellen van TSO-specifieke factoren (zogenaamde Z-

factoren) zoals dat door de consultant aan alle partijen is gecommuniceerd en ook zo is 

uitgevoerd. Vervolgens zal ACM ingaan op beide door TenneT geclaimde Z-factoren. 

562. Om in het benchmarkmodel rekening te houden met TSO-specifieke factoren heeft de 

consultant een proces aangekondigd, opgezet en uitgevoerd, waarbij TSO’s na bekendmaking 

van het initiële benchmarkmodel begin mei 2013, de gelegenheid kregen om voor hen 

specifieke factoren aan te dragen. Deze factoren werden beoordeeld door zowel de consultant 

als de nationale toezichthouders (elk voor de TSO of TSO’s uit het land van de toezichthouder, 

dus ACM voor TenneT). De beoordeling werd primair gedaan door de consultant. De consultant 

is in de ogen van ACM ook bij uitstek de partij die dat goed kan doen, omdat alleen de 

consultant het hele Europese veld kan overzien en het hier juist gaat om een vergelijking 

tussen TSO’s. De eindbeslissing voor erkenning van de geclaimde factoren was eveneens aan 

de consultant. De nationale toezichthouders hadden de rol om vanuit hun kennis van de 

nationale situatie de claims te beoordelen op plausibiliteit en omvang (met name financieel). 

563. De rol van ACM is in dezen dus ondersteunend aan de consultant. Ten aanzien van de twee 

claims van TenneT is dit ook precies zo gebeurd.  

564. Ten aanzien van de claim over funderingskosten, merkt ACM het volgende op. Op 8 mei 2013 

heeft TenneT deze claim ingediend via Worksmart. Op 15 mei 2013 heeft ACM een aantal 

vragen aan TenneT gesteld over deze claim. Zo was bijvoorbeeld de financiële omvang van de 

claim onduidelijk. Op 17 mei 2013 zijn door ACM nog enkele aanvullende verduidelijkende 

vragen gesteld over de claim. Als reactie op de vragen van ACM heeft TenneT op 21 mei 2013 

verdere informatie aangeleverd. Daaruit bleek nog niet de totale financiële omvang van de 

claim, hiervoor stuurde TenneT op 23 mei 2013 een schatting aan ACM. Uit het samenstel aan 

ontvangen informatie van TenneT trok ACM de conclusie dat grondsoort kennelijk geen 

onderscheidend element is in het ontwerp van stations en dat het ontwerp van stations ofwel 
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een managementbeslissing is (en niet dwingend gedreven door bodemgesteldheid), ofwel 

inbegrepen is in de indicator bevolkingsdichtheid in het benchmarkmodel. ACM heeft daarom 

op 27 mei 2013 aan de consultant het advies gegeven om de claim in het geheel af te wijzen. 

De consultant heeft op 31 mei 2013 ACM aangegeven de claim in beginsel wel terecht te 

vinden, omdat het effect van de claim niet is inbegrepen in de indicator bevolkingsdichtheid. De 

consultant heeft ACM tevens gevraagd haar te adviseren omtrent een schatting van het bedrag 

dat gemoeid is met de claim, conform de rol van partijen. ACM heeft dit advies op 31 mei 2013 

aan de consultant gegeven, mede op basis van een artikel van het CBS. Dit artikel gaat 

specifiek in op de bodemgesteldheid in Nederland in relatie tot bouwprojecten.
73

 Op 7 juni 2013 

heeft de consultant haar finale beslissing inzake de claim bekend gemaakt aan TenneT. Daarbij 

heeft de consultant het advies van ACM overgenomen. 

565. ACM heeft het artikel van CBS gebruikt in haar advies aan de consultant omtrent de omvang 

van het gedeelte van de claim van TenneT dat gehonoreerd zou moeten worden. In 

tegenstelling tot wat TenneT beweert is dit geen willekeurig artikel, maar een artikel specifiek 

gericht op bouwprojecten dat gedetailleerd ingaat de bodemgesteldheid in Nederland. Ook acht 

ACM het CBS voldoende betrouwbaar en deskundig om van dit artikel uit te kunnen gaan. ACM 

kan zich derhalve niet vinden in de kwalificatie die TenneT aan dit artikel geeft. 

566. Op 17 juni 2013 heeft TenneT aan de consultant per station informatie aangeleverd over de 

bodemsoort waarop is gebouwd, alsmede een bodemkaart van Alterra (Universiteit van 

Wageningen). Daarin concludeert TenneT dat niet 20% (advies ACM van 31 mei 2013 aan de 

consultant), maar 49% van de stations is gebouwd op zachte grond. ACM heeft op 19 juni 2013 

hierop gereageerd naar TenneT dat TenneT hiermee haar schatting substantieel herziet, niet 

alleen ten aanzien van de kosten, maar ook voor wat betreft de informatie over hoeveel stations 

op welke grondsoort zijn gebouwd. ACM heeft aangegeven daardoor de informatie van TenneT 

onbetrouwbaar te achten en uit te blijven gaan van haar eigen schatting gebaseerd op het 

artikel van het CBS.  

567. In haar bericht van 19 juni 2013 heeft ACM TenneT tevens aangeboden alsnog haar advies 

aan de consultant te willen herzien, echter alleen als TenneT met originele bouwdocumenten 

haar claim kan staven. Gelet op de inconsistente stroom aan informatie van TenneT, zag ACM 

dit als de enige resterende haalbare en redelijke manier om de claim van TenneT in voldoende 

mate te kunnen objectiveren, anders dan uit te gaan van de schatting door ACM zelf op basis 

van genoemd CBS artikel. Op 25 juni 2013 berichtte TenneT aan ACM niet met originele 

documenten te zullen komen. Tevens stuurde TenneT een verzoek tot heroverweging op basis 

van een meegestuurd memorandum. In dat memorandum geeft TenneT haar overzicht van het 

proces rondom de indiening en analyse van de claim. TenneT stuurde ook een excel sheet 

mee met verdere gegevens. Op 27 juni 2013 stelt ACM vast (en bericht hierover aan TenneT), 
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 Waar TenneT in haar zienswijze spreekt van “een willekeurig artikel”, gaat ACM ervan uit dat TenneT refereert aan dit 

CBS artikel (CBS, Nederland regionaal – Klei en veen, maart 2001). 
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dat uit de informatie van TenneT nogmaals blijkt dat het percentage zachte grond kennelijk 

alleen maar geschat kan worden. ACM concludeert in dat bericht dat na (her)bestudering van 

TenneT’s informatie, ACM van mening blijft dat haar eigen schatting de meest objectieve is. 

ACM heeft de claim van TenneT derhalve gemotiveerd afgewezen.  

568. Kortom, ACM heeft TenneT over een lange periode meerdere gelegenheden geboden om haar 

claim te substantiëren en te onderbouwen. TenneT is daar naar de mening van ACM niet in 

geslaagd en heeft slechts een aantal zeer uiteenlopende schattingen voor de omvang van de 

claim opgeleverd. ACM kon niet anders dan deze reeks schattingen daardoor als 

onbetrouwbaar kwalificeren en meent dat haar eigen schatting op basis van het CBS artikel de 

meest objectieve schatting is. ACM heeft daarbij in overweging genomen dat de bewijslast voor 

haar claim bij TenneT zelf lag en dat dit vooraf bekend was bij TenneT. 

569. Ten aanzien van de claim aangaande meerkosten voor mastschilderen, merkt ACM het 

volgende op. Op 16 mei 2013 heeft de consultant aan TSO’s en toezichthouders bericht dat 

hogere kosten vanwege het hebben van lijnen in kustgebieden in aanmerking komen voor 

erkenning als TSO-specifieke factor. De consultant nodigde daarbij alle TSO’s uit om een claim 

in dezen in te dienen, indien opportuun, met 24 mei 2013 als uiterste datum. Ook gaf de 

consultant daarbij nogmaals aan dat claims gemotiveerd en onderbouwd moeten zijn. TenneT 

heeft op 27 mei 2013 een claim ingediend met als motivering dat in kustgebieden masten 

regelmatig geschilderd moeten worden vanwege hogere corrosie. Voor de jaren 2007-2011 

geeft TenneT daarbij de schilderkosten aan. Op 28 en 29 mei 2013 heeft ACM diverse vragen 

gesteld omdat de claim van TenneT onvoldoende was gemotiveerd en niet onderbouwd. Op 28 

mei 2013 heeft TenneT een eerste mondelinge reactie hierop gegeven aan ACM waaruit bleek 

dat de opgegeven schilderkosten mogelijk deels niet relevant waren voor de claim. Op 31 mei 

2013 heeft TenneT verdere schriftelijke antwoorden gegeven aan ACM. Uit de antwoorden van 

TenneT maakte ACM op dat slechts 50% van de opgegeven schilderkosten redelijkerwijs toe te 

schrijven zijn aan het feit dat TenneT dicht langs de kust opereert. ACM heeft dan ook op 4 juni 

2013 aan de consultant het advies gegeven de claim materieel voor 50% te honoreren. De 

consultant nam dit advies over en communiceerde dit op 7 juni 2013 aan ACM en TenneT. 

570. Tot slot merkt ACM op nimmer te hebben gesteld of gesuggereerd dat TenneT een juridische 

verplichting heeft tot mast schilderen.  

 

Conclusie zienswijze “TSO-specifieke factoren”  

571. ACM is van mening dat het proces om Z-factoren te identificeren en te beoordelen zorgvuldig is 

verlopen en dat ACM een zorgvuldige en juiste beoordeling heeft gemaakt van de twee claims 

van TenneT. ACM heeft deze beoordeling, conform het vooraf vastgestelde proces, als advies 

overgebracht aan de consultant. Beslissingen omtrent Z-factoren zijn, eveneens conform het 

vastgestelde proces, genomen door de consultant. De zienswijze van TenneT leidt derhalve 

niet tot aanpassing van het methodebesluit TenneT transporttaken ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 94  “e3grid2012 en STENA2012 zijn niet robuust” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “e3grid2012 en STENA2012 zijn niet robuust” 

572. TenneT stelt dat er inhoudelijke bezwaren aan e3grid2012 en STENA2012 kleven, waardoor de 

resultaten onvoldoende betrouwbaar en onvoldoende robuust zijn voor ACM om bruikbare 

conclusies te kunnen trekken over de mate van efficiëntie van TenneT. Voorts geeft TenneT 

aan dat de resultaten zeer volatiel zijn en sterk afhankelijk van subjectieve keuzes en 

aannames die in de onderzoeksmethodiek zijn gemaakt. Tijdens de klankbordgroep van 10 

september 2013 geeft TenneT hier voorts nog over aan dat de keuze voor (het aantal) 

outputfactoren beperkt en arbitrair is. 

573. Ten aanzien van de keuze voor DEA heeft TenneT ook bezwaren. TenneT is van mening dat er 

een te kleine vergelijkingsgroep is waardoor de resultaten niet betrouwbaar zijn.  

574. Verder is TenneT van mening dat er te weinig gevoeligheidsanalyses en sanity checks zijn 

uitgevoerd. Dat de resultaten voor alle TSO´s in een range tussen de 50% en 100% liggen, is 

volgens TenneT niet geloofwaardig. Voorts is de verdeling niet normaal en verklaarbaar. 

575. Tenslotte vindt TenneT het gebruik van inputgegevens niet betrouwbaar en niet vergelijkbaar. 

Redenen hiervoor zijn de verschillen in financiële verslaglegging tussen TSO´s en het gebruik 

van totex, terwijl niet alle CAPEX en OPEX worden meegenomen. In de klankbordgroep van 10 

september 2013 geeft TenneT voorts nog aan dat de gebruikte activa-categorieën onvoldoende 

zijn gedifferentieerd om kostenverschillen in verschillende type activa te duiden. 

 

Reactie zienswijze “e3grid2012 en STENA2012 zijn niet robuust” 

576. ACM is van mening dat de beide benchmarkstudies gedegen zijn uitgevoerd en tot 

betrouwbare resultaten hebben geleid. De internationale benchmark is een erg omvangrijk 

onderzoeksproject. Daarbij hoort dat keuzes worden gemaakt om zo betrouwbaar mogelijke 

resultaten te genereren. Voorts dienen TSO’s in een benchmark vergelijkbaar te worden 

gemaakt. Immers, op die manier zijn TSO’s ook daadwerkelijk te vergelijken en kan er een 

uitspraak worden gedaan over de efficiëntie.  

577. De consultants hebben op zorgvuldige wijze het benchmarkonderzoek uitgevoerd. Zo zijn 

keuzes in het model steeds goed overwogen en ook bespreekbaar gemaakt. Voor wat betreft 

de keuze van de relevante outputfactoren geldt dat de consultant hier een gedegen empirische 

analyse voor heeft uitgevoerd waarbij een groot aantal factoren zijn bezien en gewogen. Bij het 
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vaststellen van de lijst van potentiële factoren zijn de TSO’s geconsulteerd. Op basis van de 

verklarende waarde van de verschillende regressiemodellen alsmede op basis van de 

statistische significantie van de individuele outputfactoren in combinatie met de technische 

kennis van het elektriciteitsnetwerk zijn de uiteindelijke outputvariabelen bepaald. Ook is het 

benchmarkonderzoek alleen uitgevoerd op die kosten die op internationaal niveau vergelijkbaar 

zijn. Daarnaast is door de consultants op meerdere momenten aan de TSO’s gevraagd om 

gegevens te controleren en zijn duidelijke instructies ten aanzien van gegevens/uitvragen 

opgesteld.  

578. Voorts hebben de consultants steeds nagedacht over mogelijke verbeteringen in het model en 

deze ook doorgevoerd. Dit betreft niet alleen technische of statistische verbeteringen, maar ook 

verbeteringen die voortkomen uit sanity checks. Twee in het oog springende voorbeelden van 

verbeteringen naar aanleiding van sanity checks zijn de toevoeging van de 

gewichtsbeperkingen aan het model (zie ook randnummers 582 tot en met 588) en de 

conclusie dat het model met piekbelasting als verklarende variabele vanuit een bedrijfsmatig- of 

engineeringperspectief niet plausibel is. Ook heeft de consultant de activa-categorieën alsmede 

de hiermee gepaard gaande wegingsfactoren nader onderzocht en op punten verbeterd. 

Hiertoe zijn de TSO’s gevraagd om input te leveren. Dit soort zaken hebben er toe geleid dat 

een betrouwbaar, robuust en plausibel model is gerealiseerd. Ook hebben de consultants 

gedurende het proces alsmede voor de eindrapporten diverse gevoeligheidsanalyses gedaan. 

Een aantal van deze analyses is gedaan op voorstel van TSO’s, waaronder TenneT. Er zijn dus 

wel degelijk diverse sanity checks uitgevoerd. 

579. Het feit dat de gerapporteerde scores tussen de 50% en 100% efficiëntie liggen alsmede de 

verdeling van de efficiëntiescores is verklaarbaar
74

. Niet alle TSO’s zijn even efficiënt, daarbij is 

een ondergrens qua efficiëntie van 50% niet vreemd, en zijn de uitkomsten logisch te verklaren.  

580. Voor wat betreft de keuze van het model en de grootte van de vergelijkingsgroep is ACM het 

met de consultants eens dat DEA het meest geschikte model is. Dit is een model dat juist 

uitermate geschikt is voor kleine vergelijkingsgroepen. Het model met een kleine 

vergelijkingsgroep leidt namelijk tot een mildere inschatting van de inefficiëntie omdat door 

toevoeging van TSO’s aan de vergelijkingsgroep voor inefficiënte TSO’s de frontier alleen maar 

verder weg kan komen te liggen waardoor de inefficiëntie groter wordt. Deze intrinsieke 

behoudendheid van een DEA model beschermt TSO’s tegen overschatting van inefficiënties. 
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 Zie het eerste punt in Frontier Economics en SumicSid, TenneT submission on E3grid2012 and STENA2012, 

september 2013. 
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Conclusie zienswijze “e3grid2012 en STENA2012 zijn niet robuust” 

581. ACM is van mening dat de benchmarkstudies zorgvuldig zijn uitgevoerd en robuust zijn. De 

zienswijze van TenneT leidt niet tot aanpassing van het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 95  “Toepassing van gewichtsbeperkingen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Toepassing van gewichtsbeperkingen” 

582. TenneT geeft aan dat de consultant ten behoeve van de eerste STENA2012-workshop heeft 

aangegeven voornemens te zijn om gewichtsbeperkingen (weight restrictions) toe te passen op 

de kostenveroorzakende indicatoren die in het model worden gehanteerd. TenneT merkt op 

pas tijdens de eerste STENA2012 workshop (24 mei 2013) vernomen te hebben van het 

voornemen tot toepassing van gewichtsbeperkingen. Voorts heeft TenneT geen eerlijke kans 

gekregen om aan te tonen dat de kostendrijvende effecten groter zijn dan de 

gewichtsbeperkingen die door ACM zijn opgelegd, aldus TenneT.  

583. TenneT geeft voorts aan dat voor haar besloten is om een gewichtsbeperking toe te passen op 

de voor TenneT meest belangrijke kostenveroorzakende indicator: de bevolkingsdichtheid. 

Aangezien TenneT behoort tot één van de TSO’s die opereert in de meest dichtbevolkte 

gebieden van Europa, is dit voor TenneT van groot belang, aldus TenneT. Uit het feit dat de 

R1-resultaten (tussenresultaten van e3grid2012 van begin mei 2013) en R2-resultaten 

(definitieve e3grid2012 resultaten van medio juni 2013) 31% verschillen, leidt TenneT af dat de 

gewichtsbeperking voor haar grote gevolgen heeft, namelijk een daling van de efficiëntie met 

31%.  

584. Meer algemeen merkt TenneT op dat toepassing van gewichtsbeperkingen arbitrair is en dat 

ACM de keuze slecht heeft onderbouwd. 

 

Reactie zienswijze “Toepassing van gewichtsbeperkingen” 

585. Ten aanzien van het punt van TenneT dat de gewichtsbeperkingen voor het eerst door de 

consultants zouden zijn opgebracht ten behoeve van de eerste STENA2012-workshop, merkt 

ACM op dat de gewichtsbeperkingen zijn opgekomen in het kader van e3grid2012 en ook in die 

studie toegepast en besproken. TenneT heeft gedurende het proces de kans gehad om 

inhoudelijk te reageren. De discussies op Worksmart over dit onderwerp tonen dit ook aan. 

Voorts wekt TenneT de suggestie dat de gewichtsbeperkingen per TSO kunnen verschillen, dit 

is echter onjuist. De gewichtsbeperkende factoren zijn in het e3grid2012-model ingebracht en 
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zijn op alle TSO’s van toepassing. Deze aanpak is overgenomen in het STENA2012-onderzoek 

omdat het volledige model uit e3grid2012 hiervoor als basis heeft gediend.  

586. Meer in het algemeen geldt dat de gewichtsbeperkingen van toepassing zijn op de verklarende 

variabelen bevolkingsdichtheid en aandeel hoekmasten. Beide variabelen zijn toegevoegd aan 

het model met als primaire verklarende variabele genormaliseerd netwerk. De grootste 

kostenveroorzakende factor van een TSO is uiteraard het netwerk zelf. Omdat het DEA-model 

echter geen onderscheid maakt naar de functionele aard van variabelen, kan het zo zijn dat de 

invloed van factoren ten onrechte wordt overdreven vanuit een bedrijfsmatig- of 

engineeringperspectief. Zo kan de bevolkingsdichtheid in een land niet in te grote mate een 

indicator zijn voor de mate van efficiëntie van de betreffende TSO. Primair zou dit af moeten 

hangen van het netwerk van de TSO.  

587. Voor wat betreft het door TenneT genoemde effect tussen R1 en R2 dient opgemerkt te worden 

dat naast de toepassing van gewichtsbeperkingen een aantal andere zaken zijn veranderd. Zo 

zijn ten behoeve van R2 door de TSO´s TSO-specifieke factoren aangedragen en, indien 

goedgekeurd, verwerkt. Voorts zijn er een aantal datafouten hersteld. Het R1-resultaat was 

slechts een eerste tussenresultaat waarin nog werd gewerkt met een ruw model om deze te 

valideren. Er konden dan ook nog geen conclusies worden verbonden aan de resultaten als 

zodanig. Dit is ook duidelijk gecommuniceerd door zowel de consultants als ACM. 

 

Conclusie zienswijze “Toepassing van gewichtsbeperkingen” 

588. ACM is van mening dat de gewichtsbeperkingen correct zijn toegepast en dat de toepassing 

daarvan tijdig en voldoende is besproken met TenneT. De zienswijze van TenneT leidt 

derhalve niet tot aanpassing van het besluit. 

 

Zienswijze 96  “Uitvoering en resultaat van STENA2012” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

ja, aanvulling motivering 

 

Samenvatting zienswijze “Uitvoering en resultaat van STENA2012” 

589. TenneT ziet niet in waarom ACM het noodzakelijk acht om de STENA2012-studie uit te voeren. 

Daarbij is TenneT van mening dat STENA2012 geen efficiëntievergelijking in de zin van 

artikel 14 van de Elektriciteitsverordening is.  

590. Daarnaast meent TenneT op basis van de schaduwbenchmark (zie randnummer 550) dat 

resultaten gepresenteerd in STENA2012 niet juist kunnen zijn. Deze zouden in de ogen van 

TenneT hoger moeten uitkomen. Voorts geeft TenneT aan dat de consultant in de tweede 

STENA2012-workshop heeft aangegeven dat de effecten van een wijziging naar Nederlandse 
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parameters minimaal zouden moeten zijn. Uiteindelijk is er toch een groot verschil in de scores 

tussen e3grid2012 en STENA2012, te weten 15%. Deze score is voor TenneT onverklaarbaar. 

591. Meer algemeen begrijpt TenneT niet waarom toepassing van Nederlandse parameters tot een 

lagere efficiëntiescore kan leiden. Dat een aanpassing van de WACC naar Nederlandse 

waarden leidt tot inefficiëntie is volgens TenneT niet logisch. TenneT vindt het vreemd dat in 

STENA2012 wordt uitgegaan van een WACC vóór belasting aangezien deze een component 

bevat voor de te betalen vennootschapsbelasting. TenneT merkt daarbij op dat STENA2012 is 

begonnen met een WACC van 4,4% vóór belasting en gaandeweg overgeschakeld is op een 

WACC van 6% vóór belasting. TenneT is van mening dat in e3grid2012 een WACC na 

belasting is gehanteerd, en dat dit ook in de STENA2012-studie moet worden toegepast. 

TenneT spreekt in dezen van een methodische wijziging van STENA2012 ten opzichte van 

e3grid2012. 

592. Daarnaast heeft TenneT in het definitieve STENA2012-rapport een fout gevonden met 

betrekking tot de gegevens omtrent de hoekmasten van TenneT.  

593. TenneT is van mening dat indien ACM de studie toe wil spitsen op de Nederlandse situatie zij 

ook de gestandaardiseerde activa waarde (GAW) zou moeten betrekken in plaats van de 

historische investeringsstromen. TenneT acht de gehanteerde keuze in strijd met de wettelijke 

doelstelling van de bevordering van de gelijkwaardigheid van de doelmatigheid van de 

landelijke netbeheerder, zoals neergelegd in artikel 41, derde lid, van de Elektriciteitswet. 

Reactie zienswijze “Uitvoering en resultaat van STENA2012” 

594. In e3grid2012 worden de kosten van de verschillende TSO’s met elkaar vergeleken. In deze 

studie wordt TenneT vergeleken met structureel vergelijkbare netbeheerders uitgaande van 

gemiddelde Europese parameters. Vanwege een aantal redenen (zie paragraaf 8.2.3 in het 

methodebesluit) is een aanvullende studie (STENA2012) uitgevoerd naar de mate van 

efficiëntie van TenneT ten opzichte van buitenlandse TSO’s, bekeken vanuit de specifieke 

Nederlandse situatie. STENA2012 is identiek aan e3grid2012 met dien verstande dat de 

Nederlandse regulatorische parameters voor inflatie, afschrijvingstermijnen en de WACC zijn 

gebruikt. Deze parameters zijn reeds geruime tijd bekend bij TenneT en met haar afgestemd 

door ACM. STENA2012 is geen op zichzelf staande benchmarkstudie, maar slechts een 

vervolg op e3grid2012 door toepassing van een aantal specifieke Nederlandse parameters. 

Meer concreet maakt STENA2012 het mogelijk om te bezien hoe goed TenneT presteert ten 

opzichte van de andere TSO’s indien deze andere TSO´s onder dezelfde condities als TenneT 

zouden hebben geopereerd. Dit betekent dat een voor TenneT zo precies mogelijke 

vergelijking wordt gemaakt ten opzichte van de andere deelnemende TSO´s. Ook STENA2012 

is derhalve een vergelijking met structureel vergelijkbare netbeheerders (buitenlandse TSO’s), 

zij het bezien vanuit de specifieke Nederlandse situatie. Er is daarom geen sprake van strijd 

met artikel 14 van de Elektriciteitsverordening. Ook betekent dit dat de vergelijking gemaakt 

wordt met inbegrip van de Nederlandse regulatorische WACC van 6% vóór belasting. Van een 
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methodische wijziging is geen sprake. Dat tijdens STENA de waarde van deze WACC is 

veranderd eveneens onjuist. STENA2012 is steeds uitgegaan van de WACC van 6% vóór 

belasting. 

595. Voor wat betreft de uitkomst van een efficiëntiescore van 85% voor TenneT kan worden 

opgemerkt dat ACM geen aanleiding ziet om te twijfelen aan de juistheid hiervan. De reden 

waarom de efficiëntiemeting in STENA2012 uiteindelijk op 85% is uitgekomen is dat de 

coëfficiënten van de variabelen gewijzigd zijn ten opzichte van e3grid2012 als gevolg van 

gewijzigde parameters (inflatie, afschrijvingstermijnen en WACC).
75

 Hierdoor blijkt dat de 

impact van bevolkingsdichtheid kleiner is, waardoor er minder gewicht aan wordt toegekend.
76

 

De gewijzigde coëfficiënten sluiten goed aan bij het model met alleen de West Europese 

TSO’s
77

, de TSO’s dus die in een aantal opzichten (o.a. bevolkingsdichtheid) het meest lijken 

op TenneT, hetgeen er in de ogen van ACM eens te meer op duidt dat het terecht is dat impact 

van de factor bevolkingsdichtheid niet overschat mag worden. 

596. Ten aanzien van de datafout met betrekking tot de hoekmasten kan opgemerkt worden dat 

deze is hersteld en dat dit geen invloed bleek te hebben op de uitkomsten van STENA2012. 

Voorts geldt voor wat betreft het argument dat de GAW betrokken zou moeten worden in het 

onderzoek dat dit niet mogelijk is aangezien er dan geen gestandaardiseerde activagegevens 

voor alle betrokken TSO´s voor handen zijn. Op die wijze zouden juist appels met peren 

vergeleken worden, terwijl het streven is om TSO´s zo goed mogelijk te vergelijken. Door 

toepassing van de historische investeringsstromen wordt dit laatste zo goed mogelijk 

bewerkstelligd. 

 

Conclusie zienswijze “Uitvoering en resultaat van STENA2012” 

597. ACM is van mening dat het uitvoeren van de STENA2012 gerechtvaardigd is en dat deze op 

zorgvuldige en betrouwbare wijze tot stand is gekomen. Wel is ACM van mening dat in het 

besluit beter gemotiveerd kan worden waarom STENA2012 de beste benchmarkstudie is om te 

gebruiken voor het vaststellen van de efficiëntie van TenneT. De zienswijze van TenneT leidt 

derhalve tot een tekstuele aanpassing van het methodebesluit TenneT transporttaken ten 

opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

 

 

 

                                                      
75

 Sec als gevolg van het wijzigen van deze parameters ten opzichte van e3grid2012 komt de STENA2012 score uit op 

83% (basismodel). De score van 85% is een verder gevolg van het buiten beschouwing laten van NorNed. 

76
 Zie ook Frontier Economics en SumicSid, Comparing the STENA2012 and E3grid2012 results for TenneT NL, 

september 2013. 

77
 Nederland, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Luxemburg, Spanje. 
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Zienswijze 97  “Vaststelling en toepassing statische efficiëntie” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

ja, aanvulling motivering 

VEMW ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

ja, aanvulling motivering 

 

Samenvatting zienswijze “Vaststelling en toepassing statische efficiëntie” 

598. TenneT maakt in haar zienswijze een aantal opmerkingen over de vaststelling en toepassing 

van de statische efficiëntie. 

599. TenneT merkt op dat ACM geen voorzichtigheidsmarge toepast op de efficiëntiemeting zoals 

ACM dat wel deed in de vijfde periode. TenneT is het daar niet mee eens en meent dat ACM 

daarmee voorbij gaat aan de onzekerheden en de gevoeligheid voor fouten in de 

benchmarkstudie. TenneT merkt in dat kader op te twijfelen of DEA-modellen van zichzelf wel 

voorzichtig zijn en voldoende rekening houden met TSO-specifieke karakteristieken. Ook merkt 

ze in dit verband op dat de vergelijkingsgroep te klein is. TenneT refereert verder aan een 

aantal datafouten die zijn gemaakt tijdens het verloop van de studie en het gebrek aan 

voldoende sanity checks. Het model en datavalidatie zijn daardoor in de ogen van TenneT niet 

voorzichtig te noemen. TenneT heeft er geen vertrouwen in dat de door TenneT niet 

gecontroleerde gegevens van andere TSO’s geen fouten bevatten. In de klankbordgroep van 

10 september 2013 merkte TenneT hier voorts nog over op dat er geen audits zijn uitgevoerd 

op de allocatie van kosten en activa.  

600. TenneT kan de redenering van ACM dat de resultaten van STENA2012 in lijn zijn met die van 

STENA2009 niet volgen. TenneT geeft aan dat de meting in STENA2009 gedaan is op alleen 

de EHS-netten en 47% betrof. Door toepassing van een marge van 10% heeft ACM destijds de 

EHS-netten 57% efficiënt verklaart. De efficiëntie van de HS-netten heeft ACM destijds niet 

kunnen vaststellen en daarvoor toen 100% aangenomen. TenneT concludeert dat dit betekent 

dat TenneT in vijf jaar tijd (van 2006 tot 2011) een onrealistisch groot (vermeend) 

inefficiëntiegat (van 47% naar 85%) zou hebben gedicht. Volgens TenneT toont dat aan dat de 

resultaten niet deugen en onvoldoende robuust zijn. 

601. In dit verband merkt TenneT tot slot op dat dat de efficiëntiemetingen van de overige 

deelnemende TSO’s in de studie tussen de 20% en 50% variëren tussen e3grid2012 en 

e3grid2009. Dit illustreert volgens TenneT het gebrek aan robuustheid van internationale TSO 

benchmarking. 

602. TenneT is het ermee eens dat de efficiëntieparameter niet wordt toegepast op de inkoopkosten 

voor energie en vermogen en op de kosten voor InterTSO compensation. TenneT geeft aan 

niet te begrijpen waarom de efficiëntieparameter wel wordt toegepast op de GAW van TenneT. 
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In de GAW zitten namelijk kosten die niet zijn betrokken in de benchmarkstudie, bijvoorbeeld 

terreinen en overige gebouwen. Dit geldt ook voor bepaalde operationele kosten, zoals 

planningskosten voor uitbreidingsinvesteringen. TenneT vraagt zich af of dit niet in strijd is met 

de uitspraak van het CBb van 22 februari 2012. Daarin stelt het CBb namelijk dat een 

efficiëntieparameter pas kan worden toegepast op bepaalde kosten als de bepaling van deze 

parameter op deugdelijk onderzoek naar de (in)efficiëntie van deze kosten berust. 

603. TenneT herhaalt haar verzoek om de HS-netten en de oude EHS-netten uit te sluiten van 

toepassing van enige benchmarkstudie. 

604. VEMW heeft een zienswijze ingediend die ziet op de toepassing van de statische efficiëntie. 

Daarin stelt VEMW dat de theta (voor HS- en EHS-netten) te hoog is vastgesteld en niet in 

overeenstemming met de efficiënte kosten van TenneT. VEMW is van mening dat TenneT 

geen extra tijd zou mogen krijgen om een efficiëntieslag te maken. TenneT een langere periode 

te geven om efficiënt te worden is niet in overeenstemming met artikel 14 van de 

Elektriciteitsverordening en artikel 41, lid 3 van de E-wet, aldus VEMW. 

 

Reactie zienswijze “Vaststelling en toepassing statische efficiëntie” 

605. In het aanvullende ontwerp methodebesluit van 26 juli 2013 motiveert ACM waarom zij geen 

voorzichtigheidsmarge hanteert bij de implementatie van de efficiëntiemeting. In reactie op de 

specifieke punten die TenneT in haar zienswijze aandraagt, merkt ACM voorts het volgende op.  

606. Ten aanzien van de datafouten waar TenneT aan refereert, verwijst ACM naar randnummers  

555 tot en met 557. Ten aanzien van de twijfel van TenneT of DEA-modellen van zichzelf wel 

voorzichtig zijn en voldoende rekening houden met TSO-specifieke karakteristieken en dat de 

vergelijkingsgroep te klein is, verwijst ACM naar randnummers 572 tot en met 581. In dit 

verband verwijst ACM ook naar randnummers 558 tot en met 571 aangaande de behandeling 

van TSO-specifieke factoren. Verder merkt ACM op dat de consultant doorlopend sanity checks 

heeft uitgevoerd en dat juist deze checks aan de basis stonden van een aantal modelkeuzes 

door de consultant, zie eveneens randnummers 572 tot en met 581. Ondanks dat de allocatie 

van kosten en activa niet is geaudit, is de benchmarkstudie van voldoende kwaliteit. De 

consultant heeft een audit uitgevoerd op data van de TSO’s en alle toezichthouders hebben 

datacontroles via een gestandaardiseerd stramien uitgevoerd. 

607. Voor wat betreft de opmerking van TenneT dat ACM kennelijk aan zou nemen dat TenneT in 

vijf jaar tijd een inefficiëntiegat van 47% naar 85% zou hebben gedicht, merkt ACM op dat deze 

twee percentages niet op deze manier vergeleken kunnen worden, omdat de reikwijdte van 

STENA2009 en STENA2012 verschillen. Het STENA2009 resultaat zag op alleen het EHS-net, 

STENA2012 ook op het HS-net.  

608. Ten aanzien van de variatie in efficiëntiemetingen van de overige deelnemende TSO’s tussen 

e3grid2012 en e3grid2009 , merkt ACM op dat omvang en operatie van TSO’s door de tijd 
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heen varieert. Zo is, bijvoorbeeld, de activabasis van TSO’s die wordt meegenomen in 

benchmarkstudies door de tijd veranderlijk. TenneT is daar zelf een goed voorbeeld van, omdat 

e3grid2009 de HS-netten van TenneT niet meenam en e3grid2012 dat wel doet.  

609. Kortom, ACM is van mening dat het resultaat uit de benchmarkstudie haar geen aanleiding 

geeft om te twijfelen aan de betrouwbaarheid en robuustheid daarvan en het resultaat toe te 

passen met een voorzichtigheidsmarge. De zienswijze van TenneT verandert deze mening 

niet. 

610. In zijn algemeenheid merkt ACM op dat de uitkomsten van de benchmark prudent moeten 

worden toegepast. Dit betekent dat, hoewel in beginsel alle kosten van TenneT in de 

efficiëntievergelijking worden betrokken, ACM de efficiëntieparameter niet toepast op een 

aantal specifieke kostenposten, te weten inkoopkosten energie & vermogen en kosten dan wel 

opbrengsten uit InterTSO compensation. Het gaat hier om bijzondere kosten. De kosten van 

terreinen en overige gebouwen zijn in de ogen van ACM niet aan te merken als bijzondere 

kosten. Ook TenneT geeft geen aanwijzingen om daar anders tegenaan te kijken. Deze kosten 

zijn dus vergelijkbaar met de kosten die wel in de benchmark zijn betrokken. ACM acht het 

daarom redelijk te veronderstellen dat ze net zo efficiënt zijn. Daarbij gaat het bovendien om 

marginale kostenposten van TenneT die in het jaar 2011 circa 1 à 2% van de totale 

kostenbasis van TenneT betreffen en zijn deze kosten niet te isoleren van de GAW OUD 

zonder uitgebreid nader onderzoek. Gelet op de betrekkelijk kleine omvang van de posten, acht 

ACM een dergelijk nader onderzoek disproportioneel. ACM vindt het derhalve redelijk om de 

resultaten van de benchmark toe te passen op de kosten van terreinen en overige gebouwen. 

ACM meent dat de uitkomst van de efficiëntieparameter op deugdelijk onderzoek berust en 

heeft geen aanwijzingen dat de efficiëntie van de kosten van terreinen en overige gebouwen 

afwijkt van de overige kosten die zijn betrokken in de benchmark. TenneT heeft ook niet 

aangegeven waaruit deze afwijking zou bestaan. 

611. Voor wat betreft het verzoek van TenneT om de HS-netten en de oude EHS-netten uit te sluiten 

van toepassing van enige benchmarkstudie verwijst ACM naar haar reactie op de zienswijze 

van TenneT in randnummers 650 tot en met 654. 

612. Ten aanzien van de zienswijze van VEMW verwijst ACM naar randnummers 673 tot en met 

675. ACM heeft naar aanleiding van de zienswijze van VEMW de motivering in onderhavig 

besluit aangepast. 

 

Conclusie zienswijze “Vaststelling en toepassing statische efficiëntie” 

613. De zienswijzen van TenneT en VEMW leiden niet tot inhoudelijke aanpassing van het 

methodebesluit TenneT transporttaken ten opzichte van het ontwerpbesluit. Wel past ACM, 

naar aanleiding van de zienswijzen van VEMW en TenneT, de motivering op enkele plekken in 

onderhavig besluit aan. 
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Zienswijze 98  “Methodologische bezwaren” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Methodologische bezwaren” 

614. TenneT geeft in haar zienswijze een zestal methodologische bezwaren tegen e3grid2012 en 

STENA2012 aan: 

1. De efficiëntiemetingen laten geen normale verdeling zien. 

2. De individuele efficiëntiemetingen zijn gevoelig voor subjectieve aannames en modelmatige 

keuzes. 

3. De efficiëntiemetingen en modelparameters zijn niet stabiel. 

4. De omvang van de vergelijkingsgroep beperkt in belangrijke mate het aantal relevante 

factoren die verantwoord kunnen worden in de benchmark en maakt het uitvoeren van 

statistische analyses en de toepassing van gewichtsbeperkingen bezwaarlijk.  

5. De vergelijkingen zjin gebaseerd op onvergelijkbare, onbetrouwbare en onvolledige data.  

6. Het standaardiseren van zeer heterogene activa tot een uniforme kostennorm is misleidend. 

 

Reactie zienswijze “Methodologische bezwaren” 

615. De consultant heeft de methodologische bezwaren ten aanzien van de benchmarkstudies, 

gemaakt in bijlage 1 bij de zienswijze van TenneT d.d. 3 september 2013, bestudeerd en haar 

reactie hierop gegeven aan ACM.
78

 Deze reactie dient als onderdeel van onderhavig besluit te 

worden gezien. De consultant weerlegt in haar reactie de bezwaren van TenneT. ACM 

onderschrijft dit en voegt daar hieronder nog een aantal opmerkingen aan toe. 

616. Ten aanzien van het eerst bezwaar geuit door TenneT merkt de consultant op dat zij niet inziet 

waarom de efficiëntiescores een normale verdeling zouden moeten volgen.  

617. Met betrekking tot het tweede bezwaar geeft de consultant aan dat het basismodel zoals 

gehanteerd in e3grid2012 en STENA2012 de meest voor de hand liggende aannames bevat. 

De consultant heeft hierop een aantal gevoeligheidsanalyses gedaan. Dit betekent echter niet 

dat het basismodel daarmee arbitrair wordt en niet meer gebruikt zou mogen worden.  

618. Het derde bezwaar van TenneT wordt eveneens weerlegd door de consultant. Verschillen 

tussen e3grid2009 en e3grid2012 kunnen goed verklaard worden en de analyse voor de 

selectie van outputparameters is gedegen uitgevoerd. Het nieuwe onderzoek heeft juist een 

aantal verbeteringen opgeleverd. 

                                                      
78
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619. Het vierde bezwaar van TenneT is niet juist. Statistische analyses zijn op een verantwoorde 

manier uitgevoerd en uit de regressieanalyses zijn verklarende variabelen naar voren gekomen 

zonder dat hieraan beperkingen zijn opgelegd. Ook het toepassen van gewichtsbeperkingen is 

op een correcte wijze uitgevoerd. 

620. Het vijfde bezwaar ten aanzien van de data kunnen de consultant en ACM niet volgen. De data 

zijn zorgvuldig gecontroleerd en de TSO’s hebben veel ruimte gehad om suggesties te doen 

ten aanzien van de datacollectie en zijn in de gelegenheid gesteld om controles uit te voeren. 

621. Met betrekking tot het zesde bezwaar beargumenteert de consultant dat de standaardisatie van 

activa op een zorgvuldige wijze is gedaan. 

 

Conclusie zienswijze “Methodologische bezwaren” 

622. ACM is het niet eens met de methodologische bezwaren die TenneT uit. De zienswijze van 

TenneT leidt derhalve niet tot aanpassing van het methodebesluit TenneT transporttaken ten 

opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijzen m.b.t. legitimiteit internationale benchmark 

Zienswijze 99  “TSO’s dienen op gelijke wijze te worden geprikkeld” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “TSO’s dienen op gelijke wijze te worden geprikkeld” 

623. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat het van 

belang is dat TSO’s binnen Europa op een gelijke wijze op efficiëntie worden beoordeeld en 

geprikkeld. Het feit dat toezichthouders geen of beperkt gebruik maken van de internationale 

benchmarkresultaten roept bij TenneT de vraag op of deze dan überhaupt wel gebruikt mogen 

worden. Dit leidt tot ‘overprikkeling’ en heeft tot gevolg dat inefficiënte TSO’s worden beloond, 

terwijl TenneT wordt gestraft. Andere toezichthouders gebruiken de resultaten op basis van de 

generiek studie, aldus TenneT. Het op verschillende wijze toepassen van de 

benchmarkresultaten staat volgens TenneT op gespannen voet met de opzet van artikel 14 

van de Elektriciteitsverordening en de wettelijke doelstelling van het bevorderen van 

gelijkwaardigheid in de doelmatigheid.  

 

Reactie zienswijze “TSO’s dienen op gelijke wijze te worden geprikkeld” 

624. Artikel 14 Elektriciteitsverordening geeft aan dat de tarieven van netbeheerders overeen 

moeten komen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder. Elke 

lidstaat is verplicht de nakoming van EU-recht binnen haar grenzen te verzekeren en de 
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Europese Commissie ziet hierop toe. De wijze waarop nationale instanties de nakoming van 

EU-recht bewerkstelligen is aan hen zelf. ACM kan derhalve geen uitspraak doen over hoe 

andere lidstaten de benchmarkresultaten toepassen. 

625. ACM is van mening dat zij door gebruikmaking van de internationale benchmarkresultaten op 

een zorgvuldige wijze uitvoering geeft aan artikel 14 van de Elektriciteitsverordening. ACM wijst 

erop dat, zoals ook in het ontwerpbesluit is overwogen, zij eerst het onderzoeksbureau Oxera 

onderzoek heeft laten doen naar de wijze waarop de (statische) efficiëntie van TenneT kon 

worden bepaald. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het gebruik van een internationale 

TSO-benchmark op kostenniveau de beste manier is om de efficiëntie van TenneT vast te 

stellen. Voorts merkt ACM op dat de doelmatigheidsprikkel die TenneT ervaart voortkomt uit 

het enkele feit dat er een inkomstenplafond wordt ingesteld en niet uit de hoogte (welke mede 

wordt bepaald door de thèta) van dat plafond. Van overprikkeling sec als gevolg van het 

toepassen van een benchmarkstudie is, in de ogen van ACM, geen sprake. 

626. ACM voelt zich in haar keuze voor een internationale TSO-benchmark gesteund door de 

uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 22 februari 2012.
79 

Daarin is 

bevestigd dat een benchmarkstudie op zichzelf een geschikte methode is om de mate van 

efficiëntie van TenneT te vergelijken. ACM is het derhalve niet eens met deze zienswijze van 

TenneT. 

 

Conclusie zienswijze “TSO’s dienen op gelijke wijze te worden geprikkeld” 

627. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging in het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 100  “Internationale benchmark geen geschikt instrument om efficiëntie te 

schatten - I” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Internationale benchmark geen geschikt instrument om efficiëntie te 

schatten - I” 

628. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat een 

internationale TSO benchmark op zichzelf geen geschikt instrument is om het efficiënte 

kostenniveau van TenneT te schatten. Ook het CBb heeft zich hierover volgens TenneT niet 

uitgelaten. Uit de onderzoeken van Oxera, E-bridge en Frontier Economics (met Consentec) 
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concludeert TenneT dat een gedifferentieerde benchmarkmethode voor zowel operationele 

kosten als kapitaalkosten zuiverder en transparanter is. Het Oxera onderzoek wijst weliswaar 

op het voordeel van een ‘totale kostenmodel’ voor wat betreft de mogelijke bias in allocatie van 

kosten tussen OPEX en CAPEX. Echter, Oxera onderschrijft ook belangrijke beperkingen van 

een dergelijke totale kostenbenadering, te weten issues inzake consistentie en 

vergelijkbaarheid van data, aldus TenneT. Voorts kan TenneT de conclusie van ACM in 

randnummer 76 van het ontwerpbesluit dat Frontier Economics aangeeft dat reference 

modelling mogelijk is, maar de top down aanpak van de internationale benchmarkstudie 

superieur is, niet afleiden uit het rapport.  

629. Voorts is TenneT van mening dat onderzoek van PWC in het kader van de regulering van 

GTS
80

 aantoont dat een benchmark benadering door methodologische en praktische bezwaren 

niet bruikbaar is in een regulatorische context. De efficiëntiescore is een zeer subjectieve 

schatting en daarom slechts bruikbaar als informatief en richtinggevend. Een beter alternatief is 

outputprijs indices. TenneT verzoekt ACM de aangedragen alternatieven nader te beschouwen.  

630. Ten eerste merkt TenneT op dat de vergelijkingsgroep voor de benchmark minstens dertig 

TSO’s moet bevatten voor enigszins robuuste en betrouwbare resultaten. Ten tweede merkt 

TenneT op dat geen TSO gelijk is vanwege de heterogeniteit in voltage niveaus, geografie, 

enz, en geleverde output. De gebruikte benchmarkmodellen, ook het DEA-model, zijn in de 

ogen van TenneT ontoereikend om met alle relevante verschillen rekening te houden in de 

resultaten, terwijl de keuze in uiteindelijke output in belangrijke mate de efficiëntiescore van een 

TSO bepaalt. Ten derde is door inconsistent gebruik van data, zoals al dan niet gebruikmaken 

van een openingsbalans, het relatieve efficiëntieniveau van de vergeleken TSO’s niet gelijk, 

aldus TenneT. 

 

Reactie zienswijze “Internationale benchmark geen geschikt instrument om efficiëntie te 

schatten - I” 

631. ACM heeft in randnummer 76 van het ontwerpbesluit TenneT transporttaken gemotiveerd 

waarom zij de benchmark gebruikt om de efficiëntie te bepalen . Uit het onderzoek van Oxera 

komt naar voren dat de benchmark hiervoor het meest geschikte instrument is. Dat Oxera ook 

met een aantal aandachtspunten komt met betrekking tot de benchmark doet hier niet aan af. 

Sterker nog, consistentie en vergelijkbaarheid van data zijn aandachtspunten die de consultant 

in hun onderzoek hebben meegenomen. Verder blijkt uit de haalbaarheidsstudies van E-

Bridge
81

 en Frontier Economics (met Consentec)
82

 dat de door Oxera voorgestelde 
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alternatieven voor de benchmark in de praktijk niet geschikt zijn. In beide rapporten worden een 

aantal kanttekeningen geplaatst waaronder o.a. praktische bezwaren alsmede ook het feit dat 

beide alternatieven geen totale kostenbenadering hanteren. Op grond hiervan is ACM van 

mening dat de benchmarkmethode een geschikt(er) instrument is. 

632. ACM is van mening dat, gegeven dat zij de mate van efficiëntie van TenneT dient te bepalen, 

de e3grid2012- en STENA2012-studies daarvoor bij uitstek geschikt zijn. De studies zijn in 

samenwerking met toezichthouders en TSO’s op zorgvuldige, transparante en deskundige 

wijze tot stand gekomen. ACM gaat derhalve niet mee in de uitspraak van TenneT dat de 

efficiëntiescore zeer subjectief is en slechts bruikbaar is als informatief en richtinggevend. De 

kwaliteit van de benchmarkstudies maakt dat de resultaten betrouwbaar zijn. ACM is bovendien 

van mening dat het door TenneT aangehaalde onderzoek van PwC zich met name richt op de 

dynamische efficiëntie en niet op de statische efficiëntie. In dit verband merkt ACM ook op dat 

uit onderzoek dat PwC voor ACM heeft uitgevoerd in het kader van de toekomstbestendigheid 

van de regulering niet naar voren komt dat de benchmark in dit verband een knelpunt zou zijn. 

Integendeel, PwC stelt zelfs voor om een internationale benchmark op te zetten voor de 

regionale netbeheerders als het aantal regionale netbeheerders verder afneemt. 

633. Voorts meent ACM dat de benchmarkstudies het ongelijk van de zienswijze van TenneT in 

randnummer 630 van deze bijlage aantonen. Zo is in de nieuwe benchmarkstudies adequaat 

rekening gehouden met aard en eigenschappen van netvlakken, eventuele problemen met 

openingsbalansen en andere verschillen tussen TSO’s. In de benchmarkrapporten wordt dit op 

gedegen wijze beschreven. ACM stelt vast dat hiermee de zienswijzen van TenneT inzake de 

heterogeniteit, de vergelijkingsgroep en de gebruikte benchmarkmodellen niet meer ter zake 

doen. 

 

Conclusie zienswijze “Internationale benchmark geen geschikt instrument om efficiëntie te 

schatten - I” 

634. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging in het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 101  “Internationale benchmark geen geschikt instrument om efficiëntie te 

schatten - II” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 
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Samenvatting zienswijze “Internationale benchmark geen geschikt instrument om efficiëntie te 

schatten - II” 

635. TenneT stelt dat zij in beginsel geen bezwaar heeft tegen het vaststellen van de statische 

efficiëntie van haar kosten, voor zover dit is gebaseerd en wordt toegepast op kosten die 

binnen de invloedsfeer van TenneT liggen en dit berust op deugdelijk en robuust onderzoek.  

636. Volgens TenneT maakt de internationale context van een benchmark de vergelijkbaarheid van 

data echter zeer complex, zo niet onmogelijk. De kosten van verschillende TSO's worden 

namelijk beïnvloed door nationale juridische en politieke verschillen en uiteenlopende 

economische en bedrijfsmatige (ontstaansgeschiedenis) omstandigheden. Daarnaast zijn 

onder TSO's verschillen in spanningsniveaus en variëren de omgevingsfactoren waarin TSO's 

opereren sterk van elkaar. Zo zijn er, aldus TenneT, wezenlijke verschillen tussen landen in 

onder andere het klimaat, het type ondergrond en de aansluit- en bevolkingsdichtheid die in 

grote mate de kosten van TSO's beïnvloeden.  

637. TenneT stelt dat de internationale benchmark (in de huidige vorm) geen geschikte methode is 

om de mate van efficiëntie van TenneT te schatten. De huidige studies zijn tot nu toe 

onvoldoende in staat om de TSO's op adequate wijze en in voldoende mate vergelijkbaar te 

maken. TenneT heeft al meerdere malen aangegeven dat de huidige internationale 

benchmarkstudies onvoldoende robuust zijn vanwege de te kleine vergelijkingsgroep, de 

significante heterogeniteit onder TSO's en problemen met betrekking tot de beschikbaarheid 

van data. Met betrekking tot de beschikbaarheid van data heeft ook de consultant bevestigd dat 

veel TSO's bepaalde data niet kunnen overleggen, of niet in de mate van detail zoals 

opgevraagd in de invulinstructie. 

638. Er zijn volgens TenneT significante inhoudelijke bezwaren tegen de e3grid2012 en 

STENA2012, die terug te voeren zijn op de transparantie, plausibliteit, betrouwbaarheid en de 

interpreteerbaarheid van de efficiëntiescores van de Europese TSO's. De benchmarkstudie 

voldoet dan ook niet aan de normen van een peer-reviewed wetenschappelijke studie. 

Daarnaast zijn er, zo vervolgt TenneT, dusdanig veel materiële fouten gemaakt (door de 

consultant) in e3grid2012 en STENA2012 waardoor de efficiëntiemetingen sterk fluctueren 

(maar liefst -31% door een dubbeltelling in TenneT's CAPEX). 

 

Reactie zienswijze “Internationale benchmark geen geschikt instrument om efficiëntie te 

schatten - II” 

639. e3grid2012 en STENA2012 houden rekening met het feit dat TSO’s verschillende netvlakken 

opereren (denk bijvoorbeeld aan het gewichtensysteem waarmee netwerken van TSO’s 

worden vertaald naar output), met beschikbaarheid van data (denk bijvoorbeeld aan enkele 

incomplete investeringsstromen in relatie tot de CAPEX break methode) en met exogene 

factoren (zo is bevolkingsdichtheid een verklarende indicator en zijn TSO-specfieke factoren 

onderzocht). Ten aanzien van de opmerkingen van TenneT over robuustheid, vergelijkbaarheid 
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(te kleine vergelijkingsgroep), transparantie, plausibliteit, betrouwbaarheid, interpreteerbaarheid 

van de efficiëntiescores van de Europese TSO’s en gemaakte fouten, verwijst ACM naar haar 

reactie op andere zienswijzen van TenneT, in het bijzonder randnummers 548 tot en met 554, 

572 tot en met 581 en 589 tot en met 597. 

640. ACM is van mening dat e3grid2012, STENA2012 en haar voorgangers bewijzen dat TSO's op 

adequate wijze en in voldoende mate vergelijkbaar te maken zijn. De technieken die worden 

gebruikt in e3grid2012 en STENA2012 zijn wetenschappelijk beproefd. 

 

Conclusie zienswijze “Internationale benchmark geen geschikt instrument om efficiëntie te 

schatten - II” 

641. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging in het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijzen m.b.t. reikwijdte benchmark 

 

Zienswijze 102  “Efficiëntieparameter niet toepassen op kapitaalkosten” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswjze “Efficiëntieparameter niet toepassen op kapitaalkosten” 

642. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat ACM stuurt op 

output waardoor TenneT vrij is te beslissen of zij de efficiëntieverbetering tot stand brengt op de 

operationele of de kapitaalkosten. TenneT geeft aan dat ACM hiermee niet kijkt naar de 

haalbaarheid van de efficiëntieverbeteringen gezien de activastructuur, de afschrijvingen van 

bestaande activa, de noodzaak tot vervanging van bestaande activa en het realiseren van 

uitbreidingsinvesteringen. TenneT is van mening dat efficiëntieverbeteringen op historische 

kosten niet haalbaar zijn wat zou betekenen dat TenneT de efficiëntieverbetering volledig op de 

operationele kosten zou moeten behalen, aldus TenneT. 

643. TenneT stelt voorts dat het belang van de GAW als bouwsteen en startwaarde voor de 

regulering wordt geschaad wanneer de benchmark wordt toegepast op bestaande activa. Dit 

heeft impact op het vertrouwen van TenneT en haar vermogensverschaffers en verlaagt de 

prikkel tot investeren. Een gunstig investeringsklimaat vergt volgens TenneT duidelijkheid over 

openingsbalansen, zekerheid over toegestane efficiënte investeringen en zekerheid dat de 

waarde van bestaande investeringen niet wordt gereduceerd door toepassing van additionele 

kostenreducties. Efficiëntiebesparingen zouden in opvolgende reguleringsperiodes dan ook 

moeten worden beperkt tot operationele kosten en nieuwe activa. 
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Reactie zienswijze “Efficiëntieparameter niet toepassen op kapitaalkosten” 

644. ACM is het niet eens met de zienswijze van TenneT dat de efficiëntieparameter niet toegepast 

mag worden op de kapitaalkosten en op bestaande activa. ACM licht dit als volgt toe. 

645. ACM hanteert in de reguleringssystematiek van TenneT een totale kostenbenadering om de 

doelmatigheid van TenneT te bevorderen. Dit sluit aan bij de wettelijke doelstelling om ten 

behoeve van de afnemers de doelmatigheid van de bedrijfsvoering te bevorderen en betekent 

dat de efficiëntieparameter gemeten wordt op basis van de totale kosten en vervolgens 

toegepast wordt op de totale kosten van TenneT.  

646. ACM merkt op dat een totale kostenbenadering er voor zorgt dat TenneT zelf de optimale mix 

van kapitaal en arbeid bepaalt. Dit past bij het principe van outputregulering dat voortvloeit uit 

het wettelijk kader.  

647. In de uitspraak van het CBb van 22 februari 2012 heeft het College bevestigd dat bij de 

toepassing van de doelmatigheidskorting geen onderscheid wordt gemaakt tussen operationele 

kosten en kapitaalkosten. Evenmin is van belang dat besluiten die hebben geleid tot een 

inefficiënte kostenstructuur zijn genomen door anderen dan de huidige netbeheerders of hun 

rechtsvoorgangers. Het College heeft aangegeven dat als er onderzoek beschikbaar is naar de 

(in)efficiënties van historische kapitaalkosten, ACM geen beleidsvrijheid meer heeft om af te 

wijken van het beginsel van totale kostenbenadering.
83

 

648. Voor wat betreft de haalbaarheid van het inlopen op de gemeten inefficiëntie, merkt ACM 

voorts nog op dat zij heeft vastgesteld dat de taken van TenneT met circa 85% van de huidige 

kosten kunnen worden uitgevoerd door een efficiënte netbeheerder. Daarmee beweert ACM 

niet dat inefficiënties op oude activa zonder meer weggewerkt kunnen worden. Dit betekent wel 

dat ACM het onredelijk acht om de kosten van een(deels) inefficiënt gebouwd netwerk volledig 

neer te leggen bij de afnemers van TenneT. ACM meent dat het redelijk is om de inefficiëntie 

voor rekening van TenneT (en haar aandeelhouder) te laten zijn. ACM vindt het daarbij echter 

niet redelijk om de inkomsten van TenneT in één periode naar dit efficiënte kostenniveau te 

laten ingroeien via de x-factor. ACM heeft daarom reeds in de vorige periode besloten om de 

inkomsten van TenneT in 15 jaar in te laten groeien naar het efficiënte kostenniveau, waarvan 

aan het begin van onderhavige reguleringsperiode nog 12 jaar resteren.  

 

Conclusie zienswijze “Efficiëntieparameter niet toepassen op kapitaalkosten” 

649. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging in het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 103  “GAW HS 2007 niet in benchmark meenemen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “GAW HS 2007 niet in benchmark meenemen” 

650. TenneT geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken aan principieel 

tegen een benchmark te zijn van de HS-netten die zijn aangelegd vóór 2008 (GAW HS 2007
84

). 

Een benchmark op reeds beoordeelde activa heeft in de ogen van TenneT een significante 

impact op het vertrouwen van vermogensverschaffers en dat van TenneT in ACM. De 

efficiëntie van deze netten kon TenneT niet beïnvloeden. De GAW HS 2007 is vastgesteld door 

ACM waarvan TenneT in haar ogen redelijkerwijs mocht veronderstellen dat deze efficiënt is. 

Als ACM door middel van een internationale benchmark vaststelt in hoeverre TenneT de 

vastgestelde GAW HS 2007 mag terugverdienen, dan is dit een aanpassing van de GAW van 

retrospectieve aard, aldus TenneT. Deze reguleringswijze geeft geen blijk van best practice. 

TenneT verzoekt ACM om de GAW HS 2007 buiten de reikwijdte van enige 

efficiëntievergelijking te houden. 

 

Reactie zienswijze “GAW HS 2007 niet in benchmark meenemen” 

651. Artikel 14 van de Elektriciteitsverordening geeft aan dat de tarieven overeen moeten komen 

met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder. Dat laat naar de mening 

van ACM geen ruimte om, net als bij de GAW 2000 voor de EHS-netten, de efficiëntie van de 

HS-netten buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van tarieven. ACM vindt dat laatste 

bovendien ook onwenselijk aangezien dit zou betekenen dat de afnemers voor alle 

inefficiënties in het net zouden moeten betalen. Zie ook de uitspraak van het CBb van 22 

februari 2012.
85

 

652. In dit verband merkt ACM tevens op dat, reeds uit het feit dat ACM in de vorige periode heeft 

besloten om de efficiënte van de EHS-netten in zijn geheel te bepalen, TenneT had kunnen 

afleiden dat het in de rede lag dat ACM dit nu ook voor de HS-netten doet. Daarnaast wijst 

ACM er ook op dat zij reeds in de vijfde reguleringsperiode heeft getracht de efficiëntie van de 

HS-netten te betrekken bij de vaststelling van tarieven. Vanwege een gebrek aan een 

betrouwbare efficiëntiemeting heeft ACM de efficiëntie van het HS-netwerk destijds op 100% 

moeten vaststellen. Met de e3grid2012- en STENA2012-studies heeft ACM ten behoeve van 

de zesde reguleringsperiode wel een betrouwbare efficiëntiemeting voor het hele netwerk van 
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TenneT. ACM gebruikt daarom deze meting om op een zorgvuldige wijze invulling te geven aan 

artikel 14 van de Elektriciteitsverordening. 

653. Tot slot merkt ACM nog op dat zij, in tegenstelling tot hetgeen TenneT stelt, de GAW van de 

HS-netten niet aanpast door toepassing van de efficiëntieparameter. ACM acht deze stelling in 

de zienswijze van TenneT dan ook feitelijk onjuist. 

 

Conclusie zienswijze “GAW HS 2007 niet in benchmark meenemen” 

654. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging in het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 104  “AI’s en UI’s buiten reikwijdte benchmark houden” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “AI’s en UI’s buiten reikwijdte benchmark houden” 

655. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat aanmerkelijke 

investeringen (AI’s) die door TenneT ná 2011 in gebruik zijn genomen buiten de reikwijdte 

vallen van de e3grid- en ee3grid2012-studie en dat ACM deze dus ook buiten de 

doelmatigheidskortingen moeten houden. TenneT krijgt gedurende de reguleringsperiode extra 

tariefruimte voor een AI of uitbreidingsinvestering (UI) op basis van de op noodzaak en 

doelmatigheid beoordeelde kosten. Aan het begin van de volgende reguleringsperiode worden 

de werkelijke kosten van deze investering toegevoegd aan de GAW, waarna de bijzondere UI’s 

onderhevig zijn aan de internationale TSO-benchmark. TenneT benadrukt dat het in haar ogen 

methodologisch meer juist, maar ook rechtvaardiger is om aanmerkelijke en bijzondere 

uitbreidingsinvesteringen buiten de kostenbasis van de internationale benchmark te houden. 

Naar de mening van TenneT is dit methodologisch meer juist omdat daarmee uitgesloten wordt 

dat een als doelmatig beoordeelde investering op een later moment als minder efficiënt 

beoordeeld wordt door de benchmark. Tevens is dit rechtvaardiger in de ogen van TenneT 

omdat de investeringen bijzonder zijn. De bijzonderheid kan gelegen zijn in een groot aantal 

factoren, als land- en projectspecifieke factoren. Het uitsluiten van deze investeringen komt de 

complexiteit van de benchmark ten goede, aldus TenneT. Door slechts de efficiënte kosten aan 

de start GAW van volgende reguleringsperiode toe te voegen wordt volgens TenneT de 

bijzonderheid niet “weg genormaliseerd” door de benchmark. 

 

Reactie zienswijze “AI’s en UI’s buiten reikwijdte benchmark houden” 

656. ACM is het niet eens met deze zienswijze van TenneT en licht dit als volgt toe. 
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657. ACM heeft in bijlage 3 van het methodebesluit voor de vijfde periode (zienswijze 8) toegelicht 

dat zij het niet eens is met de zienswijze van TenneT dat de efficiëntieparameter niet toegepast 

mag worden op de kosten van aanmerkelijke investeringen of uitbreidingsinvesteringen. ACM 

zal eerst ingaan op de beoordeling van de aanmerkelijke investeringen en 

uitbreidingsinvesteringen van TenneT en vervolgens een reactie op de zienswijze geven. 

658. De eerste efficiëntietoets vindt plaats indien een investering, die als een bijzondere 

uitbreidingsinvestering door de Minister noodzakelijk is bevonden, is gerealiseerd dan wel als 

een uitbreidingsinvestering uit hoofde van de Rijkscoördinatieregeling bij ACM is gerealiseerd. 

Deze toets vindt plaats tegelijkertijd met de beoordeling van het tarievenvoorstel van TenneT. 

Deze toets heeft de volgende kenmerken: 

(1) Het is een doelmatigheidsbeoordeling ten tijde van realisatie van een investering. ACM 

beoordeelt of de investering doelmatig is voordat de vergoeding voor de doelmatige kosten van 

een niet-reguliere investering gegeven wordt.  

(2) Er is sprake van een beoordeling van een specifieke investering, niet van de algehele 

efficiëntie van TenneT.  

659. Deze toets vindt plaats op het moment dat TenneT een bijzondere uitbreidingsinvestering 

realiseert dan wel een investering uit hoofde van de Rijkscoördinatieregeling, en is dus niet 

gebonden aan reguleringsperiodes.  

660. De doelmatige kosten van de niet-reguliere uitbreidingsinvestering worden tijdelijk (dat wil 

zeggen: gedurende de lopende reguleringsperiode) direct via de tarieven vergoed, niet via het 

x-factorbesluit. Bij een volgende reguleringsperiode wordt de gehele activawaarde van een 

niet-reguliere uitbreidingsinvestering onderdeel van de overige activawaarde van TenneT. 

661. Deze toets is uitsluitend in het voordeel van TenneT, omdat TenneT hierdoor niet hoeft te 

wachten tot een volgende reguleringsperiode voordat inkomsten binnenkomen ter dekking van 

gemaakte kosten van een niet-reguliere uitbreidingsinvestering, althans voor zover de 

investering doelmatig wordt geacht. Beoordeelt ACM de investering gedeeltelijk als 

ondoelmatig dan krijgt TenneT voor dat deel geen tussentijdse tariefruimte ter dekking van de 

kosten van die investering. Deze beoordeling heeft echter geen betrekking op de mogelijkheid 

van TenneT om deze kosten op langere termijn via de tarieven terug te verdienen. De vraag of 

dat mogelijk is, is afhankelijk van de uitkomst van de tweede toets.  

662. De tweede toets vindt periodiek plaats om te bezien in welke mate TenneT efficiënt is ten 

opzichte van TSO’s in andere landen. Deze toets heeft de volgende kenmerken: 

(1) Het is een ex-post toets, in die zin dat de efficiëntie van TenneT op enig moment in de tijd 

wordt getoetst. Het is daarmee een statische toets kijkend naar gerealiseerde kosten. 

(2) Er is sprake van een beoordeling van efficiëntie van alle kosten van TenneT, niet zo zeer 

van een specifieke investering. 
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663. Dit betekent dus ook dat een efficiënte niet-reguliere uitbreidingsinvestering in een bestaande 

situatie zich kan vertalen in een hogere efficiëntie van TenneT, en daarmee dus leidt tot een 

gunstigere score ten opzichte van andere TSO’s, afhankelijk van de efficiëntieverbetering die 

andere TSO’s inmiddels hebben doorgemaakt. Dit betekent uiteraard niet dat elke doelmatig 

bevonden niet-reguliere uitbreidingsinvestering tot een hogere efficiëntiescore voor TenneT in 

een internationale kostenbenchmark zal leiden. Andere TSO’s in de vergelijkingsgroep kunnen 

immers in de tussentijd een grotere efficiëntieslag hebben gemaakt waardoor de 

efficiëntiescore van TenneT ongewijzigd kan blijven of zelfs kan dalen. Dit is iets waar ACM 

geen invloed op heeft. 

 

Conclusie zienswijze “AI’s en UI’s buiten reikwijdte benchmark houden” 

664. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging in het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijzen m.b.t. toepassing benchmark in de regulering 

Zienswijze 105  “Resultaten benchmark niet toepassen op totale kosten” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Resultaten benchmark niet toepassen op totale kosten” 

665. TenneT geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken aan het niet eens 

te zijn met de toepassing van de uitkomsten van de benchmark op vrijwel alle kosten. De 

x-factor moet in haar ogen rekening houden met de door de netbeheerder niet-beïnvloedbare 

omstandigheden. Dit heeft gevolgen voor de efficiëntievergelijking. Het CBb heeft zich op 

22 februari 2012 uitgelaten over representativiteit van een benchmarkonderzoek. TenneT leidt 

hieruit af dat als niet met alle relevante verschillen rekening gehouden worden, er überhaupt 

niet vergeleken kan worden. Uit de uitspraak van het CBb leidt TenneT ook af dat de kosten die 

buiten de reikwijdte van de benchmark vallen en waarnaar geen deugdelijk onderzoek is 

gedaan niet in de methode ter bepaling van de x-factor mogen worden betrokken. Als bepaalde 

kosten niet zijn meegenomen in de efficiëntievergelijking, heeft ACM volgens TenneT geen 

informatie over de mate van efficiëntie van deze kosten. Consequentie hiervan is dat ACM, in 

afwijking van de totale kostenbenadering, de resultaten van de benchmark niet dient toe te 

passen op de totale GAW EHS. Dit omdat terreinen en overige gebouwen buiten de reikwijdte 

van het onderzoek vallen. Hetzelfde geldt voor de operationele kosten gerelateerd aan 

gebouwen en overige terreinen, planningskosten en operationele kosten met betrekking tot 

NorNed. 
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Reactie zienswijze “Resultaten benchmark niet toepassen op totale kosten” 

666. ACM is het met TenneT eens dat de uitkomsten van de benchmark prudent moeten worden 

toegepast. Dit betekent dat, hoewel in beginsel alle kosten van TenneT in de 

efficiëntievergelijking worden betrokken, ACM de efficiëntieparameter niet toepast op een 

aantal kostenposten, te weten overige operationele kosten (inkoopkosten energie & vermogen 

en kosten CBT) en de operationele kosten met betrekking tot NorNed. Het gaat hier om 

bijzondere kosten. De kosten van terreinen en overige gebouwen zijn niet aan te merken als 

bijzondere kosten. Dit zijn marginale kostenposten van TenneT die in het jaar 2011 circa 1 à 

2% van de totale kostenbasis van TenneT betreffen. ACM acht het redelijk te veronderstellen 

dat deze net zo efficiënt zijn als de rest van het bedrijf. ACM vindt het daarom gerechtvaardigd 

om de resultaten van de benchmark toe te passen op deze kostenposten. 

667. Ten aanzien van de zienswijze van TenneT met betrekking tot de uitspraak van het CBb merkt 

ACM voorts op dat zij zich niet kan vinden in de conclusie die TenneT aan deze uitspraak 

verbindt. Het CBb heeft in zijn uitspraak van 22 februari 2012 het volgende gesteld:
86

 

“Het College verwijst in dit verband naar rechtsoverweging 6.2 van zijn uitspraak van 29 juni 

2010 (LJN: BM9471), waaruit blijkt dat een efficiëntieparameter pas op bepaalde kosten kan 

worden toegepast als de bepaling van deze parameter op deugdelijk onderzoek naar de 

(in)efficiëntie van deze kosten berust.” 

668. ACM meent dat de uitkomst van de efficiëntieparameter op deugdelijk onderzoek berust en 

heeft geen aanwijzingen dat de efficiëntie van de kosten van terreinen en overige gebouwen 

afwijkt van de overige kosten die zijn betrokken in de benchmark. TenneT heeft ook niet 

aangegeven waaruit deze afwijking zou bestaan. 

Conclusie zienswijze “Resultaten benchmark niet toepassen op totale kosten” 

669. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging in het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 106  “Toepassing statische efficiëntie in strijd met capital maintenance” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Toepassing statische efficiëntie in strijd met capital maintenance” 

670. TenneT geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken aan dat het 

concept van capital maintenance impliceert dat een investeerder in staat moet zijn het geëiste 
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rendement te behalen indien het bedrijf de opgelegde efficiëntiedoelstellingen weet te 

realiseren. Waardeverschuivingen als gevolg van kortingen op bestaande activa zouden het 

haalbare rendement dus niet moeten beïnvloeden, aldus TenneT. De methode die ACM 

hanteert doorkruist volgens TenneT dit uitgangspunt, doordat zij zowel de theta als de frontier 

shift toepast op bestaande activa, de WACC en afschrijvingen. Hierdoor is TenneT in haar 

ogen niet in staat de efficiënte GAW terug te verdienen. TenneT concludeert daarom dat de 

doelmatigheidskorting niet dient te worden toegepast op historische kosten. TenneT heeft 

CEPA onderzoek laten doen naar de toepassing van statische efficiëntie binnen de 

reguleringsmethodiek van ACM. CEPA demonstreert dat deze toepassing in strijd is met het 

principe van capital maintenance, aldus TenneT. 

Reactie zienswijze “Toepassing statische efficiëntie in strijd met capital maintenance” 

671. Het rapport van CEPA, mist de afweging tussen financierbaarheid en betaalbaarheid die ACM 

maakt. Voor ACM is capital maintenance niet het enige criterium. ACM vindt het van belang dat 

afnemers niet te veel betalen. Dit maakt ook nadrukkelijk deel uit van de wettelijke taak die 

ACM heeft gekregen. ACM weegt het belang van de afnemer mee, naast dat van 

(aandeelhouders van) TenneT. Gevolg hiervan is dat TenneT via de regulering in staat wordt 

gesteld om de efficiënte kosten terug te verdienen. De aandeelhouders van TenneT zullen 

vervolgens deels de kosten als gevolg van inefficiëntie van TenneT moeten dragen.  

Conclusie zienswijze “Toepassing statische efficiëntie in strijd met capital maintenance”  

672. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging in het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 107  “Theta niet over 15 /12 jaar uitsmeren” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

ja, aanvulling motivering 

 

Samenvatting zienswijze “Theta niet over 15 /12 jaar uitsmeren” 

673. VEMW stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat de theta voor 

de EHS-netten door ACM te hoog is vastgesteld. VEMW is van mening dat TenneT geen 

vijftien jaar de tijd zou mogen krijgen om efficiënt te worden. Gelet op voorgaande komt de 

theta waarvan in het ontwerp methodebesluit wordt uitgegaan niet overeen met de efficiënte 

kosten van TenneT. Dit is dan ook niet in overeenstemming met artikel 14 van de 

Elektriciteitsverordening en artikel 41c, lid 4 en artikel 41, lid 3, van de E-wet. 
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Reactie zienswijze “Theta niet over 15 /12 jaar uitsmeren” 

674. ACM heeft begrip voor het standpunt van VEMW. ACM acht het dan ook net als VEMW niet 

redelijk als afnemers volledig geconfronteerd worden met de geconstateerde inefficiëntie van 

TenneT in de vorm van hogere tarieven. Tegelijkertijd stelt ACM vast dat het verlagen van de 

inkomsten van TenneT naar 85%, zoals VEMW voorstelt, een forse verlaging van de inkomsten 

van TenneT zou betekenen. ACM acht dat niet redelijk. Gelet op zowel de belangen van de 

afnemers als op de belangen van TenneT, acht ACM het, gegeven de huidige situatie, redelijk 

om de inkomsten van TenneT gedurende enkele reguleringsperioden geleidelijk in te laten 

groeien naar het niveau van een efficiënte netbeheerder. ACM heeft reeds in de vorige periode 

besloten om de inkomsten van TenneT in 15 jaar in te laten groeien naar het efficiënte 

kostenniveau, waarvan aan het begin van onderhavige reguleringsperiode nog 12 jaar resteren. 

Rekening houdend met het feit dat deze periode voor het eerst de HS-netten in het 

benchmarkonderzoek zijn betrokken, stelt ACM de theta vast op 100% minus 3/12-deel van de 

met STENA2012 gemeten 15% inefficiëntie (op basis van 1/12-deel per jaar voor elk van de 12 

resterende jaren). ACM heeft naar aanleiding van de zienswijze van VEMW de motivering in 

onderhavig besluit aangepast. 

Conclusie zienswijze “Theta niet over 15 /12 jaar uitsmeren” 

675. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een inhoudelijke wijziging in het methodebesluit TenneT 

transporttaken ten opzichte van het ontwerpbesluit. Wel heeft ACM op dit punt de toelichting 

verduidelijkt. 

 

4.1.5 Dynamische efficiëntie GTS en TenneT 

 

Zienswijze 108  “Alleen hoogste aggregatieniveau geschikt voor vaststellen frontier shift 

GTS” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Alleen hoogste aggregatieniveau geschikt voor vaststellen frontier 

shift GTS” 

676. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat het opleggen van een frontier shift 

op totale kosten een goede methode is. Dit stelt volgens haar wel hoge eisen aan de 

vergelijkbaarheid van bedrijven; indien de vergelijkbaarheid onvoldoende geborgd is, kan een 

hefboomeffect ontstaan op de te realiseren efficiëntie op de beïnvloedbare kosten, wat een 

ongerechtvaardigde benadeling of bevoordeling zou inhouden.  
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677. GTS stelt dat de frontier shift het beste kan worden bepaald op het hoogste aggregatieniveau in 

Nederland, namelijk welke frontier shift een Nederlandse onderneming in het algemeen kan 

behalen. Volgens GTS voorkomt dit dat de keuze voor een lager aggregatieniveau aan 

bepaalde verschillen recht doet en andere geen recht doet. Ze stelt dat uitgaan van een hoger 

aggregatieniveau een betere methode is dan uit te gaan van vergelijkingen die volgens GTS 

ondeugdelijk en willekeurig zijn.
87

 

678. Specifiek stelt GTS dat een vergelijking met netbeheerders uit Australië en de VS niet valide is 

omdat GTS zich met zulke bedrijven niet laat vergelijken en de onderzoeken naar deze 

netbeheerders volgens GTS vooral gebreken vertonen. De vergelijking met zes sectoren uit de 

Nederlandse economie waar in het ontwerpbesluit voor gekozen is, geeft volgens GTS geen 

beter beeld dan de vergelijking met dertig sectoren.  

679. GTS stelt bovendien dat zij niets te maken heeft met de sectoren die CEPA selecteert en stelt 

dat de outputprijsontwikkeling in die sectoren dan ook niet meer zegt over de situatie voor GTS 

dan enige andere willekeurige sector in Nederland. Waar ACM stelt dat de sectoren een 

vergelijkbare kapitaal/arbeidsratio kennen dan is dat slechts één van veel relevante factoren, 

zoals de snelheid waarmee activa kunnen worden vervangen. Daarbij is voor GTS niet 

transparant dat de sectoren een vergelijkbare kapitaal/arbeidsratio kennen.  

680. GTS stelt daarom voor om de vergelijking te baseren op de dertig sectoren uit de Nederlandse 

economie.  

 

Reactie zienswijze “Alleen hoogste aggregatieniveau geschikt voor vaststellen frontier shift 

GTS” 

681. ACM is van mening dat de gekozen frontier shift representatief is voor GTS en licht dit hierna 

toe. ACM is het niet eens met de zienswijze van GTS dat het door ACM gekozen 

aggregatieniveau aan sommige verschillen wel en aan andere verschillen geen recht doet. 

ACM merkt op dat GTS dit in haar zienswijze niet nader motiveert.  

682. ACM heeft CEPA gevraagd om haar te adviseren over een geschikte methode voor het 

vaststellen van de frontier shift voor GTS. CEPA overweegt dat een selectie van sectoren die 

gelijksoortige activiteiten als een netbeheerder uitvoert een nauwkeurigere indicatie geeft van 

de productiviteitsverbetering die een netbeheerder kan behalen dan een andere selectie. Voor 

de selectie van sectoren sluit CEPA aan bij de selectie die Ofgem heeft gehanteerd voor het 

vaststellen van de productiviteitsverandering van TSO’s en DSO’s in het Verenigd Koninkrijk 

                                                      
87

 GTS heeft ter ondersteuning van deze stelling het rapport getiteld “Een realistische productiviteitsverandering voor 

GTS Beoordeling methodieken ter vaststelling van de kostendoelstelling” van PwC en het rapport “Dynamic Efficiency 

Analysis” van Frontier verstrekt. 
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vanwege het feit dat de voornaamste activiteiten die bedrijven in deze sectoren uitvoeren 

vergelijkbaar zijn in termen van gebruik van arbeid en materialen met de operationele 

activiteiten van TSO’s en DSO’s. CEPA stelt dat de activiteiten van Nederlandse TSO’s en 

DSO’s niet significant verschillen van die van Britse TSO’s en DSO’s. Voor de frontier shift zijn 

technologische ontwikkelingen van belang, en deze zullen nauwelijks verschillen tussen 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk.  

683. Met betrekking tot de kapitaal/arbeidsratio’s van de sectoren in de vergelijkingsgroep die CEPA 

hanteert, merkt ACM het volgende op. De precieze vergelijking tussen de 

kapitaal/arbeidsratio’s van Nederlandse TSO’s en DSO’s en de sectoren die CEPA selecteert is 

niet te maken omdat de kapitaal/arbeidsratio’s die beschikbaar zijn voor de selectie van 

sectoren op een andere manier tot stand komt dan de kapitaal/arbeidsratio’s van de 

Nederlandse TSO’s en DSO’s.
88

 CEPA gaat met betrekking tot de kapitaal/arbeidsratio’s 

daarom uit van de aanname dat de maakindustrie, vertegenwoordigd in de vergelijkingsgroep 

door Manufacture of Transport Equipment en Manufacturing of Chemicals and Chemical 

Products, door kapitaalintensieve processen wordt gekenmerkt. De andere sectoren zijn niet 

gekozen op basis van hun kapitaal/arbeidsratio’s.  

684. In het vaststellen van de frontier shift heeft ACM te maken met de afweging dat GTS weliswaar 

het beste vergeleken kan worden met andere netbeheerders, maar gegevens over 

productiviteitsverandering van andere netbeheerders methodologische problemen kennen, 

zoals ook geïdentificeerd door GTS. Anderzijds is een vergelijking met de Nederlandse 

economie imperfect omdat deze vergelijking geen rekening houdt met de specifieke activiteiten 

en situatie van een netbeheerder. Daarom kiest ACM aan de ene kant voor een selectie van 

sectoren uit de Nederlandse economie die meer gelijkenis vertonen met de activiteiten van een 

netbeheerder dan andere sectoren. Hiermee kan ACM de specifieke situatie van een 

Nederlandse netbeheerder benaderen. Hierop baseert ACM de onderkant van de bandbreedte. 

Aan de andere kant wordt de specifieke situatie van een netbeheerder zo goed mogelijk 

benaderd door ook resultaten van andere netbeheerders te gebruiken.  

685. ACM realiseert zich dat zowel de onderkant als ook de bovenkant van de bandbreedte op 

zichzelf geen optimale schatter zijn voor de op te leggen frontier shift. Door het middenpunt van 

de bandbreedte te kiezen beoogt zij een zo evenwichtig mogelijke afweging te maken tussen 

de verschillende beschikbare indicatoren.  
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 Voor details verwijst ACM naar de aanvullende notitie die CEPA heeft opgesteld: Cambridge Economic Policy 

Associates Ltd, Response to Frontier’s note on ‘Dynamic efficiency analysis’, augustus 2013, www.acm.nl. 
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Conclusie zienswijze “Alleen hoogste aggregatieniveau geschikt voor vaststellen frontier shift 

GTS” 

686. Deze zienswijze van GTS heeft niet geleid tot een wijziging in het methodebesluit GTS ten 

opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 109  “Periode waarover frontier shift wordt gemeten is te kort” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Periode waarover frontier shift wordt gemeten is te kort GTS” 

687. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat ACM geen onderbouwing geeft 

voor het feit dat zij de meetperiode van de frontier shift verkort ten opzichte van het vigerende 

methodebesluit. GTS stelt dat een kortere meetperiode leidt tot een minder betrouwbare 

schatting omdat meetproblemen minder worden uitgemiddeld. GTS stelt voor de periode van 

1970-2007 te hanteren in plaats van de periode van 1989-2007.  

 

Reactie zienswijze “Periode waarover frontier shift wordt gemeten is te kort” 

688. Met betrekking tot de lengte van de periode waarover de frontier shift wordt gemeten overweegt 

ACM het volgende. CEPA beschrijft in haar rapport dat zij reeds rekening houdt met de 

afweging tussen enerzijds het meenemen van zoveel mogelijk data en anderzijds het 

elimineren van ‘oude’ productiviteitsdata die wellicht niet meer representatief zijn voor de 

toekomstige productiviteitsverandering in een sector.  

689. CEPA heeft in haar keuze voor een kortere meetperiode dus al rekening gehouden met het 

argument van GTS dat eventuele meetproblemen minder worden uitgemiddeld. Daarnaast 

heeft CEPA een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het resultaat voor de 

geselecteerde sectoren in voldoende mate robuust is voor verschillende meetperiodes.  

690. ACM ziet daarom geen aanleiding de meetperiode aan te passen.  

 

Conclusie zienswijze “Periode waarover frontier shift wordt gemeten is te kort” 

691. Deze zienswijze van GTS heeft niet geleid tot een wijziging in het methodebesluit GTS ten 

opzichte van het ontwerpbesluit.  
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Zienswijze 110  “Meenemen catch-up leidt tot onterechte overschatting frontier shift 

GTS” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Meenemen catch-up leidt tot onterechte overschatting frontier shift 

GTS” 

692. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat uit het ontwerpbesluit blijkt dat in de 

vastgestelde productiviteitsverandering wellicht ook catch-up zit. Waar CEPA heeft geadviseerd 

om catch-up niet mee te wegen, heeft ACM dat volgens GTS niet of niet kenbaar gedaan. GTS 

stelt dat indien ACM de catch-up zou hebben meegenomen, dit onterecht zou leiden tot een 

overschatting van de productiviteitsverandering behorende bij de frontier shift.  

 

Reactie zienswijze “Meenemen catch-up leidt tot onterechte overschatting frontier shift GTS” 

693. Waar ACM in randnummer 164 van het ontwerpbesluit GTS refereert aan eventuele correcties 

voor de catch-up in productiviteitsverbeteringen die gemeten zijn, is dit van algemene aard. 

Over het algemeen adviseert CEPA om, indien er catch-up zou kunnen zitten in resultaten aan 

de bovenkant van de bandbreedte, hiermee rekening te houden bij het kiezen van een punt in 

de bandbreedte. Echter, voor de resultaten voor GTS is dit niet het geval; ACM verwijst naar 

tabel 7.3 in het rapport van CEPA waarin CEPA voor de resultaten voor 

gastransmissiebeheerders geen elementen van de catch-up in de resultaten vermoedt. Er is 

dus geen reden om aan te nemen dat de resultaten waarop de frontier shift voor GTS wordt 

gebaseerd elementen van catch-up bevat. GTS toont niet aan dat dit wel zo is. ACM ziet 

daarom geen aanleiding om bij de keuze voor een punt in de bandbreedte rekening te houden 

met de catch-up.  

 

Conclusie zienswijze “Meenemen catch-up leidt tot onterechte overschatting frontier shift GTS” 

694. Deze zienswijze van GTS heeft niet geleid tot een wijziging in het methodebesluit GTS ten 

opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 111  “Netbeheerders meest vergelijkbaar met andere netbeheerders” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW ontwerpbesluit GTS nee 

VEMW ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

VEMW ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

nee 
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Samenvatting zienswijze “Netbeheerders meest vergelijkbaar met andere netbeheerders” 

695. VEMW stelt in haar zienswijzen op het ontwerpbesluit GTS, het ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken en het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken dat ACM zonder inhoudelijke 

afweging en argumentatie de frontier shift voor GTS en voor TenneT vaststelt op het 

middelpunt van de bandbreedte uit het advies van CEPA. VEMW stelt dat, gelet op het belang 

van de frontier shift voor het bereiken van het efficiënte kostenniveau in ieder jaar van de 

reguleringsperiode, ACM niet kan volstaan met deze berekeningswijze, maar voor de 

berekening van de frontier shift rekening zou moeten houden met vergelijkbare netbeheerders. 

Gelet op het rapport van CEPA is volgens VEMW dan een hoge frontier shift representatief 

voor GTS en TenneT.  

696. VEMW stelt dat de frontier shift waarvan in het ontwerpbesluit TenneT transporttaken en het 

ontwerpbesluit TenneT systeemtaken wordt uitgegaan daarom niet overeenkomt met de 

efficiënte kosten van TenneT en de ontwerpbesluiten daarom niet in overeenstemming zijn met 

artikel 41c, vierde lid en artikel 41, derde lid, van de E-wet.  

 

Reactie zienswijze “Netbeheerders meest vergelijkbaar met andere netbeheerders” 

697. ACM is het eens met de analyse van VEMW dat netbeheerders in beginsel het beste 

vergelijkbaar zijn met andere netbeheerders. Echter, voor buitenlandse netbeheerders is niet 

aangetoond dat zij volledig vergelijkbaar zijn met Nederlandse netbeheerders. Daarnaast blijkt 

uit het onderzoek van CEPA en eerder van Reckon dat er methodologische bezwaren kleven 

aan de beschikbare studies naar productiviteitsverbeteringen van netbeheerders. ACM acht het 

daarom niet wenselijk om de frontier shift voor GTS en TenneT alleen te baseren op deze 

resultaten. Ook CEPA raadt aan om resultaten behaald door bedrijven uit geselecteerde 

sectoren van de Nederlandse economie mee te nemen. ACM kiest het middenpunt van de 

bandbreedte, omdat de kans op over- of onderprestaties voor GTS en TenneT dan 

symmetrisch is.  

698. ACM is daarom van mening dat een frontier shift die niet alleen gebaseerd is op resultaten van 

andere netbeheerders de beste manier is om de efficiënte kosten van GTS en TenneT te 

schatten.  

699. VEMW heeft tot slot niet nader gemotivereerd waarom de frontier shift niet overeenkomt met de 

efficiente kosten van TenneT en waarom de frontier shift in strijd zou zijn met de E-wet. 

 

Conclusie zienswijze “Netbeheerders meest vergelijkbaar met andere netbeheerders” 

700. Deze zienswijze van VEMW heeft niet geleid tot een aanpassing van het methodebesluit GTS, 

het methodebesluit TenneT transporttaken, noch het methodebesluit TenneT systeemtaken ten 

opzichte van de ontwerpbesluiten.  
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Zienswijze 112  “Verzoek nadere motivering definitie frontier shift GTS” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Verzoek nadere motivering definitie frontier shift GTS” 

701. In het ontwerpbesluit GTS neemt ACM de stelling van CEPA over dat, wanneer een 

productiviteitsverandering wordt gemeten in een economie of sector, waarin sprake is van een 

redelijke mate van concurrentie, en de meetgroep zowel groot als willekeurig is bepaald, mag 

worden verwacht dat de gemeten productiviteitsverandering grotendeels gedreven wordt door 

de frontier shift. Energie-Nederland vraagt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS om 

verduidelijking van het begrip ‘concurrentie’ van een sector als voorwaarde hiervoor, aangezien 

op het gebied van het gebruik van het net geen sprake is van concurrentie.  

 

Reactie zienswijze “Verzoek nadere motivering definitie frontier shift GTS” 

702. Voor de algemene uitgangspunten inzake representativiteit van productiviteitsverandering voor 

de frontier shift, spreken CEPA en ACM over sectoren in het algemeen. CEPA stelt dat 

wanneer de productiviteitsverandering wordt gemeten in een economie of sector waarin sprake 

is van concurrentie, verwacht mag worden dat de gemeten productiviteitsverandering 

grotendeels gedreven wordt door de frontier shift. De productiviteitsgroei die wordt gemeten bij 

de geselecteerde sectoren uit de Nederlandse economie mag daarom verondersteld worden 

gedreven te zijn door de frontier shift. CEPA noch ACM bedoelt daarmee te suggereren dat in 

de sector netbeheer sprake is van concurrentie.  

 

Conclusie zienswijze “Verzoek nadere motivering definitie frontier shift GTS” 

703. Deze zienswijze van Energie-Nederland heeft niet geleid tot een aanpassing van het 

methodebesluit GTS ten opzichte van het ontwerp besluit.  

 

Zienswijze 113  “Verzoek expliciete toepassing frontier shift per jaar ” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Verzoek expliciete toepassing frontier shift per jaar” 

704. In het ontwerpbesluit GTS geeft ACM volgens Energie-Nederland een frontier shift zonder 

tijdsaanduiding. Energie-Nederland verzoekt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit om in het 

definitieve methodebesluit een tijdsperiode van een jaar op te nemen conform het rapport van 

CEPA dat uitgaat van een frontier shift per jaar.  
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Reactie zienswijze “Verzoek expliciete toepassing frontier shift per jaar” 

705. ACM bepaalt de frontier shift die jaarlijks kan worden gerealiseerd in de komende periode. Dit 

percentage is ieder jaar hetzelfde. Zoals ook blijkt uit bijlage 1 bij het ontwerpbesluit GTS, past 

ACM de frontier shift vervolgens jaarlijks toe op de kosten van GTS. Om de beginkosten in 

2012 te brengen naar de eindkosten in 2016 wordt de frontier shift vier keer, dus jaarlijks, 

toegepast.  

 

Conclusie zienswijze “Verzoek expliciete toepassing frontier shift per jaar GTS” 

706. Deze zienswijze van Energie-Nederland heeft niet geleid tot een aanpassing van het 

methodebesluit GTS ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

 

Zienswijze 114  “Frontier shift alleen toepassen op beïnvloedbare kosten TenneT” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Frontier shift alleen toepassen op beïnvloedbare kosten TenneT” 

707. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat uit het rapport 

dat CEPA voor ACM heeft opgesteld blijkt dat TenneT niet efficiënter kan worden op de 

kapitaalkosten van bestaande activa. TenneT licht dit toe door te stellen dat alleen onder 

bepaalde voorwaarden efficiëntieverbeteringen op kapitaalkosten kunnen worden behaald. 

TenneT stelt dat deze voorwaarden niet op haar van toepassing zijn. TenneT stelt dat zij 

daardoor wordt gedwongen om de frontier shift op beïnvloedbare operationele kosten te 

realiseren, wat volgens haar tot onrealistische te realiseren besparingen op de operationele 

kosten leidt.  

708. TenneT stelt dat ACM dit zou moeten meewegen in de keuze voor de frontier shift. TenneT 

vraagt ACM om toepassing van de frontier shift te beperken tot beïnvloedbare operationele 

kosten.  

 

Reactie zienswijze “Frontier shift alleen toepassen op beïnvloedbare kosten TenneT” 

709. ACM baseert de frontier shift voor TenneT op gemeten productiviteitsverbetering op de totale 

kosten van bedrijven uit vergelijkbare sectoren van de Nederlandse economie. CEPA heeft bij 

de selectie van sectoren zorg besteed aan het selecteren van sectoren die een vergelijkbare 

kapitaal-arbeidsratio’s hebben als netbeheerders. Daarnaast zijn de resultaten van andere 

transmissiebeheerders onderdeel van de bandbreedte. Bij het bepalen van de hoogte van de 
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frontier shift is dus al meegewogen dat een netbeheerder op sommige kosten makkelijker een 

efficiëntieverbetering kan realiseren dan op andere kosten. Ook andere vergelijkbare bedrijven, 

waaronder bedrijven met hoge kapitaal-arbeidsratio’s hebben immers deze 

productiviteitsverbeteringen kunnen behalen op totale kosten niveau. Of deze 

productiviteitsverbeteringen door die bedrijven zijn behaald op operationele kosten of 

kapitaalkosten doet niet ter zake. Het is óf blijkbaar wel mogelijk geweest voor andere 

kapitaalintensieve bedrijven om (ook) efficiënter te worden op kapitaalkosten, óf andere 

bedrijven hebben grote besparingen op operationele kosten gerealiseerd. TenneT toont niet 

aan waarom zij, anders dan vergelijkbare bedrijven, niet in staat zou zijn om op totale kosten 

niveau vergelijkbare efficiëntieverbeteringen te behalen. 

710. ACM gaat daarom niet mee in de analyse van TenneT dat zij door het opleggen van de frontier 

shift op totale kosten wordt gedwongen om de frontier shift te realiseren door onrealistische 

besparingen op beïnvloedbare operationele kosten te realiseren.  

 

Conclusie zienswijze “Frontier shift alleen toepassen op beïnvloedbare kosten TenneT” 

711. Deze zienswijze van TenneT heeft niet geleid tot een aanpassing van het methodebesluit 

transporttaken TenneT ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 115  “Bij vaststellen frontier shift rekening houden met de catch-up” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Bij vaststellen frontier shift rekening houden met de catch-up 

TenneT” 

712. TenneT stelt dat ACM volgens CEPA bij het vaststellen van de frontier shift kan meewegen of 

er in de regulering al een separate correctie voor de catch-up is. De kans op over-of 

onderprestatie rond het middelpunt van de bandbreedte kan symmetrisch zijn, maar dat laat 

volgens TenneT onverlet dat ACM in haar keuze voor het middelpunt van de bandbreedte geen 

rekening houdt met de relatief strakke catch-up die voor TenneT is vastgesteld. TenneT stelt 

dat CEPA impliceert dat een additionele catch-up in de regulering moet leiden tot een keuze 

voor de onderkant van de bandbreedte om de haalbaarheid van de opgelegde 

efficiëntieverbetering te borgen.  

713. Daarnaast stelt TenneT dat het toepassen van een frontier shift overbodig is omdat TenneT 

door de terugkerende benchmark geprikkeld wordt om zich richting de frontier te bewegen.  
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Reactie zienswijze “Bij vaststellen frontier shift rekening houden met de catch-up TenneT” 

714. CEPA stelt in haar rapport dat verschillende factoren meegewogen kunnen worden door ACM 

bij het kiezen van een punt in de bandbreedte. CEPA overweegt daarbij dat de kans op 

outperformance door een netbeheerder van de opgelegde frontier shift groter is als een lager 

punt in de bandbreedte worden gekozen. Echter, CEPA stelt ook dat een frontier shift die wordt 

vastgesteld aan de bovenkant van de bandbreedte weliswaar uitdagend maar haalbaar zou 

moeten zijn omdat de bandbreedte is gebaseerd op empirische resultaten. Gebaseerd op op 

deze analyse ziet ACM geen aanleiding om bij het kiezen van een punt in de bandbreedte 

rekening te houden met het feit dat de regulering van TenneT ook een statische 

efficiëntieparameter kent. ACM kiest het middenpunt van de bandbreedte omdat de kans op 

over- of onderprestaties voor TenneT dan symmetrisch is.  

715. ACM deelt niet de analyse van TenneT dat de terugkerende benchmark het opleggen van een 

frontier shift overbodig maakt. De frontier shift heeft naast de benchmark tot doel om te zorgen 

dat de tarieven ook tijdens de periode efficiënte kosten blijven weerspiegelen, gelet op de 

jaarlijkse efficiëntieverbetering die TenneT geacht mag worden te behalen op basis van 

technologische vooruitgang. Daarbij is de frontier shift bedoeld om de ontwikkeling van de 

doelmatigheid tijdens een reguleringsperiode mee te wegen. De benchmark daarentegen 

betreft slechts een statisch oordeel over de efficiënte kosten van TenneT in het jaar 2011.  

 

Conclusie zienswijze “Bij vaststellen frontier shift rekening houden met catch-up TenneT” 

716. Deze zienswijze van TenneT heeft niet geleid tot een aanpassing van het methodebesluit 

transporttaken TenneT ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 116  “Keuze vergelijkende studies onvoldoende gemotiveerd” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Keuze vergelijkende studies onvoldoende gemotiveerd TenneT” 

717. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat CEPA 

ondeugdelijk onderbouwt op welk beoordelingskader zij de keuze voor de relevante studies 

voor TenneT baseert. Het is volgens TenneT bovendien onzeker of de vergeleken TSO’s in 

vergelijkbare omstandigheden opereren als TenneT, wat de studies naar deze netbeheerders 

onbruikbaar maakt. De studies zijn volgens TenneT bovendien gedateerd en het is niet duidelijk 

welke jaren in de studies betrokken zijn. De producitviteitsontwikkeling die uit deze studies volgt 

is daarom wellicht vervuild met catch-up en TenneT kan dit niet verifiëren.  
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718. TenneT stelt dat ACM moet aantonen dat de studies die CEPA aanhaalt relevant zijn voor de 

productiviteitsontwikkeling van TenneT in Nederland in de komende drie jaar. Alternatief stelt 

TenneT voor om niet uit te gaan van de resultaten van deze studies.  

 

Reactie zienswijze “Keuze vergelijkende studies onvoldoende gemotiveerd” 

719. Bij de selectie voor relevante studies heeft CEPA gekozen voor studies die meest relevant zijn 

voor de TSO’s en DSO’s. Daarbij geeft CEPA een voorkeur aan recente studies voor landen 

waarvoor relatief robuuste data beschikbaar zijn. In haar rapport heeft CEPA een lijst 

opgenomen met de literatuurverwijzingen naar relevante betrokken studies; het is dus 

transparant welke studies zijn gebruikt en door netbeheerders is te controleren welke jaren in 

deze studies zijn betrokken en in hoeverre de resultaten uit deze studies geacht kunnen 

worden zuiver de frontier shift weer te geven of ook catch-up. 

720. Op basis van het onderzoek dat CEPA heeft gedaan naar de gebruikte studies, concludeert zij 

dat er geen risico is dat de resultaten uit deze studies vervuild zijn met catch-up. ACM heeft 

geen reden aan deze conclusie van CEPA te twijfelen en ook TenneT geeft hiervoor geen 

nadere motivering.  

721. Bij het kiezen van een punt in de bandbreedte weegt ACM reeds mee dat niet aangetoond is 

dat de netbeheerders uit de studies die CEPA gebruikt volledig vergelijkbaar zijn met TenneT. 

Op deze manier geeft ACM invulling aan het feit dat niet met zekerheid vastgesteld is dat de 

studies naar buitenlandse netbeheerders volledig representatief zijn voor de 

productiviteitsontwikkeling van TenneT in de komende drie jaar.  

 

Conclusie zienswijze “Keuze vergelijkende studies onvoldoende gemotiveerd” 

722. Deze zienswijze van TenneT geeft geen aanleiding methodebesluit TenneT transporttaken te 

wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 117  “Dynamisch resultaat E3Grid ook meenemen in vaststelling frontier shift 

TenneT” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT Nieuw ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Dynamisch resultaat E3Grid ook meenemen in vaststelling frontier shift 

TenneT” 

723. TenneT geeft aan het opmerkelijk te vinden dat ACM voornemens is om de statische 

effiëntiemeting wel toe te passen op basis van de benchmarkstudie en de dynamische 
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efficiëntiemeting uit diezelfde studie niet. TenneT geeft aan dat ACM niet toelicht waarom de 

keuze voor de frontier shift uit de oudere CEPA-studie de voorkeur van ACM geniet boven de 

meest recente E3GRID2012-resultaten. Dit wekt, volgens TenneT, het vermoeden van cherry 

picking op. TenneT is van mening dat ACM bij de totstandkoming van het ontwerp 

methodebesluit verplicht is om uit te gaan van de dynamische efficiëntiemeting uit 

E3GRID2012, ervan uitgaande dat ACM deze meting betrouwbaar en robuust vindt.  

724. TenneT meent verder dat het niet meenemen van die meting in strijd is met artikel 14 van 

Elektriciteitsverordening omdat E3GRID2012 de doelstelling van de verordening beter benadert 

dan de studies die CEPA in haar studie heeft gebruikt. 

725. Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 10 september waarin ACM kenbaar heeft gemaakt 

dat zij voornemens is om het resultaat voor de frontier shift uit E3GRID2012 te interpreteren als 

0% en dit toe te voegen aan de berekening voor de bovenkant van de bandbreedte uit het 

CEPA rapport, heeft TenneT aangegeven dat ACM uit dient te gaan van -1% (minus 1%) als 

resultaat van E3GRID2012, en dat dit resultaat moet dienen ter vervanging van het resultaat 

van de bovenkant van de bandbreedte van CEPA. TenneT stelt dat dit resultaat als meest 

recente studie een significante rol dient te hebben.  

Reactie ACM zienswijze “Dynamisch resultaat E3Grid ook meenemen in vaststelling frontier shift 

TenneT” 

726. ACM voegt de uitkomsten van E3GRID2012 toe aan de uitkomsten van andere onderzoeken 

naar elektriciteit TSO’s en berekent daaruit de bovengrens van de bandbreedte, conform de 

methode die CEPA in haar rapport hanteert.  

727. ACM kan niet meegaan in de stelling van TenneT dat E3GRID2012 als meest recente studies 

de andere studies die in de bandbreedte door CEPA worden gebruikt dient te vervangen. 

CEPA stelt in haar rapport dat het goed is “meerdere bronnen te gebruiken om zodoende een 

bandbreedte voor het vaststellen van de frontier shift te kunnen trianguleren”89. Beide studies 

meten de frontier shift over verschillende periodes (namelijk 2003-2006 en 2007-2011). 

Meewegen van beide studies leidt zodoende tot een betere schatter. 

728. De dynamische efficiëntiemeting uit E3GRID2012 komt uit op -1% (minus 1%). Op advies van 

onderzoekers
90

 die deze studie hebben verricht, interpreteert ACM deze waarde als een frontier 

shift van 0%. De onderzoekers stellen dat zij in principe testen of er econometrisch bewijs is om 

de nul hypothese dat een bedrijf volledig efficiënt is te verwerpen. In het geval van de 

dynamische efficiëntie stellen de onderzoekers dat de dynamische resultaten voor de periode 

2007-2011 geen robuust bewijs opleveren dat er voor elektriciteit TSO’s in het algemeen 

mogelijkheden waren voor technologische vooruitgang. Er dient daarom uit te worden gegaan 

                                                      
89

 CEPA, Ongoing efficiency in new method decisions for Dutch electricity and gas network operators, p. 2 

90
 Frontier Economics en SumicSid, E3GRID2012 – dynamic results, september 2013. 
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van een frontier shift van 0%, tenzij er concrete redenen zijn om aan te nemen dat 

technologische regressie wel degelijk aan de orde is, die volgens de onderzoekers over het 

algemeen wordt gekenmerkt door een algemeen waargenomen systeemverandering of een 

algemene verandering in technologie. Deze redenen zijn er in de ogen van de onderzoekers 

niet. Daarom gebruikt ACM een waarde van 0% om de berekening van de bovengrens van de 

CEPA-bandbreedte aan te vullen. 

Conclusie zienswijze “Dynamisch resultaat E3Grid ook meenemen in vaststelling frontier shift 

TenneT” 

729. De zienswijze van TenneT leidt ertoe dat ACM in onderhavig besluit het E3GRID2012 resultaat 

meeneemt bij de berekening van de bovengrens zoals geadviseerd door CEPA. ACM zal 

daarbij het E3GRID2012 resultaat interpreteren als 0%. 
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4.2 Begininkomsten 

4.2.1 Begininkomsten op het efficiënte kostenniveau?  

 

Zienswijze 118  “Begininkomsten wel/niet vaststellen op efficiënte kosten” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

LTO alle ontwerpbesluiten ja 

VEMW alle ontwerpbesluiten ja 

TenneT ontwerpbesluit TenneT ja 

GTS ontwerpbesluit GTS ja 

Energie Nederland ontwerpbesluit GTS ja 

 

Samenvatting zienswijze “Begininkomsten wel/niet vaststellen op efficiënte kosten” 

730. ACM heeft voor verschillende methodebesluiten zienswijzen ontvangen die zien op haar keuze 

om al dan niet begininkomsten vast te stellen op het niveau van efficiënte kosten.
91

 Hieronder 

worden deze zienswijzen samengevat en zijn deze geclusterd per (groep) netbeheerder(s).  

Regionale netbeheerders elektriciteit en gas 

731. Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat de begininkomsten niet 

moeten worden vastgesteld op efficiënte kosten. Netbeheer Nederland onderschrijft wel het 

uitgangspunt van het afstemmen van opbrengsten en kosten, maar is van mening dat dit het 

best gedaan kan worden door een gefaseerde aanpassing, zodat onwenselijke 

                                                      
91

 Veel belanghebbenden spreken in hun zienswijzen, net zoals ACM tijdens klankbordgroepbijeenkomsten heeft 

gedaan, van ‘toepassen one-off’ als zij het heeft over het vaststellen van begininkomsten op het niveau van efficiënte 

kosten. In deze bijlage wordt kortheidshalve gesproken over ‘aanpassen van de begininkomsten’. 
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tariefschommelingen worden voorkomen en een netbeheerder zich tijdig kan voorbereiden. 

Volgens Netbeheer Nederland leidt de voorgestelde aanpassing van de begininkomsten tot 

zeer onwenselijke tariefsprongen. Ook verhoudt aanpassing van de begininkomsten zich 

volgens Netbeheer Nederland niet met de voorziene majeure wijzigingen in het 

reguleringskader en de grote investeringen die de netbeheerders moeten doen. Daarnaast 

merkt Netbeheer Nederland op dat zij niet pleit voor aanpassing van de begininkomsten voor 

het nieuwe marktmodel – daarvoor kan volgens Netbeheer Nederland de 

nacalculatiebevoegdheid gebruikt worden. Stedin stelt ook dat aanpassen van de 

begininkomsten leidt tot grote tariefschommelingen en is van mening dat hiermee, anders dan 

door ACM gesteld wordt, de zaagtandwerking in stand blijft. 

732. VEMW stelt in haar zienswijze op alle ontwerpbesluiten dat ACM, gelet op het toepasselijke 

recht en de winsten bij regionale netbeheerders, de begininkomsten van regionale 

netbeheerders terecht vaststelt op het niveau van efficiënte kosten. VEMW hecht ook aan een 

zo geleidelijk en zo stabiel mogelijk tariefverloop. Dit belang kan volgens VEMW echter niet 

prevaleren boven tarieven die op werkelijke, efficiënte kosten en een redelijk rendement zijn 

gebaseerd, niet discriminatoir zijn en niet tot kruissubsidie leiden. Volgens VEMW moeten de 

begininkomsten volgens de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet worden aangepast indien de 

totale inkomsten aan het begin van de reguleringsperiode niet gelijk zijn aan het efficiënte 

kostenniveau inclusief een redelijk rendement.  

733. LTO merkt in haar zienswijze op alle ontwerpbesluiten op dat de werking van de methode de 

aanpassing van de begininkomsten in de toekomst overbodig zou moeten maken. LTO is het 

eens met de aanpassing van de begininkomsten, nu het erop lijkt dat het methodebesluit van 

de voorgaande periode niet zal leiden tot een startpunt per 2014 op basis van efficiënte kosten. 

TenneT 

734. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat ACM terecht 

de begininkomsten niet vaststelt op het niveau van de efficiënte kosten. TenneT stelt dat het 

instrument is bedoeld om onwenselijke overwinsten af te romen, en merkt op dat zij het 

normrendement over de laatste jaren niet heeft kunnen realiseren, laat staan dat er voor 

TenneT sprake is geweest van overwinsten. 

735. Volgens VEMW stelt ACM ten onrechte de begininkomsten van TenneT niet vast op het niveau 

van de efficiënte kosten. Naar mening van VEMW is het aanpassen van de begininkomsten 

geen discretionaire bevoegdheid van ACM. Volgens VEMW moeten de begininkomsten worden 

aangepast indien de totale inkomsten aan het begin van de reguleringsperiode niet gelijk zijn 

aan het efficiënte kostenniveau inclusief een redelijk rendement. In dat geval is volgens VEMW 

namelijk sprake van overwinsten, die moeten worden afgeroomd. VEMW verwijst hierbij naar 

artikel 14 van de Elektriciteitsverordening, dat dwingt tot het uitgaan van efficiënte kosten en 

overwinsten verbiedt, op artikel 41, derde lid, van de E-wet, dat geen rendement toestaat dat 

hoger is dan in het economisch verkeer gebruikelijk, en op artikel 41d, eerste lid, van de E-wet , 
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volgens welke tarieven een afspiegeling dienen te zijn van de onderliggende kosten. Nu artikel 

41c, vierde lid, van de E-wet een procedure bevat om er voor te zorgen dat van efficiënte 

kosten wordt uitgegaan, dient ACM volgens VEMW de begininkomsten in lijn te brengen met de 

efficiënte kosten. 

 

GTS 

736. GTS schrijft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat zij zich kan vinden in de keuze 

van ACM om de begininkomsten niet vast te stellen op de efficiënte kosten. GTS is namelijk 

van mening dat ACM in het geheel niet bevoegd is de begininkomsten aan te passen, omdat de 

wetgever een dergelijke bevoegdheid voor ACM met betrekking tot de regulering van GTS niet 

heeft gecreëerd. Voor een dergelijke – zeer ingrijpende – bevoegdheid is volgens GTS een 

wettelijke grondslag nodig. Dit blijkt volgens GTS uit de parlementaire geschiedenis, het 

legaliteitsbeginsel en artikel 1 Eerste protocol EVRM. Vervolgens stelt GTS dat er geen 

aanleiding is voor aanpassing van de begininkomsten. Zij onderschrijft de argumenten van 

ACM en voegt hieraan toe dat rendementen in het verleden zijn behaald conform de regulering 

en derhalve geen overrendementen kunnen zijn. Ook stelt GTS dat een aanpassing van de 

begininkomsten tot een ongeoorloofde dubbele korting zou leiden, omdat de Gaswet slechts 

spreekt van één korting: de doelmatigheidskorting. 

737. Energie Nederland spreekt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS haar verbazing uit dat 

na discussies in de klankbordgroepen de begininkomsten van GTS niet worden vastgesteld op 

de efficiënte kosten. Energie Nederland verzoekt ACM de begininkomsten van GTS aan te 

passen. Zij verwijst hierbij naar de regionale netbeheerders, waarbij de begininkomsten wel 

worden aangepast. Ook merkt Energie Nederland op dat bij GTS de markt niet eens weet of de 

statische efficiency accuraat is. 

Reactie zienswijze “Begininkomsten wel/niet vaststellen op efficiënte kosten” 

738. ACM heeft op elk ontwerpbesluit zienswijzen ontvangen die er op neer komen dat ACM een 

andere en beter inzichtelijke afweging zou moeten maken. ACM heeft nogmaals goed de 

verschillende relevante belangen beoordeeld en gewogen. Dat heeft tot een nieuwe uitwerking 

van het beoordelingskader geleid. ACM verwijst voor dit beoordelingskader naar de 

desbetreffende methodebesluiten. Hieronder gaat ACM verder in op een aantal specifieke 

zienswijzen. Voor zover zienswijzen betrekking hebben op de bedoeling van de aanpassing 

van de begininkomsten aan het efficiënte kostenniveau, het weghalen van winsten uit het 

verleden of het nieuwe marktmodel, verwijst ACM kortheidshalve naar het in het 

methodebesluit opgenomen beoordelingskader.  

739. GTS stelt dat ACM niet bevoegd is om voor haar de begininkomsten aan te passen aan het 

niveau van efficiënte kosten. ACM merkt in reactie hierop op dat deze bevoegdheid alleen 

expliciet in de wet is opgenomen voor de netbeheerders waar tevens via een wettelijke formule 

de tarieven in een jaar bepaald worden. ACM is van mening dat zij, bij ontbreken van een 
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wettelijke formule voor de regulering van GTS, beleidsvrijheid heeft ten aanzien van de keuze 

tot aanpassing van de begininkomsten aan het efficiënte kostenniveau. Juist omdat ACM deze 

beleidsvrijheid al had, is voor GTS een aanvullende discretionaire bevoegdheid niet nodig. 

Uit oogpunt van consistent beleid acht ACM het van belang om bedoelde aanpassing ook in 

overweging te nemen bij de regulering van GTS. Ten overvloede merkt ACM op dat dit dus 

ook geldt voor de regulering van de systeemtaken van TenneT. 

740. Netbeheer Nederland stelt dat aanpassing van de begininkomsten zich niet verhoudt met de 

voorziene majeure wijzigingen in het reguleringskader en de grote investeringen die de 

netbeheerders moeten doen. ACM stelt vast dat Netbeheer Nederland deze bewering niet 

onderbouwt. In aanvulling daarop is ACM van mening dat voor grote investeringen al ander 

instrumentarium beschikbaar is, namelijk het uitbreidingsinvesteringen-instrument. Voor 

majeure wijzigingen in het reguleringskader geldt dat wanneer deze zich voordoen per geval 

gekeken zal moeten worden naar effecten op de methodebesluiten. In beide door Netbeheer 

Nederland genoemde factoren ziet ACM op dit moment geen aanleiding om tot een andere 

afweging te komen met betrekking tot het al dan niet aanpassen van de begininkomsten van 

netbeheerders. 

741. Volgens VEMW moeten de begininkomsten volgens de E-wet en de Gaswet worden aangepast 

indien de totale inkomsten aan het begin van de reguleringsperiode niet gelijk zijn aan het 

efficiënte kostenniveau inclusief een redelijk rendement. ACM is het oneens met deze 

zienswijze. De nieuwe bevoegdheid om begininkomsten aan te passen is in beide wetten 

nadrukkelijk geformuleerd als kan-bepaling. Dit impliceert dat ACM bij een verschil tussen 

inkomsten en efficiënte kosten aan het begin van de periode bevoegd is om begininkomsten 

aan te passen, maar niet gebonden. Het betreft dus wel degelijk een discretionaire 

bevoegdheid. De kan-bepaling impliceert dat ACM, telkens wanneer zij daartoe bevoegd is, op 

basis van de dan geldende feiten en omstandigheden de relevante belangen zal afwegen 

voordat zij ervoor kiest om de begininkomsten al dan niet aan te passen. 

742. Energie Nederland stelt dat niet bekend is wat de statische efficiëntie van GTS is. ACM 

beschikt op dit moment inderdaad niet over een onderzoek waarmee zij de efficiëntie van GTS 

kan beoordelen. Zolang zij niet over dergelijk onderzoek beschikt, hanteert ACM de kosten van 

GTS, waar zij in haar beoordelingskader uit gaat van de efficiënte kosten. 

 

Conclusie zienswijze “Begininkomsten wel/niet vaststellen op efficiënte kosten” 

743. Deze zienswijzen leiden tot een inhoudelijke wijziging van alle methodebesluiten ten opzichte 

van de ontwerpbesluiten. ACM past de motivering en keuzes in de methodebesluiten aan 

conform bovenstaande reactie. 
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Zienswijze 119  “Bij aanpassen begininkomsten dienen efficiënte kosten gebaseerd te 

worden op de WACC van voorgaande periode” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Bij aanpassen begininkomsten dienen efficiënte kosten gebaseerd te 

worden op de WACC van voorgaande periode” 

744. Netbeheer Nederland en Liander stellen in hun zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat het 

vaststellen van de begininkomsten op het niveau van efficiënte kosten voor de komende 

reguleringsperiode niet in overeenstemming is met het verloop van de werkelijke rentelasten 

van een prudent opgebouwde leningenportefeuille. Netbeheer Nederland en Liander stellen dat 

de vermogenskosten aan het einde van de huidige periode het uitgangspunt moeten zijn voor 

de efficiënte kosten aan het begin van de nieuwe periode. Stedin stelt in haar zienswijze op het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit dat een verlaging van de WACC niet betekent dat er aan het einde van huidige 

periode sprake is van een overschatting van efficiënte kosten, omdat de lage rente waar de 

WACC nu op wordt gebaseerd niet geldt voor bestaande leningen. Rendo stelt in haar 

zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit dat toepassing van de nieuwe WACC voor de beoordeling van 

verschillen tussen tariefinkomsten en efficiënte kosten incorrect is, aangezien 2013 nog behoort 

tot de reguleringsperiode 2011 – 2013. Ook stelt Rendo dat vermogenskosten niet van de ene 

op de andere dag veranderen van 6,2% naar 3,6%. 
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Reactie zienswijze “Bij aanpassen begininkomsten dienen efficiënte kosten gebaseerd te 

worden op de WACC van voorgaande periode” 

745. ACM heeft meerdere zienswijzen ontvangen die zien op de in de WACC-methodiek 

gehanteerde referentieperiode. ACM is voornemens om vast te houden aan zijn WACC-

methodiek. Voor de motivering hiervan verwijst ACM naar haar reacties op de zienswijzen 

die zien op de WACC in paragraaf 4.1.1 van deze bijlage. 

746. ACM constateert evenwel dat de door haar gehanteerde WACC-methodiek niet optimaal 

aansluit bij het nieuwe instrument om de begininkomsten aan te passen. Namelijk: 

a) De nieuwe bevoegdheid om de begininkomsten aan te passen is een kan-bepaling. Dat 

wil zeggen dat het niet in de rede ligt om dit instrument structureel wel of niet in te zetten. 

ACM zal telkens een afweging moeten maken op basis van de dan geldende feiten, 

omstandigheden en inzichten. ACM richt zich op een consistente toepassing van de 

WACC. Het niet (bij voorbaat) structureel kunnen inzetten van het nieuwe instrument 

maakt dat consistente toepassing van de WACC-methodiek niet gegarandeerd is, wanneer 

de WACC wordt betrokken bij het aanpassen van de begininkomsten. 

b) De WACC-methodiek is niet primair gericht op het per periode vergoeden van de kosten 

van de op dat moment geldende volledige leningenportefeuille, maar heeft een lange 

termijn perspectief. Het nieuwe instrument daarentegen, heeft een korte termijn 

perspectief: direct aan het begin van de periode worden de efficiënte kosten vergoed. 

Vanwege dit verschil in perspectieven ziet ACM specifiek voor de WACC minder 

aanleiding om af te wijken van het geleidelijk tariefverloop. 

747. Op basis van bovenstaande afwegingen neutraliseert ACM de aanpassing van de 

begininkomsten, in het geval zij daar toe besluit, voor de ontwikkeling van de WACC. Voor 

de bepaling van efficiënte kosten en kosten in 2013 rekent ACM daarom met de WACC 

zoals die ook geldt in 2013 op basis van het methodebesluit voor de jaren 2011-2013 

(regionale netbeheerders en TenneT) of 2010-2013 (GTS). 

Conclusie zienswijze “Bij aanpassen begininkomsten dienen efficiënte kosten gebaseerd te 

worden op de WACC van voorgaande periode” 

748. ACM past naar aanleiding van de zienswijzen van Netbeheer Nederland, Liander, Stedin 

en Rendo alle methodebesluiten aan ten opzichte van de ontwerpbesluiten en brengt 

daarin de motivering en keuzes in alle methodebesluiten aan conform bovenstaande 

reactie. 

 

Zienswijze 120  “Helder beleidskader aanpassen begininkomsten ontbreekt” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 
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Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

LTO alle ontwerpbesluiten ja 

 

Samenvatting zienswijze “Helder beleidskader aanpassen begininkomsten ontbreekt” 

749. Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat een helder beleidskader 

voor het vaststellen van de begininkomsten op het niveau van de efficiënte kosten ontbreekt. 

Onzekerheid over het gebruik van deze kan-bepaling leidt volgens Netbeheer Nederland tot 

een onnodige verhoging van het risico van netbeheerders. Stedin stelt in haar zienswijze op het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit dat er onvoldoende rechtvaardiging is om voor regionale netbeheerders wel de 

begininkomsten vast te stellen op het niveau van efficiënte kosten en voor TenneT niet, zeker 

nu zij van mening zijn dat er geen heldere criteria bestaan voor aanpassing van de 

beginkomsten. LTO verzoekt ACM in haar zienswijze op alle ontwerpbesluiten de voorwaarden 

voor aanpassing van de begininkomsten transparant te maken ten behoeve van de 

voorspelbaarheid voor afnemers, netbeheerders en investeerders. Ook vraagt zij ACM te 

motiveren waarom de begininkomsten van TenneT en GTS niet worden aangepast, terwijl dat 

voor regionale netbeheerders wel gebeurt. 

Reactie zienswijze “Helder beleidskader aanpassen begininkomsten ontbreekt” 

750. ACM hecht belang aan transparantie van het reguleringskader. Hiertoe heeft ACM de 

methodebesluiten aangevuld met een beoordelingskader. ACM gaat er vanuit dat zij hiermee 

de gevraagde helderheid biedt aan netbeheerders en afnemers. 

Conclusie zienswijze “Helder beleidskader aanpassen begininkomsten ontbreekt” 

751. ACM past naar aanleiding van de zienswijzen van Netbeheer Nederland, Stedin en LTO alle 

methodebesluiten aan ten opzichte van de ontwerpbesluiten en neemt daarin een 

beoordelingskader op voor aanpassing van de begininkomsten aan het efficiënte kostenniveau.  

 

Zienswijze 121  “Vaststellen begininkomsten op efficiënte kosten moet gezien worden als 

systeemwijziging” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 
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Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Vaststellen begininkomsten op efficiënte kosten moet gezien worden 

als systeemwijziging” 

752. Rendo stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat wanneer ACM eenmaal kiest voor 

toepassing van haar discretionaire bevoegdheid om de begininkomsten vast te stellen op het 

niveau van de efficiënte kosten, ACM hiermee dan kiest voor een systeemwijziging. Volgens 

Rendo dient ACM dan in toekomstige periodes steeds, wanneer sprake is van afwijkingen 

tussen begininkomsten en efficiënte kosten, gebruik te maken van zijn discretionaire 

bevoegdheid. Immers alleen dan kan voorkomen worden dat gebruik maken van de 

bevoegdheid op lange termijn leidt tot een verschil tussen inkomsten en kosten.  

 

Reactie zienswijze “Vaststellen begininkomsten op efficiënte kosten moet gezien worden als 

systeemwijziging” 

753. De nieuwe bevoegdheid om begininkomsten aan te passen is nadrukkelijk geformuleerd als 

kan-bepaling. Dit impliceert dat ACM bij een verschil tussen inkomsten en efficiënte kosten aan 

het begin van de periode bevoegd is om begininkomsten aan te passen, maar niet gebonden. 

De kan-bepaling impliceert dat ACM, telkens wanneer zij daartoe bevoegd is, op basis van de 

dan geldende feiten en omstandigheden de relevante belangen zal afwegen voordat zij ervoor 

kiest om de begininkomsten al dan niet aan te passen. Van structurele toepassing, waar Rendo 

om verzoekt, kan geen sprake zijn. Wel ziet ACM het belang van consistente besluitvorming, 

om te voorkomen dat inzetten van het nieuwe instrument op termijn onwenselijke nadelige 

effecten heeft voor netbeheerders dan wel afnemers. Het hiervoor uitgewerkte 

beoordelingskader biedt een basis om het belang van consistente besluitvorming op termijn te 

borgen. Daarbij gaat het kader uit van symmetrische toepassing: zowel een situatie van 

overrendement als een situatie van onderrendement kan aanleiding zijn voor ACM om de 

begininkomsten aan te passen. 

 

Conclusie zienswijze “Vaststellen begininkomsten op efficiënte kosten moet gezien worden als 

systeemwijziging” 

754. De zienswijze van Rendo heeft niet geleid tot wijziging van het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van 

de ontwerpbesluiten. 
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4.2.2 Bepalen begininkomsten GTS  

 

Zienswijze 122  “Begininkomsten anders bepalen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS ja 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Begininkomsten anders bepalen” 

755. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat ACM de gerealiseerde volumes in 

2012 moet gebruiken bij de bepaling van de begininkomsten. ACM maakt nu namelijk geen 

gebruik van de meest recente gegevens en de voorgestane benadering is ook niet consistent 

met de bestendige benadering van ACM dat de meest recente gegevens die uit het jaar t-2 zijn.  

756. Energie-Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat onduidelijk is of bij de 

vaststelling van de begininkomsten rekening gehouden is met het feit dat in 2013 nog sprake is 

van tariefregulering in plaats van omzetregulering, wanneer ACM de begininkomsten voor het 

jaar 2013 definieert als de vermenigvuldiging van de tarieven met de rekenvolumina. 

Energie-Nederland stelt voorts dat in de formules ter bepaling van de begininkomsten alleen 

het rekenvolume gehanteerd mag worden en de tarieven vervolgens berekend moeten worden 

door de toegestane inkomsten te delen door het rekenvolume.  

 

Reactie zienswijze “Begininkomsten anders bepalen” 

757. In het ontwerpbesluit GTS heeft ACM opgenomen dat de begininkomsten bepaald worden door 

de tarieven die voor het jaar 2013 zijn vastgesteld te vermenigvuldigen met de rekenvolumes 

die in datzelfde jaar gebruikt zijn. De gerealiseerde volumes in 2013 zijn echter nog niet bekend 

en dus niet te gebruiken voor de bepaling van de begininkomsten. De hiervoor weergegeven 

zienswijze van GTS geeft aanleiding om dit te wijzigen. Dit wordt hierna toegelicht. 

758. ACM is van mening dat een zo goed mogelijke schatting moet worden gemaakt van de 

werkelijke inkomsten in het jaar 2013 zodat daar de x-factor op kan worden toegepast. De 

beste schatter voor de werkelijke inkomsten in het jaar 2013 zijn de tarieven voor het jaar 2013 

vermenigvuldigd met de meest recente volumes.  

Conclusie zienswijze “Begininkomsten anders bepalen” 

759. De zienswijze van GTS heeft geleid tot de volgende aanpassingen in het methodebesluit GTS 

ten opzichte van het ontwerpbesluit: ACM zal voor de bepaling van de begininkomsten uitgaan 

van de gerealiseerde volumes in 2012 (door de omzet 2012 te delen door de tarieven 2012) in 

plaats van de rekenvolumina die zijn gebruikt in het tarievenbesluit 2013. Paragraaf 8.3 van het 



 

 

 

 

 
1
9
2
/2

8
8
 

methodebesluit GTS zal worden gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit door 

rekenvolumes 2013 te vervangen door een schatting van de volumes in het jaar 2013. 

4.2.3 Bepalen objectiveerbare regionale verschillen 2013 regionale netbeheerders 

 

Zienswijze 123  “Niet middelen voor kosten lokale heffingen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Niet middelen voor kosten lokale heffingen” 

760. Netbeheer Nederland geeft in haar zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit aan dat ACM afwijkt van de 

bestendige systematiek door voor het kostenniveau voor lokale heffingen te middelen over de 

jaren 2010 tot en met 2012 in plaats van het laatste jaar (2012) te hanteren. Het laatste jaar is 

representatiever. Netbeheer Nederland is van mening dat er geen sprake is van een 

zaagtandeffect bij lokale heffingen, omdat de kosten uitsluitend elk jaar toenemen.  

761. Stedin heeft een gelijkluidende zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas 

en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit, en geeft daarbij de kosten van 

lokale heffingen op over de jaren 2009-2012.  

762. Nacalculatie van lokale heffingen is volgens Netbeheer Nederland en Liander onvoldoende 

uitgewerkt om te concluderen dat het middelen weinig relevant is, zo volgt uit hun zienswijzen 

op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit. Met de wijze van nacalculatie in de huidige periode wordt volgens 

Netbeheer Nederland en Liander slechts ten dele gecompenseerd. Tot slot geven Netbeheer 

Nederland en Liander aan dat er geen enkel verband bestaat tussen de kosten voor lokale 

heffingen en afzetvolume. Netbeheer Nederland stelt dat als ACM haar voorstel niet volgt, 

netbeheerders niet in staat zullen zijn om het actuele kostenniveau van lokale heffingen 



 

 

 

 

 
1
9
3
/2

8
8
 

vergoed te krijgen, wat haaks staat op de bedoeling van de wetgever (vergelijk CBb 29 juni 

2010, LJN BM9474, r.o. 12.6.5). 

Reactie zienswijze “Niet middelen voor kosten lokale heffingen”  

763. ACM is van mening dat ook het middelen van kosten voor lokale heffingen wenselijk is en is 

niet van mening dat door het hanteren van alleen het laatste jaar, zoals Netbeheer Nederland 

en Stedin wensen, een betere schatting ontstaat. ACM is het namelijk oneens met de stelling 

van Netbeheer Nederland dat de kosten voor lokale heffingen uitsluitend toenemen. In dit 

verband wijst ACM op de dalende kosten bij afgekochte precario bij diverse netbeheerders. 

Daarnaast wijst ACM op het overzicht van de operationele kosten voor lokale heffingen van 

Stedin, zoals door Stedin bij de zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas 

is aangeleverd. Stedin laat daarin het volgende verloop zien: 

2009: EUR 12.940.404 

2010: EUR 12.568.949 

2011: EUR 12.785.218 

2012: EUR 12.898.160 

764. ACM constateert dat de kosten voor lokale heffingen kunnen fluctueren. ACM concludeert 

hieruit dat daarmee de stelling van Netbeheer Nederland, dat de kosten voor lokale heffingen 

uitsluitend toenemen, niet opgaat. Daarnaast merkt Stedin bij de aangeleverde getallen op dat 

– met één enkele uitzondering – de kosten voor lokale heffingen elk jaar zijn gestegen. ACM 

wijst naar de consequenties van dergelijke getallen in de regulering. ACM constateert dat de 

jaren 2010, 2011 en 2012 alle drie een lager niveau aan lokale heffingen kenden dan 2009. 

Wanneer enkel bijvoorbeeld het jaar 2009 het basisjaar zou vormen en dit bepalend zou zijn 

voor de inkomsten in de volgende jaren, zou dit leiden tot drie dalingen van de resulterende 

kostenniveaus ten opzichte van de inkomstenbasis.  

765. Op basis van bovengenoemde argumenten acht ACM het redelijk om de kosten voor lokale 

heffingen te middelen over meerdere jaren (2010-2012). Het hanteren van enkel het meest 

recente jaar is niet noodzakelijk representatiever en leidt naar het oordeel van ACM tot een 

minder robuust resultaat. Tevens acht ACM het wenselijk dat lokale heffingen qua methodiek 

aansluiten bij de andere kostenposten en (reken)volumina binnen de reguleringsmethode, 

waarbij ook wordt gemiddeld over de jaren 2010-2012. 

766. Tevens stellen Netbeheer Nederland en Liander dat netbeheerders niet in staat zijn om de 

kosten voor de lokale heffingen terug te verdienen en verwijst daarbij naar de uitspraak van het 

CBb van 29 juni 2010. ACM deelt de interpretatie dat een volledige vergoeding gegeven dient 

te worden niet. ACM merkt op dat het CBb in de door Netbeheer Nederland aangehaalde 

uitspraak
92

 in rechtsoverweging 12.6.5 heeft overwogen dat een vergoeding voor ORV’s niet 
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onder alle omstandigheden volledig dient te zijn. Ook in een uitspraak van 23 december 2011 

volgt het CBb deze lijn. Het CBb geeft, naar aanleiding van het standpunt van Liander dat een 

mogelijke stijging van ORV-kosten gedurende de reguleringsperiode volledig moet worden 

vergoed, aan dat het mogelijk is dat uit de systematiek van de x-factor voortvloeit dat een 

vergoeding niet volledig plaatsvindt. Uit deze uitspraak blijkt dat dit in ieder geval geldt indien 

het onzeker is dat een stijging van de lokale heffingen zich zal voordoen.  

767. ACM is voornemens om de nacalculatie van lokale heffingen op eenzelfde wijze te continueren 

zoals reeds over de vierde reguleringsperiode gas en de vijfde reguleringsperiode elektriciteit 

heeft plaatsgevonden. Deze nacalculatie houdt rekening met de systematiek van de x-factor en 

leidt er niet noodzakelijk toe dat de daadwerkelijke kosten exact worden vergoed. Wel wordt het 

verschil tussen de schatting en de realisatie voor een belangrijk deel beperkt. ACM verwijst 

hiervoor eveneens naar de uitspraak van het CBb van 23 december 2011. 

Conclusie zienswijze “Niet middelen voor kosten lokale heffingen” 

768. Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het methodebesluit regionale netbeheerders gas en 

methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van de ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 124  “Afzonderlijke, individuele inschatting maken van kostenontwikkeling 

van ORV Lokale Heffingen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Afzonderlijke, individuele inschatting maken van 

kostenontwikkeling van ORV Lokale Heffingen” 

769. In haar zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het ontwerpbesluit 

regionale netbeheerders elektriciteit geeft Netbeheer Nederland aan dat zij het onjuist en 

onbegrijpelijk vindt, dat ACM de kostenontwikkeling voor de ORV Lokale Heffingen tussen 2013 

en 2016 op nul procent (reëel) inschat. Netbeheer Nederland stelt dat er in werkelijkheid sprake 

is van een stijgende ontwikkeling vanaf 2005. Doordat ACM geen adequate schatter hanteert 

voor de kosten van de ORV Lokale Heffingen ontstaat een gat tussen kosten en compensatie 

en tevens extra tariefschommelingen. Netbeheer Nederland stelt voor om, in plaats van een 

ontwikkeling van nul procent, te werken met een afzonderlijke, individuele trend voor het 

inschatten van de kosten voor de ORV Lokale Heffingen in de jaren 2013 tot en met 2016. 
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Reactie zienswijze “Afzonderlijke, individuele inschatting maken van kostenontwikkeling van 

ORV Lokale Heffingen”  

770. Netbeheer Nederland geeft aan dat er sprake is van een stijgende ontwikkeling van de kosten 

voor lokale heffingen vanaf 2005. Met betrekking tot het toepassen van een verwachte 

kostenontwikkeling op de kosten voor lokale heffingen overweegt ACM het volgende. ACM stelt 

voorop dat de ontwikkeling voor de productiviteitsverandering niet representatief is voor de 

ontwikkeling in lokale heffingen en omgekeerd. Dit komt door de aard van lokale heffingen, 

namelijk de keuze van lokale overheden om te besluiten al dan niet (hogere of lagere) lokale 

heffingen op te leggen. Om die reden betrekt ACM de lokale heffingen niet bij de bepaling van 

de productiviteitsverandering en past ACM de productiviteitsverandering niet toe op de kosten 

voor lokale heffingen.  

771. ACM kan zich ook niet vinden in het idee van Netbeheer Nederland om een aparte individuele 

inschatting van de kostenontwikkeling voor lokale heffingen toe te passen. Door de aard van 

lokale heffingen bestaat er geen reden om te veronderstellen dat een afgeleide trend 

representatief is voor de toekomst. Daarnaast is ACM van mening dat een stijging van lokale 

heffingen zich niet per definitie voor hoeft te doen. Hiervoor verwijst ACM naar zienswijze 123. 

Om die reden past ACM geen specifieke ontwikkeling toe op de kosten voor lokale heffingen. 

ACM benadrukt dat gedurende de reguleringsperiode inkomsten ten behoeve van de kosten 

voor lokale heffingen, net als in de voorgaande reguleringsperiode, zich wel ontwikkelen met de 

inflatie. 

772. Tot slot merkt ACM op dat door de nacalculatie van lokale heffingen een afwijking van de 

inkomsten ten behoeve van lokale heffingen in de tarieven ten opzichte van eventuele 

veranderingen in kosten beperkt is. Door aanpassing van de begininkomsten aan het efficiënte 

kostenniveau worden eventuele afwijkingen bij regionale netbeheerders elektriciteit nog verder 

beperkt. Immers wordt daardoor ook in het beginpunt van de regulering aangesloten bij de 

kosten voor lokale heffingen bij de netbeheerders. 

Conclusie zienswijze “Afzonderlijke, individuele inschatting maken van kostenontwikkeling van 

ORV Lokale Heffingen” 

773. Deze zienswijze van Netbeheer Nederland leidt niet tot wijziging van het methodebesluit 

regionale netbeheerders gas en methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten 

opzichte van de ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 125  “Op nul stellen van kosten Lokale Heffingen is voorbarig” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale nee 
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netbeheerders elektriciteit 

 

Samenvatting zienswijze “Op nul stellen van kosten lokale heffingen is voorbarig” 

774. Netbeheer Nederland geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit aan dat het haar bevreemdt 

ACM in het ontwerpbesluit vooruitloopt op wetgeving die het in de toekomst mogelijk zou 

maken dat netbeheerders worden vrijgesteld van precariobelasting. Netbeheer Nederland acht 

nuancering noodzakelijk, omdat de invulling van het verbod op precarioheffing nog onbekend 

is. 

775. Daarnaast vindt Netbeheer Nederland dat bij een vrijstelling van precariobelasting de 

afgekochte precario moet doorlopen totdat deze regulatorisch is afgeschreven. Netbeheerders 

hebben destijds die keuze voor afkoop gemaakt om de lasten voor afnemers te verminderen en 

het is niet billijk kennis van nu te veronderstellen. Daarnaast zijn de afschrijvingstermijnen door 

ACM vastgesteld. Wanneer ACM het risico bij de netbeheerder had willen neerleggen, dan had 

ACM daar rekening mee moeten houden in de afschrijvingstermijn of bij de vaststelling van de 

risicopremie in de vermogenskostenvergoeding. 

Reactie zienswijze “Op nul stellen van kosten lokale heffingen is voorbarig” 

776. ACM constateert dat Netbeheer Nederland een zienswijze plaatst bij passages die reeds 

diverse reguleringsperiodes onderdeel vormen van de methodebesluiten. Reden dat dit 

onderdeel is van de methodebesluiten is dat ACM een zo goed mogelijk inzicht wil bieden in de 

wijze van behandeling van de lokale heffingen indien vrijstelling van precariobelasting zich 

voordoet. ACM is van mening daarom niet vooruit te lopen op wetgeving. 

777. ACM constateert dat de discussie over het door laten lopen van afgekochte precario in het 

kader van de methodebesluiten regionale netbeheerders gas vanaf de derde 

reguleringsperiode speelt. Rendo was altijd van mening dat de afgekochte precario ook na 

afschaffing van de precariobelasting een ORV dient te blijven. De afweging van ACM was - en 

is - dat het onredelijk is om de gemaakte kosten voor de afkoop, na afschaffing van de 

precariobelasting, voor rekening te laten komen van de afnemers. Het CBb heeft in haar 

uitspraken van 3 november 2009 en 29 juni 2010 de werkwijze van ACM bekrachtigd. Op basis 

van het bovenstaande blijft het voornemen van ACM daarom ongewijzigd. 

Conclusie zienswijze “Op nul stellen van kosten lokale heffingen is voorbarig” 

778. Deze zienswijzen van Netbeheer Nederland leiden niet tot wijziging van het methodebesluit 

regionale netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten 

opzichte van de ontwerpbesluiten. 
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Zienswijze 126  “Herzien start-GAW voor afgekochte precario” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland 

 

notitie uitspraak CBb inzake 

x-factor NG3R 

nee 

Rendo notitie uitspraak CBb inzake 

x-factor NG3R 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Herzien start-GAW voor afgekochte precario” 

779. Netbeheer Nederland en Rendo zijn het in hun zienswijze op de notitie van ACM oneens met 

het voornemen van ACM om de bepaling van de GAW voor afgekochte precario nader te 

motiveren en zo rekening te houden met de daadwerkelijke afschrijvingen voor aanvang van de 

regulering. Netbeheer Nederland en Rendo zien dit als een aanpassing van de start-GAW. 

Netbeheer Nederland en Rendo zijn het oneens met de interpretatie van ACM van de uitspraak 

van het CBb
93

 en zien de vaststelling van de start-GAW als een eenmalige exercitie, waarbij de 

start-GAW van Rendo in rechte vaststaat. Het aanpassen van de start-GAW is naar de mening 

van Netbeheer Nederland en Rendo in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, waaronder het verbod van willekeur, het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Voorts wijst Rendo op het 

methodebesluit GTS
94

 waarin ACM bij de vaststelling van de start-GAW een dubbele 

vergoeding niet problematisch vindt. 

Reactie zienswijze “Herzien start-GAW voor afgekochte precario” 

780. ACM benadrukt ten eerste dat het hier, anders dan Netbeheer Nederland en Rendo doen 

voorkomen, niet gaat om het wijzigen van de start-GAW. Onderhavig geval ziet enkel op de 

bepaling van de GAW die toerekenbaar is aan afgekochte precario. Dat wil zeggen: de hoogte 

van de start-GAW van Rendo wordt niet aangetast; dit punt raakt uitsluitend de toedeling van 

die start-GAW aan ORV Lokale Heffingen enerzijds en aan de maatstaf anderzijds. ACM gaat 

in het methodebesluit uit van een afschrijvingstermijn voor afgekochte precarioheffingen van 20 

jaar minus de voor aanvang van de regulering reeds gedane afschrijvingen. ACM motiveert 

daarmee nader welke afschrijvingstermijn gehanteerd wordt voor afgekochte precarioheffingen. 

ACM overweegt daarbij dat dit het meeste recht doet aan het uitgangspunt van de regulering 

zoals dat ook in de wet is neergelegd, namelijk dat een netbeheerder geen hoger rendement 

mag behalen dan in het economisch verkeer gebruikelijk is. Vanuit dat perspectief moet 

voorkomen worden dat kosten die reeds ten laste van het resultaat zijn gekomen, nogmaals in 

de tarieven worden verrekend. De tegenargumenten die Netbeheer Nederland en Rendo in hun 

zienswijzen aanvoeren leiden niet tot een andere conclusie. 

                                                      
93

 CBb, 27 maart 2013, ECLI:NL:CBB:2013:BZ7814. 

94
 CBb, 8 november 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BY2307. 
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781. De uitspraak van 27 maart 2013, waarnaar zowel Netbeheer Nederland als Rendo verwijzen, 

moet nadrukkelijk binnen de context van de derde reguleringsperiode voor de regionale 

netbeheerders gas worden bezien. Het CBb is tot vernietiging gekomen, omdat deze kwestie in 

het methodebesluit deze reguleringsperiode niet sluitend was geadresseerd. Het CBb komt om 

die reden tot de conclusie dat het x-factorbesluit voor die reguleringsperiode strijdig was met 

het dit methodebesluit. Deze uitspraak van het CBb staat echter niet in de weg aan de hiervoor 

uiteengezette benaderingswijze. De werking van dit methodebesluit is beperkt tot de derde 

reguleringsperiode. In een volgende reguleringsperiode kan in het methodebesluit, zo daar 

goede gronden voor bestaan (en die zijn er, zo is hiervoor gemotiveerd), deze kwestie anders 

worden geregeld. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als gebleken is dat de gevolgen van de 

eerdere vaststelling van de GAW in het licht van de regulering tot onjuiste dan wel ongewenste 

uitkomsten leiden. In een dergelijk geval is een correctie mogelijk. Daar steeds, gegeven de 

stellingname van ACM in de beroepsprocedure tegen de x-factor voor de derde 

reguleringsperiode van Rendo en in de notitie met betrekking tot dit onderwerp voor de vijfde 

reguleringsperiode, duidelijk is geweest dat ACM het standpunt van Rendo onjuist acht, is ook 

geen sprake van gewekte verwachtingen die zouden moeten worden gehonoreerd. 

Conclusie zienswijze “Herzien start-GAW voor afgekochte precario” 

782. Deze zienswijzen van Netbeheer Nederland en Rendo hebben niet geleid tot een herziening 

van de voornemens van ACM met betrekking tot de gevolgen van bovengenoemde uitspraak 

van het CBb voor het methodebesluit regionale netbeheerders gas en het methodebesluit 

regionale netbeheerders elektriciteit. 

 

Zienswijze 127  “Toevoeging van ORV vergeten in formule” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Toevoeging van ORV vergeten in formule”  

783. Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat ACM in formule 26 van 

bijlage 1 van het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en formule 17 van bijlage 1 van 

het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit de toevoeging van ORV aan de 

begininkomsten is vergeten. 
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Reactie zienswijze “Toevoeging van ORV vergeten in formule” 

784. ACM is het oneens met Netbeheer Nederland dat in formule 26 van bijlage 1 van het 

ontwerpbesluit de toevoeging van ORV aan de begininkomsten is vergeten. In deze formule 

noemt ACM namelijk de efficiënte kosten. Deze efficiënte kosten bestaan enerzijds uit de 

efficiënte kosten voortvloeiend uit de maatstaf en anderzijds uit de efficiënte kosten 

voortvloeiend uit ORV. ACM benadrukt dat dit tevens blijkt uit formule 38 van bijlage 1 van het 

ontwerpbesluit methodebesluit regionale netbeheerders gas en formule 29 van bijlage 1 van 

het ontwerpbesluit methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit. 

Conclusie zienswijze “Toevoeging van ORV vergeten in formule” 

785. Deze zienswijze van Netbeheer Nederland leidt niet tot wijziging van het methodebesluit 

regionale netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten 

opzichte van de ontwerpbesluiten. 

 

 

Zienswijze 128  “Formules voor nacalculatie ORV Lokale Heffingen ontbreken” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Formules voor nacalculatie ORV Lokale Heffingen 

ontbreken”  

786. Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat in bijlage 1 van deze 

ontwerpbesluiten de formules voor de nacalculatie voor de ORV lokale heffingen ontbreken. 

Netbeheer Nederland verzoekt deze formules toe te voegen en de aanpassingen voorafgaand 

aan de vaststelling van het methodebesluit ter controle aan de netbeheerders te doen 

toekomen.  

Reactie zienswijze “Formules voor nacalculatie ORV Lokale Heffingen ontbreken” 

787. In het ontwerpbesluit wijdt ACM een hoofdstuk aan de relatie tot het tarievenbesluit en hierin 

geeft zij aan dat zij voornemens is om in de tarieven in de komende reguleringsperiode een 

aantal correcties uit te voeren. ACM acht dit wenselijk, omdat de keuzes relevant kunnen zijn 

voor overwegingen in de methode. ACM benadrukt dat het toepassen van de bevoegdheid tot 

het corrigeren van tarieven en de uitwerking daarvan uiteindelijk grondslag kennen in en 

onderdeel vormen van de tarievenbesluiten. Daarom zal ACM het corrigeren van de tarieven in 
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die besluiten motiveren. ACM acht het om die reden niet nodig reeds in onderhavig 

methodebesluit een volledige uitwerking in formules op te nemen.  

Conclusie zienswijze “Formules voor nacalculatie ORV Lokale Heffingen ontbreken” 

788. Deze zienswijze van Netbeheer Nederland leidt niet tot wijziging van het methodebesluit 

regionale netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten 

opzichte van de ontwerpbesluiten. 

4.2.4 Bepalen efficiënte kosten per eenheid output 2013 regionale netbeheerders 

 

Zienswijze 129  “Maatstaf en langjarige productiviteitsverandering op basis van 

gemiddelde prikkelt mogelijk onvoldoende tot doelmatigheid en is in strijd met de wet” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

VEMW ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

LTO ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

LTO ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

VEH ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Maatstaf en langjarige productiviteitsverandering op basis van 

gemiddelde prikkelt mogelijk onvoldoende tot doelmatigheid en is in strijd met de wet” 

789. VEMW stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat de gekozen methodiek voor de 

productiviteitsverandering een behoorlijke vooruitgang is. Ook LTO ondersteunt in haar 

zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas en het ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit de voorgenomen maatregelen om de zaagtandproblematiek te 

beperken, waarbij zij wel opmerkt dat de efficiënte economische kosten te allen tijde het 

uitgangspunt moet zijn voor de reguleringsmethode.  

790. VEMW geeft vervolgens aan twijfels te hebben over de mate waarin de keuze voor een 

maatstaf op basis van het gemiddelde en de langjarige productiviteitsverandering 

netbeheerders prikkelt tot doelmatigheid. Aanleiding voor deze twijfel is dat er gekozen wordt 

voor een maatstaf op basis van het gemiddelde en een gemiddelde productiviteitsverandering 

in plaats van te kijken naar één of twee efficiënte netbeheerders. VEH vraagt ACM in haar 

zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas op dit punt nader toe te lichten 
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waarom zij van mening is dat de langjarige productiviteitsverandering het best voldoet aan de 

criteria van robuustheid en representativiteit, aangezien CEPA omwille van de sterke prikkels 

aanbeveelt een exogene frontier shift op te leggen. 

791. Tot slot stelt VEMW tevens dat de gekozen methode niet voldoet aan artikel 41, derde lid en 

artikel 41b, eerste lid, van de E-wet en artikel 81, tweede lid en artikel 81b, eerste lid, van de 

Gaswet. Als reden hiervoor geeft VEMW dat Europees recht voorschrijft dat tarieven in lijn 

moeten zijn met die van een efficiënte netbeheerder. Tarieven die in lijn zijn met die van een 

gemiddelde netbeheerder voldoen daar niet aan. VEMW stelt dat het ontwerpbesluit op dit punt 

ondeugdelijk gemotiveerd is. Daarom verzoekt VEMW het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit alsnog 

deugdelijk te motiveren. VEH stelt in dit verband eveneens dat de keuze voor een gemiddelde 

onvoldoende onderbouwd is. 

Reactie zienswijze “Maatstaf en langjarige productiviteitsverandering op basis van gemiddelde 

prikkelt mogelijk onvoldoende tot doelmatigheid en is in strijd met de wet” 

792. ACM betwist de stelling van VEMW dat de gekozen methode niet voldoet aan nationale en 

Europese wet- en regelgeving. De Gasrichtlijn is geïmplementeerd in nationale wet- en 

regelgeving, hoofdzakelijk in de E-wet en de Gaswet. De E-wet en de Gaswet schrijven niet 

voor op welke wijze de efficiëntie van een netbeheerder dient te worden bepaald. Dit biedt ACM 

de nodige beoordelingsruimte ten aanzien van de keuzes hoe de uit de Elektriciteitswet 1998 

en de Gaswet voortvloeiende doelstellingen het beste kunnen worden gerealiseerd, mits deze 

uiteraard zorgvuldig tot stand zijn gekomen en van een deugdelijke motivering zijn voorzien. 

Het gegeven dat de efficiëntiedoelstelling voor de zesde reguleringsperiode voor regionale 

netbeheerders elektriciteit en de vijfde reguleringsperiode voor regionale netbeheerders gas 

gebaseerd is op de gemiddelde prestaties van alle netbeheerders, in plaats van enkel op de 

prestaties van de best presterende netbeheerders, is een voortzetting van de uitgangspunten 

die reeds golden in voorgaande reguleringsperiodes. Zodoende is deze keuze al ruimschoots 

gemotiveerd in eerdere methodebesluiten.
95

 In deze methodebesluiten heeft ACM onder meer 

gemotiveerd dat een maatstaf op basis van gemiddelde prestaties van alle netbeheerders het 

beste aansluit bij de wet en de doelstellingen van de wetgever. Door te kiezen voor een 

maatstaf op basis van gemiddelde prestaties ondervinden alle netbeheerders te allen tijde een 

sterke prikkel tot doelmatige inrichting van hun bedrijfsvoering. Tegelijkertijd wordt door deze 

keuze bereikt dat het inkomstenniveau van een gemiddelde netbeheerder naar verwachting 

voldoende is om zijn kosten (inclusief een redelijk rendement) te dekken, wat niet het geval zou 

zijn bij een maatstaf op basis van de best presterende netbeheerders. Het hanteren van een 

langjarige productiviteitsverandering is consistent met de keuze voor een maatstaf op basis van 

het gemiddelde en volgt bovendien uit het advies van CEPA, zoals beschreven is in paragraaf 

                                                      
95

 Zie in dit kader het methodebesluit voor de derde reguleringsperiode regionale netbeheerders gas, kenmerk 

102449/167, paragraaf 8.5.2. 
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8.3.3.3 van het methodebesluit regionale netbeheerders gas en het methodebesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit. 

793. Ten aanzien van de Gasverordening wijst ACM erop dat artikel 13 van de Gasverordening (en 

artikel 14 van de Elektriciteitsverordening) betrekking heeft op de tarieven van 

transmissiesysteembeheerders. Dit is niet van toepassing op de regionale netbeheerders gas 

en elektriciteit.  

794. Ten aanzien van de opmerking van VEH dat ACM nader moet motiveren waarom zij van 

mening is dat de langjarige productiviteitsverandering het best voldoet aan de criteria van 

robuustheid en representativiteit stelt ACM dat het methodebesluit regionale netbeheerders gas 

in paragraaf 8.3.3.3 reeds een uitgebreide motivering op dit punt bevat.  

 

Conclusie zienswijze “Maatstaf en langjarige productiviteitsverandering op basis van 

gemiddelde prikkelt mogelijk onvoldoende tot doelmatigheid en is in strijd met de wet” 

795. De zienswijzen van VEMW, LTO en VEH leiden niet tot wijziging van het methodebesluit 

regionale netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten 

opzichten van de ontwerpbesluiten. 

 

Zienswijze 130  “Bij berekening van jaarlijkse productiviteitsverandering gebruikmaken 

van oorspronkelijk niveau van de WACC” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Bij berekening van jaarlijkse productiviteitsverandering gebruikmaken 

van oorspronkelijk niveau van de WACC” 

796. Netbeheer Nederland schrijft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat zij het niet eens is met de 

keuze van ACM om bij het berekenen van de jaarlijkse productiviteitsverandering de 

kapitaalkosten over de jaren in de periode 2004 – 2009 vast te stellen met behulp van de 

WACC die geldt voor de zesde reguleringsperiode elektriciteit resp. de vijfde reguleringsperiode 

gas. Netbeheer Nederland is van mening dat bij deze berekening gebruik moet worden 

gemaakt van de oorspronkelijk geldende WACC. Allereerst stelt Netbeheer Nederland dat het 

achteraf bijstellen van de berekening, door gebruik te maken van een andere WACC dan 

oorspronkelijk werd gehanteerd, niet bijdraagt aan de stabiliteit en voorspelbaarheid van de 

regulering. Netbeheer Nederland stelt verder dat de aanpassing van de WACC aan het niveau 

voor de zesde periode resp. vijfde periode ten onrechte de weging tussen operationele kosten 
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(OPEX) en kapitaalkosten beïnvloedt. Netbeheer Nederland geeft hierbij als argument dat ook 

de OPEX, via de kosten van activa van toeleveranciers die worden doorberekend, afhankelijk 

kunnen zijn van de omstandigheden op de kapitaalmarkten.  

 

Reactie zienswijze “Bij berekening van jaarlijkse productiviteitsverandering gebruikmaken van 

oorspronkelijk niveau van de WACC” 

797. ACM is het gedeeltelijk eens met deze zienswijze van Netbeheer Nederland. 

798. ACM is het niet eens met de stelling van Netbeheer Nederland dat ACM gehouden is gebruik te 

maken van de WACC niveau’s die in eerdere, oorspronkelijke versies van x-factorberekeningen 

voor de periode 2008-2010 en de periode 2011-2013 gehanteerd werden. ACM is van mening 

dat steeds op basis van de nieuwste inzichten, en in samenhang met de berekeningswijze van 

de productiviteitsverandering, bepaald moet worden welke WACC tot de meest representatieve 

uitkomst leidt. Dit schaadt niet de stabiliteit en voorspelbaarheid van de regulering omdat er 

steeds opnieuw sprake is van een zo representatief mogelijke inschatting van de te verwachten 

productiviteitsverandering. ACM wijst er daarbij tevens op dat in eerdere x-factorberekeningen 

niet altijd op dezelfde manier gebruik is gemaakt van een bepaald WACC niveau bij het 

berekenen van de productiviteitsverandering. Zo is bijvoorbeeld bij elektriciteit voor de 

x-factorberekening voor de periode 2008-2010 gebruik gemaakt van oorspronkelijk geldende 

WACC (“WACC 2001-2006”) bij de berekening van de productiviteitsverandering, terwijl voor 

de x-factorberekening voor de periode 2011-2013 gebruik is gemaakt van de WACC voor de 

aankomende periode (“WACC 2011-2013”) bij de berekening van de productiviteitsverandering.  

799. Nu ACM werkt met een nieuwe berekeningswijze voor de productiviteitsverandering (de 

langjarige productiviteitsverandering in plaats van de driejarige productiviteitsverandering) acht 

ACM het redelijk om opnieuw na te gaan op welke wijze de WACC gebruikt dient te worden bij 

het berekenen van de jaarlijkse productiviteitsverandering. Daarbij heeft ACM met interesse 

kennisgenomen van de zienswijze van Netbeheer Nederland ten aanzien van de 

afhankelijkheid tussen de gerealiseerde productiviteitsverandering en de weging tussen 

kapitaalkosten en operationele kosten. 

800. De aandelen van kapitaalkosten en operationele kosten in de totale kosten worden in sterke 

mate beïnvloed door de hoogte van de WACC, aangezien de kapitaalkosten voor een groot 

deel bestaan uit de vergoeding voor vermogenskosten. Nu is het niet waarschijnlijk dat de 

mogelijk te realiseren productiviteitsverandering op kapitaalkosten en operationele kosten 

steeds een gelijke hoogte hebben. ACM reguleert netbeheerders op basis van een totaal 

kostenniveau om netbeheerders steeds vrij te laten in het kiezen tussen het maken van 

operationele kosten en/of kapitaalkosten teneinde een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering te 

bereiken. Deze keuze hangt af van de hoogte van de WACC.  

801. ACM baseert de productiviteitsverandering voor de nieuwe reguleringsperiode op de realisaties 

van de productiviteitsverandering uit het verleden. Dit zijn de best beschikbare indicatoren om 
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toekomstige productiviteitsverandering op te baseren. De beste meting van de werkelijke 

productiviteitsverandering in een bepaald jaar wordt bereikt door voor de kosten in dat jaar uit 

te gaan van het destijds geldende WACC niveau. ACM is het daarom eens met de zienswijze 

van Netbeheer Nederland dat de aanpassing van de WACC aan het niveau voor de zesde 

periode ten onrechte de weging tussen operationele kosten en kapitaalkosten beïnvloedt in de 

meting van de productiviteitsverandering. 

 

Conclusie zienswijze “Bij berekening van jaarlijkse productiviteitsverandering gebruikmaken van 

oorspronkelijk niveau van de WACC” 

802. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging in het methodebesluit regionale netbeheerders 

gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten. ACM zal bij de berekening van de jaarlijkse productiviteitsverandering steeds 

gebruik maken van een WACC niveau dat zo nauwkeurig mogelijk de destijds geldende 

verhouding tussen operationele kosten en kapitaalkosten weerspiegelt. ACM licht in paragraaf 

8.3.3.3 van het methodebesluit toe hoe dit vorm is gegeven. 

  

Zienswijze 131  “Bij berekening jaarlijkse productiviteitsverandering tussen 2007 en 2008 

corrigeren voor effect van HS Overdracht” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Bij berekening jaarlijkse productiviteitsverandering tussen 2007 en 

2008 corrigeren voor effect van HS Overdracht” 

803. Netbeheer Nederland en Liander stellen in hun zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit dat ACM bij het berekenen van de jaarlijkse 

productiviteitsverandering tussen 2007 en 2008 moet corrigeren voor het effect van de 

overdracht van hoogspanningsnetten (per 1 januari 2008). Beide partijen leggen uit dat deze 

noodzaak ontstaat doordat ACM in de berekening van de jaarlijkse productiviteitsverandering 

de operationele kosten schoont voor de kosten van inkoop van transport bij bovengelegen 

netbeheerders. Netbeheer Nederland stelt niet tegen deze schoning te zijn, maar legt, net als 

Liander, uit dat kosten die in het jaar 2007 verbonden waren aan het beheer van de HS netten, 

in 2008 terugkomen als inkoopkosten transport. Wanneer nu deze laatste post niet wordt 

meegerekend in de totale kosten lijkt tussen 2007 en 2008 een productiviteitsverbetering te 

ontstaan die er in werkelijkheid niet is geweest. De voorgestelde berekening is daarom onjuist; 

Netbeheer Nederland laat haar punt vergezellen met een indicatieve berekening van het effect. 



 

 

 

 

 
2
0
5
/2

8
8
 

804. Zowel Netbeheer Nederland als Liander komen met een vergelijkbaar voorstel voor een 

alternatieve berekeningswijze voor de jaarlijkse productiviteitsberekening voor het jaar 2008. 

Dit voorstel houdt in dat ACM de jaarlijkse productiviteitsberekening voor 2008 berekent op 

basis van een aangepast kostenniveau voor 2008 als zou de wettelijke beheersoverdracht van 

de hoogspanningsnetten niet hebben plaatsgevonden. Netbeheer Nederland en Liander stellen 

dat ACM reeds grotendeels alle gegevens heeft om dit aangepaste kostenniveau voor 2008 

vast te stellen.  

 

Reactie zienswijze “Bij berekening jaarlijkse productiviteitsverandering tussen 2007 en 2008 

corrigeren voor effect van HS Overdracht” 

805. ACM is het eens met deze zienswijze. De door Netbeheer Nederland en Liander beschreven 

onjuistheid in de berekening wordt door ACM onderkend. ACM heeft in het methodebesluit 

regionale netbeheerders elektriciteit bij de berekening van de jaarlijkse 

productiviteitsverandering tussen 2007 en 2008 een aangepast kostenniveau voor 2008 

gehanteerd als zou de wettelijke beheersoverdracht van de hoogspanningsnetten niet hebben 

plaatsgevonden. ACM volgt hierbij in grote lijnen de door Liander en Netbeheer Nederland 

voorgestelde berekeningswijze. 

 

Conclusie zienswijze “Bij berekening jaarlijkse productiviteitsverandering tussen 2007 en 2008 

corrigeren voor effect van HS Overdracht” 

806. De zienswijzen van Netbeheer Nederland en Liander hebben geleid tot een wijziging in het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van het ontwerpbesluit. ACM 

zal bij de berekening van de jaarlijkse productiviteitsverandering tussen 2007 en 2008 een 

aangepast kostenniveau voor 2008 hanteren om rekening te houden met de gevolgen van de 

HS overdracht. ACM licht in paragraaf 8.3.3.3 van het methodebesluit toe hoe dit vorm is 

gegeven. 

  

Zienswijze 132  “Bij berekening jaarlijkse productiviteitsverandering tussen 2004 en 2006 

corrigeren voor effect van invoering capaciteitstarief” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Bij berekening jaarlijkse productiviteitsverandering tussen 2004 en 

2006 corrigeren voor effect van invoering capaciteitstarief” 

807. Liander stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit en 

het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas dat door de invoering van het capaciteitstarief 
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de gemeten productiviteitsverandering tussen de jaren 2004 en 2006 niet representatief is voor 

de te verwachten productiviteitsverandering in 2013 en verder. Specifiek gaat het voor 

elektriciteit om de gemeten jaarlijkse productiviteitsverandering tussen 2004 en 2005 en tussen 

2005 en 2006; bij gas gaat het om de gemeten jaarlijkse productiviteitsverandering tussen 2005 

en 2006. Liander geeft hiervoor als reden dat vóór de invoering van het capaciteitstarief 

volumegroei (in afgenomen hoeveelheden elektriciteit) werd meegerekend in de berekening 

van de samengestelde output en dus een effect had op de gemeten productiviteitsverandering. 

Dit effect bestaat momenteel niet meer vanwege de invoering van het capaciteitstarief en zou 

daarom ook over het verleden moeten worden gecorrigeerd. Liander stelt dat ACM daarvoor 

dezelfde correctiemethode kan gebruiken die ook ten behoeve van het methodebesluit 2011-

2013 is gehanteerd ter zake van de gegevens voor de jaren 2006-2008 (deze jaren zien 

specifiek op elektriciteit).  

 

Reactie zienswijze “Bij berekening jaarlijkse productiviteitsverandering tussen 2004 en 2006 

corrigeren voor effect van invoering capaciteitstarief” 

808. ACM is het eens met deze zienswijze. ACM is het met Liander eens dat de meting van de 

productiviteitsverandering tussen 2004 en 2005 (elektriciteit) en tussen 2005 en 2006 

(elektriciteit en gas) representatiever wordt voor de te verwachten productiviteitsverandering in 

de periode 2013 - 2016 wanneer in de berekening van de samengestelde output gecorrigeerd 

wordt voor de invoering van het capaciteitstarief. Deze correctie kan er naar de mening van 

ACM het beste uit bestaan dat de samengestelde output voor de jaren 2004 (2005 voor gas) 

t/m 2006 volledig gebaseerd wordt op volumegegevens die zien op vastrecht en capaciteit en 

niet op verbruik.  

809. Voor zowel elektriciteit als gas sluit ACM daarmee aan bij de correctiemethode die eerder is 

toegepast in de x-factorberekening voor 2011-2013, zoals Liander ook voorstelt. Bij de correctie 

voor elektriciteit is het naar de mening van ACM nog wel nodig het aandeel (in samengestelde 

output) van kleinverbruik in het totaal constant te houden, om een vertekening tussen klein- en 

grootverbruik te voorkomen. Bij gas kan voor deze correctie gebruik worden gemaakt van de 

gestandaardiseerde rekencapaciteiten zoals die ook bij de berekening van de x-factoren voor 

2011-2013 gebruikt zijn om de volumes van netbeheerders te standaardiseren. ACM merkt bij 

deze zienswijze op dat er bij elektriciteit voor enkele netvlakken, namelijk de netvlakken MS, 

Trafo MS/LS en LS groter dan 3*80A, nog een tariefdrager in kWh bestaat en dat deze niet 

gecorrigeerd hoeven te worden. 

 

Conclusie zienswijze “Bij berekening jaarlijkse productiviteitsverandering tussen 2004 en 2006 

corrigeren voor effect van invoering capaciteitstarief” 

810. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging in het methodebesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit en het methodebesluit regionale netbeheerders gas ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten. ACM zal bij de berekening van de jaarlijkse productiviteitsverandering 2004 

en 2005 (elektriciteit) en tussen 2005 en 2006 (elektriciteit en gas) corrigeren voor de impact 
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van de invoering van het capaciteitstarief. ACM licht in paragraaf 8.3.3.3 van het 

methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit en dezelfde paragraaf van het 

methodebesluit regionale netbeheerders gas toe hoe dit vorm is gegeven. 

 

Zienswijze 133  “Jaarlijkse productiviteitsverandering voor 2005 en 2006 elimineren uit 

langjarige productiviteitsverandering” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Jaarlijkse productiviteitsverandering voor 2005 en 2006 elimineren uit 

langjarige productiviteitsverandering” 

811. Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit dat de jaarlijkse productiviteitsmetingen voor 2005 en 2006 geëlimineerd zouden 

moeten worden uit de beoogde langjarige reeks omdat de uitkomsten van deze metingen 

uitermate inconsistent zijn met de latere metingen (voor 2007 en verder). Netbeheer Nederland 

geeft hiervoor als argument dat ACM de metingen over 2005 en 2006 niet heeft kunnen 

corrigeren voor het effect van inkoopkosten transport en de ORV Lokale Heffingen, bij gebrek 

aan gegevens hierover.  

 

Reactie zienswijze “Jaarlijkse productiviteitsverandering voor 2005 en 2006 elimineren uit 

langjarige productiviteitsverandering” 

812. Zoals beschreven in paragraaf 8.3.3.3 vindt ACM de gemeten prestaties over het verleden in 

het algemeen representatief voor de te verwachten productiviteitsverandering. Omdat ACM het 

belangrijk vindt een robuuste meting uit te voeren, streeft zij er naar een zo lang mogelijke 

meetperiode te betrekken. ACM heeft in de betreffende paragraaf aangegeven dat hierop twee 

beperkingen van toepassing zijn, te weten de invoering van de RAR en de verwachte sterke 

initiële efficiëntieslag in de eerste vijf jaar van regulering. Netbeheer Nederland stelt nu dat 

ACM inconsistenties in de kostengegevens in de jaren 2004 t/m 2006 als derde beperking zou 

moeten beschouwen bij het meten van de gerealiseerde productiviteitsverandering. Als 

argument voor het elimineren stelt Netbeheer Nederland dat de metingen over 2005 en 2006 

inconsistent zouden zijn met latere metingen op basis van het feit dat bij gebrek aan gegevens 

voor twee effecten niet kan worden gecorrigeerd. Het eerste effect is dat van inkoopkosten 

transport en het tweede effect betreft de kosten van de ORV Lokale Heffingen. ACM zal op 

deze beide effecten ingaan, bekijken of correctie alsnog mogelijk is en, indien dit niet mogelijk 

is, wat de materialiteit van dit effect is. 

813. Ten aanzien van het effect van inkoopkosten transport op de meting van de 

productiviteitsverandering stelt ACM vast dat zij beschikt over de gegevens om de kosten 

hiervoor te corrigeren. In het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit is aangegeven 
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dat omwille van administratieve lasten zoveel mogelijk is vastgehouden aan de oorspronkelijke 

berekening en daarom is niet nader onderzocht of deze correctie mogelijk was. Omdat 

Netbeheer Nederland de representativiteit van de meting betwijfelt heeft ACM nader 

onderzocht of voor dit effect gecorrigeerd kan worden. Nu ACM toch over de benodigde 

gegevens blijkt te beschikken, leidt deze correctie niet tot aanvullende administratieve lasten en 

stelt ACM vast dat het wenselijk is om in de jaarlijkse productiviteitsmetingen voor 2005 en 

2006 de operationele kosten te corrigeren voor het effect van inkoopkosten transport. 

814. Ten aanzien van het effect van de kosten van de ORV Lokale Heffingen stelt ACM vast dat zij 

niet beschikt over de gegevens om de kosten hiervoor te corrigeren. De reden hiervoor is dat in 

eerdere jaren de kosten van Lokale Heffingen nog niet als ORV erkend werden en dus ook niet 

als afzonderlijke post werden opgevraagd bij netbeheerders. ACM heeft deze post niet alsnog 

bij netbeheerders opgevraagd omdat dergelijke informatieverzoeken tot tien jaar terug in het 

algemeen gepaard gaan met hoge administratieve lasten en onzekerheid omtrent de juistheid 

van gegevens. De lijn om geen informatieverzoeken over het (verre) verleden te doen is 

besproken in de klankbordgroep op 12 maart 2013. ACM merkt voorts op dat de betreffende 

kostenpost in 2006 slechts 1,5% van de totale sectorkosten besloeg en dat de waargenomen 

jaarlijkse verschillen over de periode 2006-2009 gemiddeld minder dan 1 miljoen euro 

bedroegen. ACM verwacht zodoende niet dat een eventuele (positieve of negatieve) 

ontwikkeling in de kosten van lokale heffingen over de periode 2004-2006 een materieel effect 

zal hebben op de productiviteitsmeting in die jaren. ACM stelt zodoende dat vanwege de zeer 

geringe impact van de kosten voor lokale heffingen op de gehele productiviteitsmeting de 

representativiteit van de betreffende meting niet in het geding is. Dit effect kan dan ook geen 

aanleiding zijn om de jaarlijkse productiviteitsmetingen voor 2005 en 2006 te elimineren uit de 

berekening van de te verwachten langjarige productiviteitsverandering voor de periode 2013-

2016. 

 

Conclusie zienswijze “Jaarlijkse productiviteitsverandering voor 2005 en 2006 elimineren uit 

langjarige productiviteitsverandering” 

815. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging in het methodebesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit ten opzichte van het ontwerpbesluit. ACM zal bij de berekening van de jaarlijkse 

productiviteitsverandering voor de jaren 2005 en 2006 een correctie toepassen voor het effect 

van de kosten van inkoop transport, zie paragraaf 8.3.3.3 van het methodebesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit. Mede vanwege deze correctie ziet ACM geen aanleiding om de 

jaarlijkse productiviteitsverandering voor de jaren 2005 en 2006 te elimineren uit de berekening 

van de langjarige productiviteitsverandering. 

 

Zienswijze 134  “Gegevens gasaansluitdienst meenemen in berekening langjarige 

productiviteitsmeting” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 
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Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Gegevens gasaansluitdienst meenemen in berekening langjarige 

productiviteitsmeting” 

816. Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas dat het weglaten van de gegevens over de gasaansluitdienst bij de berekening van de 

langjarige productiviteitsverandering een minder representatief beeld geeft van de 

kostenontwikkeling. Ook betwist Netbeheer Nederland de redenen die ACM voor deze 

weglating heeft gegeven in het ontwerpbesluit. Netbeheer Nederland is van mening dat het 

meenemen van de gegevens over de gasaansluitdienst in de berekening van de langjarige 

productiviteitsverandering substantiële meerwaarde heeft omdat netbeheerders de ontwikkeling 

van de kosten van de transportdienst niet representatief achten voor de ontwikkeling van 

kosten van de aansluitdienst. Netbeheer Nederland stelt dat de ontwikkelingen over 2009-2012 

dit beeld bevestigen. 

817. Netbeheer Nederland stelt dat feitelijk geen sprake is van een overgang van een monopoloïde 

situatie naar een marktsituatie in 2011, omdat reeds lange tijd vóór 2011 sprake was van 

uitvoering van de gasaansluitdienst in het vrije domein. Een mogelijke sterke initiële 

efficiëntieslag zou zich dan ook al veel eerder hebben voorgedaan.  

818. Tot slot stelt Netbeheer Nederland dat niets het meenemen van de gasaansluitdienst in de weg 

staat, omdat bij kostenberekeningen gebruik wordt gemaakt van een vast rendement (de 

WACC). Het feit dat in 2010 de inkomsten van de gasaansluitdienst ruim boven de 

gereguleerde kosten lagen, vindt zijn oorsprong niet in een eventuele efficiëntieachterstand, 

maar in een verschillende perceptie tussen ACM en de netbeheerders over het vereiste 

rendement in een vrije marktomgeving. Dit kan naar de mening van Netbeheer Nederland dan 

ook geen belemmering vormen voor het meenemen van de gasaansluitdienst in de langjarige 

productiviteitsmeting.  

 

Reactie zienswijze “Gegevens gasaansluitdienst meenemen in berekening langjarige 

productiviteitsmeting” 

819. ACM deelt de mening van Netbeheer Nederland dat het in beginsel beter zou zijn om gegevens 

over de gasaansluitdienst te kunnen betrekken bij het berekenen van de langjarige 

productiviteitsverandering die wordt toegepast op totale kosten. Om die reden heeft ACM 

nauwkeurig gekeken naar de bruikbaarheid van de kostengegevens over de gasaansluitdienst.  

820. ACM heeft reeds in het ontwerpbesluit toegelicht waarom zij van mening is dat de gegevens 

van de gasaansluitdienst niet gebruikt kunnen worden voor de meting van de jaarlijkse 

productiviteitsverandering. De hoofdreden hiervoor is dat de gegevens deels komen uit een 

periode (2009 en 2010) waarin nog geen sprake was van regulering van de gasaansluitdienst, 
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waardoor sprake is van ongelijke prikkels tot besparing van kosten tussen de jaren 2009 en 

2010 enerzijds en de jaren 2011 en 2012 anderzijds. Netbeheer Nederland overtuigt ACM niet 

van zijn stelling dat reeds vóór 2011 sprake was van een efficiënte marktsituatie. Het realiseren 

van gasaansluitingen is namelijk in 2011 expliciete wettelijke taak voor netbeheerders 

geworden, ómdat was gebleken dat hoewel in theorie sprake was van een vrije markt, deze er 

in de praktijk niet was.
96

 Daarnaast is in de aansluitdiensttarieven van de jaren 2011 en 2012 in 

het kader van kostenoriëntatie sprake geweest van een verschuiving van tariefruimte tussen de 

periodieke aansluitvergoeding en de eenmalige aansluitvergoeding. Aangezien het verschil 

tussen ontvangen vergoedingen voor initiële aanleg van investeringen en de kosten daarvan 

geactiveerd mag worden, heeft deze verschuiving impact gehad op de netto investeringen in 

deze jaren en daarmee het kostenverloop. Hierdoor is het kostenverloop in de periode 2010-

2012 niet bruikbaar om een goede meting van de productiviteitsverandering op te baseren.  

821. Voor dit methodebesluit is ACM derhalve van mening dat de langjarige 

productiviteitsverandering, gemeten over gegevens van uitsluitend de transportdienst, het 

meest representatief is voor de verwachte productiviteitsverandering in de totale kosten van de 

netbeheerders over de periode 2013-2016.  

 

Conclusie zienswijze “Gegevens gasaansluitdienst meenemen in berekening langjarige 

productiviteitsmeting” 

822. Deze zienswijze van Netbeheer Nederland heeft niet geleid tot een wijziging van in het 

methodebesluit regionale netbeheerders gas ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 135  “Representativiteit van kostengegevens mag niet lijden onder 

administratieve lasten” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEH ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Representativiteit van kostengegevens mag niet lijden onder 

administratieve lasten” 

823. VEH stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas dat hoge 

administratieve lasten voor het opvragen van aangepaste kostengegevens over jaren voor 

2009 er niet zonder meer toe mogen leiden dat ACM niet over representatieve kostengegevens 

beschikt. 

 

                                                      
96

 Tweede kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31904, nr 3, paragraaf 5.3. 
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Reactie zienswijze “Representativiteit van kostengegevens mag niet lijden onder 

administratieve lasten” 

824. ACM is het eens met VEH dat een zekere administratieve last aanvaardbaar (en onvermijdelijk) 

is om over voldoende representatieve kostengegevens te kunnen beschikken. Als bepaalde 

kostengegevens uit het verleden onvoldoende representatief zijn, dan is het aan ACM om ofwel 

deze data door middel van correcties wel representatief te maken ofwel niet te gebruiken. In lijn 

daarmee heeft ACM in paragraaf 8.3.3.3 van het methodebesluit regionale netbeheerders gas 

beschreven dat zij rekening houdt met de beperkingen die kleven aan oude 

productiviteitsmetingen door diverse correcties uit te voeren op deze gegevens en bepaalde 

jaren niet te gebruiken. Uiteraard geldt dat, ook wanneer de data voldoende representatief is 

(gemaakt), er altijd manieren zijn om door aanpassingen op details, of door het betrekken van 

extra gegevens, nog een lichte verbetering van de representativiteit te bereiken. ACM zal 

binnen redelijke grenzen streven dergelijke verbeteringen aan te brengen, maar weegt hierbij 

tevens andere belangen zoals administratieve lasten mee.  

825. ACM is van mening dat zij in het ontwerpbesluit reeds voldoende heeft toegelicht op welke 

wijze ACM tot een afweging is gekomen tussen representativiteit van de kostengegevens en de 

administratieve lasten die gepaard gaan met het opvragen van kostengegevens over alle jaren 

sinds het begin van de regulering tot 2009. Dit laatste acht ACM niet in verhouding tot de 

verwachte verbetering van de bruikbaarheid en representativiteit van de kostengegevens. Om 

die reden heeft ACM gekozen voor de middenweg zoals beschreven in paragraaf 8.3.3.3, na de 

situatie eerst te hebben voorgelegd aan de klankbordgroep.  

826. Overigens merkt ACM op dat, zoals in zienswijze 133 is beschreven, de representativiteit van 

de kostengegevens op enkele punten reeds verbeterd is door meer gegevens te betrekken.  

 

Conclusie zienswijze “Representativiteit van kostengegevens mag niet lijden onder 

administratieve lasten” 

827. Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het methodebesluit regionale netbeheerders gas ten 

opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

4.3 Eindinkomsten 

 

Zienswijze 136  “Ideaalcomplex voor investeringen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 
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Samenvatting zienswijze “Ideaalcomplex voor investeringen” 

828. GTS constateert in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat het hanteren van het 

zogenoemde ideaalcomplex om de vervangingsinvesteringen vast te stellen consistent is met 

het vigerende methodebesluit GTS en onderschrijft deze benadering. 

Vervangingsinvesteringen, met een grote mate van voorspelbaarheid en planbaarheid, lenen 

zich goed voor het hanteren van een budget; dit geeft de juiste prikkel voor GTS om zo efficiënt 

mogelijk te vervangen en doorbreekt niet het normale bedrijfsmatig handelen van GTS.  

829. TenneT stelt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat het 

ideaalcomplex, waarbij ACM uitgaat van een continue stroom van investeringen, niet van 

toepassing is op TenneT omdat investeringen in infrastructuur lumpy zijn. Investeringen vinden 

daarom volgens TenneT periodiek en in grote blokken plaats. Daarnaast stelt TenneT dat het 

ideaalcomplex in theorie kan werken bij een continue stroom van investeringen in 

instandhouding van het netwerk, maar de methode is volgens TenneT niet werkbaar omdat zij 

naast vervangingsinvesteringen in grote mate belangrijke uitbreidingsinvesteringen realiseert.  

 

Reactie zienswijze “Ideaalcomplex voor investeringen” 

830. ACM deelt de analyse van GTS.  

831. In de regulering gaat ACM, zoals TenneT terecht vaststelt, uit van het model van een 

ideaalcomplex. Dat wil zeggen dat ACM er vanuit gaat dat TenneT het net in standhoudt 

(activawaarde blijft gelijk). ACM realiseert zich dat deze aanname in de praktijk niet in elke 

periode, maar slechts op lange termijn, op zal gaan. Vervangingsinvesteringen zullen in de 

praktijk niet als een continue stroom van investeringen plaatsvinden, maar in blokken. ACM 

overweegt echter dat het ideaalcomplex op lange termijn de goede uitkomsten geeft; immers, 

het gehele netwerk van TenneT moet ooit vervangen worden. Gelet hierop heeft ACM besloten 

om vast te houden aan de wijze van regulering van investeringen die reeds in 2001 is ingezet 

en dus het model van het ideaalcomplex te continueren.  

832. Voor uitbreidingsinvesteringen voor zover regulier, introduceert ACM in het ontwerp 

methodebesluit een regeling waarbij de geschatte kosten voor reguliere 

uitbreidingsinvesteringen worden vergoed tijdens de periode. Daarnaast worden de kosten voor 

niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen vergoed conform de wettelijke regelingen.  

 

Conclusie zienswijze “Ideaalcomplex voor investeringen” 

833.  De zienswijzen van TenneT en GTS geven geen aanleiding om het methodebesluit TenneT 

transporttaken en het methodebesluit GTS te wijzigen ten opzichte van de ontwerpbesluiten.  
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Zienswijze 137  “Niet middelen voor kosten Inkoop Transport” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Niet middelen voor kosten Inkoop Transport” 

834. Netbeheer Nederland geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit aan dat ACM als schatter voor de inkoopkosten transport 2013 het gemiddelde over 

drie jaren hanteert. Netbeheer Nederland stelt dat dit een trendbreuk is en dat ACM de nut en 

noodzaak voor die trendbreuk niet voldoende heeft gemotiveerd. Netbeheer Nederland meent 

bovendien dat de middeling van de inkoopkosten over de jaren 2010, 2011 en 2012 als 

schatter voor 2013 afbreuk doet aan de representativiteit, omdat de inkoopkosten transport 

hoofdzakelijk de inkoopkosten bij TenneT betreffen die vallen onder jaarlijkse tariefregulering 

van ACM. Netbeheer Nederland stelt voor om de schatter voor de inkoopkosten transport 2013 

af te leiden van de inkoopkosten uit het meest recent gerapporteerde verslagjaar.  

835. Netbeheer Nederland stelt voorts dat het feit dat de inkoopkosten transport worden 

nagecalculeerd onverlet laat dat ACM daarmee vooraf ongewenste tarief- en 

resultaatfluctuaties veroorzaakt die relatief eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. 

Daarbij is de systematiek van inkoopkostendekking en –nacalculatie dermate complex dat de 

netbeheerders op dit moment nog niet kunnen overzien of schattingsfouten resultaatneutraal 

worden nagecalculeerd. De keuze voor middeling is ook niet logisch vanuit de stelling van ACM 

dat er een samenhang is tussen de kosten en volumes, omdat er geen verband is tussen 

inkoopkosten en volumes. De effecten van volumeafwijkingen worden vertraagd in het budget 

en daarmee de inkooptarieven van TenneT verdisconteerd vanwege de omzetregulering van 

TenneT. De volumeontwikkeling bij netbeheerders is relatief gering.  

836. Netbeheer Nederland wijst nog op een inconsistentie in randnummer 261 en randnummer 362 

van het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit voor wat betreft de 

productiviteitsverandering. Netbeheer Nederland gaat ervan uit dat de systematiek zoals 

beschreven in randnummer 261 de door ACM beoogde berekening betreft; deze sluit ook aan 

bij formule 26 in bijlage 1 bij het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit.  

837. Liander pleit er in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit 

voor om bij het bepalen van het vertrekpunt voor de regulering voor de kosten van Inkoop 

Transport bij TenneT uitsluitend naar het meest recente verslagjaar te kijken in plaats van te 

middelen over de drie meest recent gerapporteerde verslagjaren,. Liander stelt dat daarmee 

voorkomen wordt dat op voorhand een verschil ontstaat tussen kosten en vergoeding, wat 

onjuist zou zijn. Liander beargumenteert zijn pleidooi met de stelling dat, vanwege het 
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toepassen van de CPI-X formule op de inkomsten van TenneT, het laatst gerapporteerde 

verslagjaar tot de meest representatieve schatting van het kostenniveau leidt. 

 

Reactie zienswijze “Niet middelen voor kosten Inkoop Transport” 

838. ACM is het niet met Netbeheer Nederland eens dat sprake is van een trendbreuk in de wijze 

waarop ACM de inkoopkosten transport inschat. ACM schat, net als in het methodebesluit voor 

de vijfde periode, de inkoopkosten transport in op gelijke wijze als de overige kosten van 

netbeheerders. Daarin is inderdaad een verandering aangebracht, nu ACM redenen heeft om 

de kostenmeting bij netbeheerders niet op één meetjaar maar op drie meetjaren te baseren. 

Deze redenen gaan in gelijke mate op voor de inkoopkosten transport en daarom kiest ACM er 

voor ook deze kostenmeting te middelen. Overigens is ACM van mening dat dit in het 

ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit voldoende is gemotiveerd. 

839. ACM is het niet met Netbeheer Nederland en Liander eens dat het laatst gerapporteerde 

verslagjaar altijd tot de meest representatieve schatting van het kostenniveau voor inkoop 

transport leidt. De kosten voor inkoop transport worden voor een groot deel gevormd door 

inkoopkosten bij TenneT. De tarieven van TenneT kennen een vrij volatiel verloop, onder 

andere vanwege de impact van diverse grote nacalculaties (o.a. nacalculatie volumes en 

uitbreidingsinvesteringen). Om deze volatiliteit te ondervangen ligt middelen van de kosten voor 

de hand. Daarnaast geldt dat met ingang van de aankomende reguleringsperiode voor zowel 

TenneT als de regionale netbeheerders elektriciteit de mogelijkheid bestaat om af te wijken van 

de CPI-X formule bij het bepalen van de beginkomsten. Hierdoor kunnen in het tariefverloop 

(en dus de inkoopkosten voor onder- of naastgelegen netbeheerders) schokken ontstaan die er 

voor zorgen dat de te verwachten inkoopkosten juist afwijken van de gemeten kostenniveaus in 

het laatst gerapporteerde verslagjaar. 

840. Op basis van bovengenoemde argumenten acht ACM het redelijk om de kosten voor inkoop 

transport te middelen over meerdere jaren (2010-2012). Het hanteren van enkel het meest 

recente jaar is niet noodzakelijk representatiever, zodat ook niet gezegd kan worden dat door 

het meest recente jaar te nemen ongewenste tarief- en resultaatfluctuaties voorkomen kunnen 

worden. Tevens acht ACM het wenselijk dat de kosten voor inkoop transport qua methodiek 

aansluiten bij de andere kostenposten en (reken)volumina binnen de reguleringsmethode, 

waarbij ook wordt gemiddeld over de jaren 2010-2012. 

841. Verder stelt ACM vast dat er op de termijn van enkele jaren geen materieel effect uitgaat van 

de inschatting die ACM op voorhand maakt van de inkoopkosten transport. Omdat door de 

invoering van artikel 41b, tweede lid van de E-wet (amendement Zijlstra) de inkoopkosten 

transport volledig worden nagecalculeerd loopt de netbeheerder geen risico op een te hoge of 

te lage vergoeding van deze kosten.  

842. Tot slot heeft Netbeheer Nederland ACM gewezen op een inconsistentie tussen randnummer 

261 en 362 van het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit. ACM onderkent deze 
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inconsistentie en is het eens met de zienswijze van Netbeheer Nederland dat in randnummer 

362 van het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten onrechte gesproken wordt 

over correctie voor productiviteitsverandering. 

 

Conclusie zienswijze “Niet middelen voor kosten Inkoop Transport” 

843. De zienswijze van Netbeheer Nederland heeft geleid tot een wijziging in het methodebesluit 

regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van het ontwerpbesluit. ACM heft in hoofdstuk 

11 onder het kopje “Inkoopkosten transport” de inconsistentie op waar Netbeheer Nederland op 

heeft gewezen. Voor het overige leiden de zienswijzen van Liander en Netbeheer Nederland 

niet tot wijziging van het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van 

het ontwerpbesluit. 

Zienswijze 138  “Rekenvolumes corrigeren voor blindstroomvolumes Liander” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

Endinet ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Rekenvolumes corrigeren voor blindstroomvolumes Liander” 

844. Liander en Endinet stellen in hun zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit dat trendbreuken tussen 2011 en 2012 ten onrechte niet worden meegenomen bij 

het vaststellen van rekenvolumes op basis van een gemiddelde over de jaren 2010 t/m 2012. 

Teneinde de voorziene trendbreuk op een evenwichtige manier mee te nemen in de 

samengestelde output stellen Liander en Endinet voor dat het blindstroomvolume over 2012 

volledig wordt opgenomen in het berekende SO-volume van 2013, in plaats van een 

gemiddelde van de blindstroomvolumes over 2010 t/m 2012. Liander en Endinet geven 

hiervoor als argument dat Liander, wanneer ACM vasthoudt aan middelen, slechts één derde 

deel van de inkomsten krijgt die zij anders uit de samengestelde output behorende bij 

blindstroomvolumes zou hebben ontvangen.  

 

Reactie zienswijze “Rekenvolumes corrigeren voor blindstroomvolumes Liander” 

845. Doordat voor het vaststellen van de rekenvolumes gegevens uit het verleden worden gebruikt, 

zal er altijd sprake zijn van een verschil tussen schatting en realisatie. Trendbreuken kunnen 

onderdeel uitmaken van dit verschil, waarbij moet worden opgemerkt dat vaak geen 

onderscheid kan worden gemaakt tussen een trendbreuk of een ‘gewone’ volumeverandering. 

Trendbreuken in volumes kunnen in het voordeel of het nadeel van de netbeheerder uitpakken 

en worden door ACM beschouwd als onderdeel van het volumerisico dat de netbeheerder dient 

te dragen. Belangrijk daarbij is dat naar verwachting alle netbeheerders in gelijke mate 
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geconfronteerd kunnen worden met dergelijke volumerisico’s, er is dus geen sprake van 

verstoring van het level playing field.  

846. ACM heeft in het specifieke geval dat Liander en Endinet aandragen geen reden om af te 

wijken van het middelen van volumes zoals ACM dat bij de andere rekenvolumes toepast. De 

belangrijkste reden hiervoor is dat ACM deze volumeverandering niet onderscheidend vindt van 

andere volumeveranderingen bij andere netbeheerders (of dat nu trendbreuken of ‘gewone’ 

volumeveranderingen betreffen). Liander en Endinet tonen in hun zienswijze ook niet aan dat 

het inkomsteneffect als gevolg van deze verandering in blindstroomvolumes dermate materieel 

is dat er aanleiding is om in dit specifieke geval voor Liander een uitzondering te maken op de 

hoofdregel. ACM heeft een inschatting van deze materialiteit gemaakt op basis van een 

doorrekening van de door Liander en Endinet voorgestelde aanpassing. De uitkomst hiervan is 

dat het inkomsteneffect gemiddeld minder dan 0,1% van de totale inkomsten van Liander 

betreft. Dit ondersteunt de conclusie van ACM dat er onvoldoende aanleiding is om voor 

blindstroom af te wijken van het middelen van rekenvolumes. 

 

Conclusie zienswijze “Rekenvolumes corrigeren voor blindstroomvolumes Liander” 

847. De zienswijzen van Liander en Endinet leiden niet tot wijziging van het methodebesluit 

regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 139  “Nieuwe frontier shift niet toepassen op kosten 2012 GTS” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Nieuwe frontier shift niet toepassen op kosten 2012” 

848. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat ACM onderscheid dient te maken in 

het toepassen van een frontier shift op de kosten vanaf 2012 naar 2013 en naar 2014 tot en 

met 2016. Voor de periode 2010 tot en met 2013 is immers een frontier shift vastgesteld van 

1,0%. Het toepassen van een ander percentage houdt naar de mening van GTS in dat er wordt 

gereguleerd over het verleden. 

 

Reactie zienswijze “Nieuwe frontier shift niet toepassen op kosten 2012” 

849. ACM is het niet eens met de stelling van GTS dat het toepassen van de nieuwe frontier shift om 

de kosten van 2012 naar 2013 te brengen inhoudt dat er over het verleden wordt gereguleerd. 

Het feit dat ACM nu gebruik maakt van de nieuwe frontier shift heeft immers geen effect op de 

tarieven die tot en met 2013 zijn vastgesteld. ACM gebruikt de gegevens van 2012 inclusief de 

nieuwe frontier shift alleen om een zo goed mogelijke schatting van de eindkosten te maken, 

waarbij ACM enigszins wordt beperkt door het feit dat zij nog niet kan beschikken over de 

gegevens van het jaar 2013.  
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850. ACM motiveert het gebruik van de nieuwe frontier shift op de 2012 kosten als volgt. ACM heeft, 

door CEPA, nieuw onderzoek laten doen naar de hoogte van de frontier shift. ACM beschouwt 

de nieuwe schatting voor de te behalen frontier shift door GTS als een betere schatter dan de 

frontier shift uit de derde reguleringsperiode omdat deze recenter is vastgesteld. Dit onderzoek 

is gebaseerd op gerealiseerde productiviteitsverbeteringen in andere sectoren dan wel in 

andere landen, vóór 2012; ACM heeft daarom geen reden om aan te nemen dat de resultaten 

van het onderzoek van CEPA niet ook representatief zijn voor de kosten van het jaar 2012. 

Conclusie zienswijze “Nieuwe frontier shift niet toepassen op kosten 2012” 

851. De zienswijze van GTS heeft geen aanleiding gegeven het methodebesluit GTS te wijzigen ten 

opzichte van het ontwerpbesluit. 

4.3.1 Kapitaalkosten GTS 

 

Zienswijze 140  “Beperkte behoefte uitbreidingsinvesteringen in capaciteit GTS” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Beperkte behoefte uitbreidingsinvesteringen in capaciteit GTS” 

852. Ten aanzien van het voorspellen van het niveau van de reguliere uitbreidingsinvesteringen stelt 

Energie-Nederland in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat uit de laatste open season 

blijkt dat de markt beperkt additionele capaciteit vraagt en vraagt zich af of dit bekend is bij 

ACM en hoe zij deze kennis in het ontwerp methodebesluit GTS heeft verwerkt.  

 

Reactie zienswijze “Beperkte behoefte uitbreidingsinvesteringen in capaciteit GTS” 

853. Dat de markt in de meest recente open season slechts beperkt additionele capaciteit heeft 

gevraagd, is bekend bij ACM. Open seasons leiden echter over het algemeen tot bijzondere 

uitbreidingsinvesteringen; reguliere, kleinere uitbreidingsinvesteringen komen niet voort uit 

open seasons. Resultaten van open seasons zijn daarom geen indicator voor het niveau van 

reguliere uitbreidingsinvesteringen de komende periode. ACM ziet daarom geen reden aan te 

nemen dat de reguliere uitbreidingsinvesteringen de komende periode af zullen wijken van de 

historische realisaties.  

 

Conclusie zienswijze “Beperkte behoefte uitbreidingsinvesteringen in capaciteit GTS” 

854. Deze zienswijze van Energie-Nederland heeft niet geleid tot een aanpassing van het 

methodebesluit GTS ten opzichte van het ontwerpbesluit.  
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Zienswijze 141  “Geen aanleiding reguliere en bijzondere uitbreidingsinvesteringen 

verschillend te behandelen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Geen aanleiding reguliere en bijzondere uitbreidingsinvesteringen 

verschillend te behandelen” 

855. GTS onderschrijft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS de keuze voor het tussentijds 

vergoeden van de doelmatige kosten van bijzondere uitbreidingsinvesteringen via een opslag 

op de tarieven. 

856. GTS stelt echter dat een onderscheid in de methode van regulering tussen reguliere en 

bijzondere uitbreidingsinvesteringen niet nodig is omdat er volgens haar een eenduidig 

systeem voor alle uitbreidingsinvesteringen dient te gelden. GTS stelt dat uit artikel 82 van de 

Gaswet niet blijkt dat ACM bijzondere uitbreidingsinvesteringen niet in de methode van 

regulering zou mogen betrekken. Daarom zou GTS verwachten dat het methodebesluit in ieder 

geval bepaalt op welke wijze de kosten worden vastgesteld voor bijzondere 

uitbreidingsinvesteringen. Dit zou dus niet mogen ontbreken in het methodebesluit GTS. GTS is 

het vervolgens oneens met de stelling van ACM dat omdat de wet het vergoedingsregime voor 

bijzondere uitbreidingsinvesteringen kent zij alleen reguliere uitbreidingsinvesteringen in de 

methode van regulering mag betrekken. GTS stelt dat dit onvoldoende motivering is om een 

breuk met een consistente regulering te rechtvaardigen.  

 

Reactie zienswijze “Geen aanleiding reguliere en bijzondere uitbreidingsinvesteringen 

verschillend te behandelen” 

857. ACM deelt deze analyse van GTS niet. ACM overweegt dat aangezien de wetgever spreekt 

over bijzondere uitbreidingsinvesteringen met een speciaal regime, het niet de bedoeling van 

de wetgever is geweest om dit regime te laten gelden voor alle uitbreidingsinvesteringen. 

Niet-bijzondere, dus reguliere, uitbreidingsinvesteringen kunnen op basis van het wettelijk 

kader niet apart in de tarieven vergoed worden. ACM moet dus voor deze 

uitbreidingsinvesteringen een schatting opnemen in de eindkosten voor GTS in 2016. Dat doet 

ACM door een schatting voor kosten van uitbreidingsinvesteringen op te nemen in de 

eindkosten voor GTS in 2016.  

858. ACM is bovendien van mening dat in het geval zij de efficiënte kosten van reguliere 

uitbreidingsinvesteringen op eenzelfde wijze zou vergoeden als de kosten van bijzondere of 

niet–reguliere uitbreidingsinvesteringen, dit de specifieke wettelijke regeling voor de vergoeding 

van bijzondere uitbreidingsinvesteringen zou kunnen ondermijnen. De wetgever achtte het 

immers wenselijk om de vergoeding van de efficiënte kosten van bijzondere 

uitbreidingsinvesteringen via een opslag op de tarieven te koppelen aan een melding van het 
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voornemen van een dergelijke investering aan de Minister en een beoordeling door deze van 

de noodzakelijkheid van die investering. De mogelijkheid van een opslag op de tarieven in 

verband met de kosten van een uitbreidingsinvestering, is alleen voorzien voor niet-reguliere 

uitbreidingsinvesteringen en voor bijzondere uitbreidingsinvesteringen die bij de Minister zijn 

gemeld en die door de Minister als noodzakelijk zijn beoordeeld, dan wel als een noodzakelijke 

uitbreidingsinvestering zijn aangemerkt uit hoofde van de Rijkscoördinatieregeling. Indien ACM 

voor reguliere investeringen via de methode van regulering eenzelfde mogelijkheid tot 

tussentijdse tariefverhoging zou hanteren, zou dit voor GTS de aanleiding om een investering 

als bijzondere investering bij de Minister te melden, ten einde de doelmatige kosten daarvan 

tussentijds in de tarieven te kunnen verwerken, wegnemen. Dit acht ACM niet wenselijk.  

859. Bovenstaande argumenten maken dat ACM het noodzakelijk en juist vindt om een wijziging ten 

opzichte van de derde reguleringsperiode door te voeren waar het gaat om het vergoeden van 

uitbreidingsinvesteringen.  

 

Conclusie zienswijze “Geen aanleiding reguliere en bijzondere uitbreidingsinvesteringen 

verschillend te behandelen” 

860. Deze zienswijze van GTS heeft niet geleid tot wijziging van het methodebesluit GTS ten 

opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 142  “Vergoeden uitbreidingsinvesteringen via opslag op tarieven beste 

manier van vergoeden” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

Samenvatting zienswijze “Vergoeden uitbreidingsinvesteringen via opslag op tarieven beste 

manier van vergoeden” 

861. GTS stelt dat het vergoeden van de efficiënte kosten van alle uitbreidingsinvesteringen via een 

tussentijdse opslag op de tarieven een logisch model is omdat uitbreidingsinvesteringen zich 

naar hun aard veel moeilijker laten voorspellen dan vervangingsinvesteringen en de realisatie 

van grote projecten in het verleden niet hoeft te betekenen dat dergelijke projecten ook in de 

toekomst zullen plaatsvinden; dit geldt ook voor reguliere uitbreidingsinvesteringen. Daarom 

zijn historische kosten geen goede schatter van kosten voor toekomstige 

uitbreidingsinvesteringen. Daarnaast is GTS van mening dat de keuze voor een budget 

perverse prikkels voor GTS introduceert. Indien tijdens een jaar een budget gebruikt is, heeft 

GTS een incentive om volgende uitbreidingsinvesteringen in de tijd te vertragen.  

862. GTS stelt dat de prikkel om efficiënt te handelen ook met een systeem van vergoeden van 

efficiënte kosten via een tussentijdse opslag op de tarieven voldoende ondervangen is omdat 

ACM de doelmatigheid van uitbreidingsinvesteringen kan beoordelen. Dit garandeert volgens 

GTS een prikkel voor efficiënt handelen van GTS. GTS stelt daarom voor om voor reguliere 
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uitbreidingsinvesteringen een gelijk systeem van vergoeding te hanteren als voor niet-reguliere 

uitbreidingsinvesteringen.  

 

Reactie zienswijze “Vergoeden uitbreidingsinvesteringen via opslag op tarieven beste manier 

van vergoeden” 

863. ACM deelt de conclusie van GTS dat reguliere uitbreidingsinvesteringen naar hun aard moeilijk 

te voorspellen zijn niet ACM deelt de analyse van GTS dat grote projecten uit het verleden niet 

betekenen dat dergelijke grote projecten ook in de toekomst zullen plaatsvinden. Dat is een van 

de redenen dat ACM alleen ten aanzien van reguliere, dus kleinere, uitbreidingsinvesteringen 

overgaat tot het vergoeden van geschatte kosten van uitbreidingsinvesteringen. ACM is het 

daarom niet eens met de conclusie die GTS aan haar analyse verbindt. ACM merkt op dat GTS 

hiervoor geen nadere motivering of toelichting heeft verstrekt.  

864. Daarnaast is ACM het niet eens met GTS dat een budget een perverse prikkel zou 

introduceren. ACM overweegt hierbij het volgende. Ten eerste heeft GTS de wettelijke taak om 

noodzakelijke investeringen in het netwerk te doen. Ten tweede wordt GTS gereguleerd met 

een systeem van ex ante price-cap regulering. Dat betekent dat het voor kan komen dat GTS in 

een jaar niet exact de efficiënte kosten terugverdient; daar staat tegenover dat in een ander 

jaar de kosten van GTS lager kunnen zijn dan de schatting. ACM beoogt niet jaarlijks exact de 

(efficiënte) kosten van GTS te vergoeden. Het budget stelt GTS echter naar verwachting in 

staat om de noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen te doen en deze efficiënt te plannen. 

Daarmee doet het budget recht aan het belang dat GTS de noodzakelijke investeringen doet en 

het belang dat afnemers niet meer betalen dan nodig om de efficiënte kosten te vergoeden. Dit 

geeft GTS inderdaad de prikkel om, als dit mogelijk is gegeven haar wettelijke taak om 

noodzakelijke investeringen in het netwerk te doen, realisatie van een reguliere 

uitbreidingsinvestering eventueel een jaar uit te stellen. ACM is van mening dat, zolang GTS in 

staat is te voldoen aan haar wettelijke taak, het prikkelen tot efficiënt plannen van 

uitbreidingsinvesteringen geen perverse prikkel vormt.  

865. Tevens deelt ACM niet de analyse van GTS dat de prikkel tot efficiënt handelen geborgd is 

door de doelmatigheidstoets die ACM op uitbreidingsinvesteringen kan uitvoeren. Naar de 

mening van ACM prikkelt een eventuele doelmatigheidstoets GTS niet tot het uitvoeren van de 

meest efficiënte uitbreidingsinvesteringen gegeven het netwerk in zijn geheel, maar slechts tot 

het zo doelmatig mogelijk uitvoeren van een investering. ACM licht dit als volgt toe. 

866. Wanneer GTS bij haar tarievenvoorstel een voorstel indient voor het vergoeden van een 

uitbreidingsinvestering kan ACM een doelmatigheidstoets uitvoeren. Bij het uitvoeren van deze 

toets kiest ACM er voor om slechts te toetsen of een uitbreidingsinvesteringen, gegeven het feit 

dat deze is uitgevoerd, zo doelmatig als mogelijk is uitgevoerd. Dat wil zeggen dat, als GTS 

een investering doet op punt A in het netwerk terwijl deze beter op punt B had kunnen 

plaatsvinden, de doelmatigheidstoets zich beperkt tot het onderzoeken van de doelmatigheid 

van de investering op punt A. ACM kiest hiervoor omdat zij wil voorkomen dat zij GTS gaat 
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sturen op input. Immers, de netbeheerder zelf is het beste in staat om te beoordelen welke 

investeringen efficiënt zijn. ACM vindt het daarbij echter belangrijk dat de netbeheerder 

hiervoor de juiste prikkels krijgt. Door de inkomsten van GTS voor reguliere 

uitbreidingsinvesteringen te baseren op een schatting zonder nacalculatie, beoogt ACM deze 

doelstelling te bereiken.  

867. ACM overweegt daarom dat het wenselijk is om GTS, door vergoeding van geschatte 

kapitaalkosten van reguliere uitbreidingsinvesteringen zonder nacalculatie, te prikkelen de 

meest efficiënte keuzes te maken omtrent uitbreidingsinvesteringen.  

 

Conclusie zienswijze “Vergoeden uitbreidingsinvesteringen via opslag op tarieven beste manier 

van vergoeden” 

868. Deze zienswijze van GTS heeft niet geleid tot een aanpassing van het methodebesluit GTS ten 

opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 143  “Onduidelijkheid vaststelling en toepassing budget” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS ja 

 

Samenvatting zienswijze “Onduidelijkheid vaststelling en toepassing budget” 

869. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat ACM indien zij overgaat op een 

methode waarbij zij reguliere uitbreidingsinvesteringen via een budgetsystematiek vergoedt, 

duidelijkheid dient te verschaffen over hoe het budget wordt vastgesteld en toegepast. Tevens 

meent GTS dat ACM een aantal correcties dient door te voeren ten aanzien van de 

berekeningswijze.  

870. Specifiek houdt de methode er volgens GTS geen rekening mee dat activeringen in het 

algemeen niet plaatsvinden op 1 januari van enig jaar maar gedurende het jaar. Daarnaast 

houdt de methode geen rekening met het feit dat de periode waarin de kosten worden vergoed 

korter is dan de periode waarover de kosten worden vergoed. GTS stelt een alternatieve 

berekeningswijze voor en heeft hiervoor ook een rekenvoorbeeld verstrekt. 

871. Tot slot stelt GTS voor om ‘nagekomen kosten’ niet op te nemen in het budget voor reguliere 

uitbreidingsinvesteringen omdat nagekomen kosten een standaard onderdeel kunnen zijn van 

een uitbreidingsinvestering.  

 

Reactie zienswijze “Onduidelijkheid vaststelling en toepassing budget” 

872. ACM is het eens met GTS dat de methode rekening moet houden met het feit dat activeringen 

niet op 1 januari van enig jaar plaatsvinden. ACM zal de berekeningswijze daarom aanpassen. 
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Concreet zal ACM voor de schatting voor de kapitaalkosten 2016 bij de bepaling van de 

gemiddelde kapitaalkosten 2010-2012 gebruik maken van de kapitaalkosten in jaar t+1 van een 

investering in jaar t, omdat in jaar t+1 een volledig jaar aan afschrijvingskosten is opgenomen. 

Op deze wijze worden voor elke investering de kosten van een heel jaar meegenomen in de 

schatting. Deze schatting past ACM vervolgens 3,5 keer toe in 2016 om rekening te houden 

met het feit dat investeringen gemiddeld op 1 juli plaatsvinden en daarom slechts de 

kapitaalkosten van een half jaar vergoed dienen te worden. 

873. ACM overweegt daarnaast dat gegeven de uitleg die GTS heeft verstrekt omtrent de aard van 

nagekomen kosten het voor de hand ligt om nagekomen kosten niet in het budget voor 

uitbreidingsinvesteringen op te nemen. Voor zover nagekomen kosten onderdeel zijn van niet-

reguliere uitbreidingsinvesteringen dienen zij dan ook conform de methode voor niet-reguliere 

uitbreidingsinvesteringen behandeld te worden. Nagekomen kosten betrekt ACM dan alleen in 

haar schatting voor zover deze nagekomen kosten horen bij reguliere uitbreidingsinvesteringen. 

 

Conclusie zienswijze “Onduidelijkheid vaststelling en toepassing budget” 

874. Deze zienswijze van GTS geeft aanleiding het ontwerp methodebesluit te wijzigen ten aanzien 

van de berekeningswijze van het budget voor reguliere uitbreidingsinvesteringen door de 

nagekomen kosten niet in het budget voor uitbreidingsinvesteringen op te nemen en door de 

kapitaalkosten in jaar t+1 te gebruiken voor investerinngen uit jaar t bij het bepalen van de 

gemiddelde kapitaalkosten in 2010-2012. Dit budget past ACM vervolgens 3,5 keer toe in 2016. 

Deze zienswijze heeft bovendien geleid tot aanpassing van paragraaf 8.4.1 van het 

methodebesluit TenneT transporttaken. 

 

Zienswijze 144  “Ten onrechte vergoeding operationele kosten niet meegenomen in 

budget uitbreidingsinvesteringen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS ja 

 

Samenvatting zienswijze “Ten onrechte vergoeding operationele kosten niet meegenomen in 

budget uitbreidingsinvesteringen” 

875. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat in het ontwerpbesluit ten onrechte 

een regeling ontbreekt voor de operationele kosten die verbonden zijn met het doen van 

uitbreidingsinvesteringen. Omdat nieuwe activa net als oude activa moeten worden 

onderhouden en bedreven worden, zullen uitbreidingsinvesteringen gepaard gaan met een 

verhoging van de operationele kosten.  

876. GTS stelt dat het onjuist is om, zoals ACM heeft gedaan, geen vergoeding voor operationele 

kosten in het ontwerpbesluit GTS op te nemen, omdat zij onvoldoende kan motiveren wat de 

procentuele vergoeding van operationele kosten bij uitbreidingsinvesteringen zou moeten zijn.  
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877. GTS stelt voor om een percentage voor operationele kosten verbonden aan toekomstige 

uitbreidingsinvesteringen vast te stellen op basis van een vergelijking van de huidige 

operationele kosten exclusief inkoopkosten energie met de nieuwbouwwaarde van de activa, 

conform de methode die is gehanteerd in het informatieverzoek gasaansluitdienst.  

878. GTS stelt op basis van deze berekening voor een percentage van 1,3% te hanteren voor alle 

uitbreidingsinvesteringen.  

 

Reactie zienswijze “Ten onrechte vergoeding operationele kosten niet meegenomen in budget 

uitbreidingsinvesteringen” 

879. In het algemeen zal een uitbreidingsinvestering niet alleen leiden tot extra kapitaalkosten, maar 

tevens tot extra operationele kosten zoals de kosten van onderhoud en exploitatie van de 

investering. Het is echter op voorhand niet goed mogelijk om in te schatten wat de omvang van 

de operationele kosten zal zijn. Dit hangt onder meer af van de investeringsbeslissing en het 

type investering. Daarom hanteerde ACM in de derde periode voor alle 

uitbreidingsinvesteringen een forfaitair bedrag van 1% per jaar van de investeringsuitgave voor 

de verwachte operationele kosten.  

880. GTS stelt nu voor om een forfaitair bedrag van 1,3% per jaar van de investeringsuitgave voor 

de verwachte operationele kosten te hanteren. ACM kan zich niet vinden in de 

berekeningswijze van dit percentage. De berekeningswijze die GTS voorstaat impliceert dat 

alle operationele kosten van GTS investeringsgedreven zijn. Echter, als GTS een nieuwe 

investering in gebruik neemt, impliceert dit geen toename van kosten voor bijvoorbeeld de 

onderhoud van het hoofdkantoor. ACM acht het daarom niet redelijk om als schatter voor 

operationele kosten behorende bij reguliere uitbreidingsinvesteringen de historische verhouding 

tussen operationele kosten en de nieuwbouwwaarde van de GAW te gebruiken.  

881. Het is voor ACM echter op korte termijn niet mogelijk gebleken om een analyse uit te voeren 

naar welk deel van de operationele kosten investeringsgedreven, en welk deel van de 

operationele kosten ‘vast’ is. Daarom overweegt ACM dat zij niet gemotiveerd af kan wijken van 

de wijze waarop zij tijdens de derde reguleringsperiode operationele kosten van investeringen 

heeft geschat.  

882. ACM is het eens met de analyse van GTS dat een schatting voor operationele kosten als 

gevolg van uitbreidingsinvesteringen onderdeel zou moeten zijn van de methode. Ten aanzien 

van hoe deze operationele kosten geschat dienen te worden besluit ACM om aan te sluiten bij 

de aanpak die zij ook in het verleden hanteerde voor uitbreidingsinvesteringen. Dat wil zeggen 

dat ACM besluit om voor de operationele kosten aan te sluiten bij het forfaitaire percentage van 

1% van de investeringsuitgaven. In de komende periode zal ACM op basis van de ervaringen in 

de praktijk met dit nieuwe instrument onderzoeken of dit percentage moet worden bijgesteld in 

de volgende reguleringsperiode.  
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Conclusie zienswijze “Ten onrechte vergoeding operationele kosten niet meegenomen in 

budget uitbreidingsinvesteringen” 

883. Deze zienswijze geeft aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen ten opzichte van het 

ontwerpbesluit door in de methode een schatting voor operationele kosten als gevolg van 

uitbreidingsinvesteringen op te nemen van 1% van de investeringsuitgaven. Deze wijziging is 

aangebracht in paragraaf 8.4 van het methodebesluit GTS. Tevens heeft dit geleid tot een 

wijziging in paragraag 8.4 van het methodebesluit transporttaken TenneT. 

 

Zienswijze 145  “Ten onrechte vergoeding regulatoire bouwrente niet meegenomen in 

budget uitbreidingsinvesteringen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Ten onrechte vergoeding regulatoire bouwrente niet meegenomen in 

budget uitbreidingsinvesteringen” 

884. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat in het ontwerpbesluit GTS ten 

onrechte een regeling ontbreekt voor de regulatoire bouwrente. Omdat de methode van 

regulering dient te zorgen dat alle efficiënte kosten die een netbeheerder maakt voor 

vergoeding in aanmerking komen en bouwrente een onlosmakelijk onderdeel is van 

investeringskosten, dient GTS een vergoeding voor bouwrente te ontvangen.  

 

Reactie zienswijze “Ten onrechte vergoeding regulatoire bouwrente niet meegenomen in 

budget uitbreidingsinvesteringen” 

885. ACM is het eens met de stelling van GTS dat bouwrente onlosmakelijk deel uitmaakt van 

investeringskosten en daarom onderdeel dient te zijn van de geschatte kosten voor reguliere 

uitbreidingsinvesteringen. ACM merkt op dat zij in het ontwerp methodebesluit refereert aan 

kapitaalkosten in de jaren 2010, 2011 en 2012 als voorspeller voor de kapitaalkosten in de 

vierde reguleringsperiode. Aangezien GTS bouwrente voor uitbreidingsinvesteringen mee mag 

activeren en de kapitaalkosten in 2010-2012 dus inclusief bouwrente zijn, is bouwrente 

automatisch onderdeel van de schatting. De stelling van GTS dat een regeling voor bouwrente 

ontbreekt gaat dus niet op. 

 

Conclusie zienswijze “Ten onrechte vergoeding regulatoire bouwrente niet meegenomen in 

budget uitbreidingsinvesteringen” 

886. Deze zienswijze van GTS heeft niet geleid tot een aanpassing van het methodebesluit GTS ten 

opzichte van het ontwerpbesluit.  
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Zienswijze 146  “Duidelijkheid over investeringen in netwerk regionale netbeheerders die 

veroorzaakt worden door vervangingsinvesteringen GTS” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Duidelijkheid over investeringen in netwerk regionale netbeheerders 

die veroorzaakt worden door vervangingsinvesteringen GTS” 

887. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat het ontwerpbesluit niet ingaat op 

investeringen die meerdere netbeheerders raken, waardoor onduidelijk is welke netbeheerder 

de kosten moet dragen van maatregelen in het netwerk van regionale netbeheerders die 

worden veroorzaakt door vervangingsinvesteringen in het netwerk van GTS. Het is volgens 

GTS van belang dat deze onduidelijkheid wordt weggenomen omdat GTS haar 

vervangingsinvesteringen aan het intensiveren is. Partijen kunnen onderling afspraken maken 

over de verdeling van de kosten van investeringen voor GTS die in het regionale net gevolgen 

hebben maar er is volgens GTS geen bevredigende regeling die partijen de mogelijkheid geeft 

deze kosten terug te verdienen. Volgens GTS krijgt geen van de partijen deze kosten thans 

vergoed omdat deze voor regionale netbeheerders niet in de maatstafregulering worden 

vergoed en voor GTS operationele kosten zijn die alleen worden vergoed als ze in het peiljaar 

vallen.  

888. Tevens stelt GTS dat de vigerende wet- en regelgeving onvoldoende duidelijkheid geeft over 

de vergoeding van investeringen in het netwerk van regionale netbeheerders die worden 

veroorzaakt door vervangingsinvesteringen in het netwerk van GTS. De methode van 

regulering zou volgens GTS daarom duidelijkheid moeten verschaffen over welke 

netbeheerdergroep deze kosten voor zijn rekening dient te nemen en deze vervolgens vergoed 

krijgt.  

 

Reactie zienswijze “Duidelijkheid over investeringen in netwerk regionale netbeheerders die 

veroorzaakt worden door vervangingsinvesteringen GTS” 

889. ACM overweegt ten aanzien van deze zienswijze van GTS het volgende. De beslissing welke 

netbeheerder welke kosten vergoed krijgt is gebaseerd op de wettelijke verdeling tussen het 

landelijke en het regionale netwerk. Wanneer dus, al dan niet als gevolg van investeringen of 

behoeftes van GTS, er maatregelen in het regionale netwerk benodigd zijn, heeft de wetgever 

bepaald dat dit de verantwoordelijkheid is van de regionale netbeheerder.  

 

Conclusie zienswijze “Duidelijkheid over investeringen in netwerk regionale netbeheerders die 

veroorzaakt worden door vervangingsinvesteringen GTS” 

890. Deze zienswijze van GTS heeft niet geleid tot een aanpassing van het methodebesluit GTS ten 

opzichte van het ontwerpbesluit.  
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4.3.2 Operationele kosten GTS 

 

Zienswijze 147  “Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop energie GTS” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

Samenvatting zienswijze “Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop energie GTS” 

891. Energie-Nederland zegt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS zich niet te kunnen 

vinden in het besluit om de inkoopkosten van energie gedeeltelijk te verrekenen op basis van 

nacalculatie omdat GTS energie op de markt inkoopt. GTS kan en mag geen positie voor de 

energiekoop innemen en kan het dan ook niet beter dan de markt of een budget van ACM doen 

(tenzij GTS wel een positie op de gasmarkt inneemt). 

Reactie ACM “Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop energie GTS” 

892. ACM is van mening dat volledige nacalculatie van de inkoopkosten energie onvoldoende 

efficiëntieprikkels geeft aan GTS. ACM meent dat GTS invloed heeft op de inkoopkosten. In de 

klankbordgroep bijeenkomst van 14 november 2012 stelde GTS dat veel kosten buiten haar 

invloedsfeer vallen, maar dat dit niet betekent dat de wijze waarop wordt ingekocht niet te 

optimaliseren valt. Binnen bepaalde marges is dat wel mogelijk. Zo zet GTS compressoren 

scherp in en let zij goed op bij de inkoop.
97

 Dit bevestigt het beeld van ACM dat inkoopkosten 

beïnvloedbaar zijn. Dit betekent dus niet dat GTS de markt hoeft te verslaan. 

893. ACM is van mening dat beinvloedbaarheid van kosten geen reden is voor nacaclulatie. Zoals in 

het methodebesluit ook is omschreven, is ACM van mening dat in beginsel slechts aanleiding 

kan zijn om nacalculatie te overwegen of toe te passen in het geval het kosten betreft die niet 

goed zijn te schatten. ACM is van mening dat de inkoopkosten energie niet goed te schatten 

zijn, en zet daarom de gedeeltelijke nacalculatie zoals beschreven in het ontwerp 

methodebesluit voort. Enerzijds blijft GTS een prikkel houden om doelmatig in te kopen, 

anderzijds zijn de risico’s voor GTS (die direct invloed hebben op het rendement) begrensd tot 

5% van de geschatte inkoopkosten (een kwart van maximaal 20% van de geschatte 

inkoopkosten). 

Conclusie “Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop energie GTS” 

894. De zienswijze van Energie-Nederland geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te 

wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

                                                      
97

 Verslag klankbordgroep van 14 november 2012. www.acm.nl. 
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4.3.3 Efficiënte beheerkosten TenneT 

 

Zienswijze 148  “Financeability TenneT” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken  

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Financeability” 

895. TenneT stelt dat de uitkomsten van het ontwerp methodebesluit niet voldoen aan Europese en 

nationale eisen die relevant zijn voor de methode van regulering: doelmatigheid, duurzaamheid, 

leveringszekerheid en een redelijk rendement op investeringen. Zij stelt dat ACM alleen of 

voornamelijk oog heeft gehad voor het bevorderen van doelmatigheid en niet of nauwelijks voor 

de gevolgen voor de uitvoering van de wettelijk taken door TenneT.  

896. TenneT geeft in haar zienswijze aan dat er geen sprake kan zijn van een goed voorbereide en 

zorgvuldige besluitvorming als de ACM nagelaten heeft om (financiële) onderzoeken uit te 

voeren. Zij stelt dat deze absoluut essentieel zijn. Meer specifiek geeft TenneT aan dat ACM 

onderzoek had moeten doen naar de financierbaarheid, de rentabiliteit en de winsten van 

TenneT. 

897. TenneT motiveert dit als volgt. De onderhavige methodebesluiten generen onvoldoende 

inkomsten voor TenneT om te kunnen voldoen aan haar wettelijke taken. Daarnaast stelt 

TenneT dat zij juist de komende jaren extra zal moeten investeren in haar netwerk en dat de 

onderhavige methodebesluiten TenneT niet in staat stellen haar investeringsprogramma uit te 

voeren. Hierbij geeft TenneT aan dat zij niet beschikt over voldoende kapitaal. De regulering 

biedt te weinig winst om de uitgaven te bekostigen.  

Reactie zienswijze “Financeability” 

898. ACM deelt de mening van TenneT niet. De onderhavige besluiten voldoen aan Europese en 

nationale wettelijke eisen. ACM heeft dit reeds uitvoerig toegelicht in hoofdstuk 5 van het 

methodebesluit TenneT transporttaken. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe ACM de Europese 

en nationale eisen uitlegt en toepast. In de navolgende hoofdstukken in het methodebesluit 

TenneT transporttaken werkt ACM dit meer in detail uit. ACM verwijst hier dan ook naar 

hoofdstuk 5 en verder van het methodebesluit TenneT transporttaken voor een reactie op deze 

zienswijze van TenneT. 

899. ACM benadrukt dat zij, in tegenstelling tot hetgeen TenneT stelt, niet alleen oog heeft voor de 

bevordering van de doelmatigheid. Via de regulering zorgt ACM er voor dat TenneT beschikt 

over voldoende inkomsten om haar wettelijke taken te kunnen uitoefenen. ACM houdt dus 

rekening met de wettelijke taken van TenneT. ACM wijst in dit verband ook op de hoofdstukken 
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4 tot en met 7 in het methodebesluit TenneT transporttaken, waaruit blijkt dat ACM de 

regulering nadrukkelijk in een breder kader plaatst.  

900. Ten aanzien van het investeringsprogramma van TenneT merkt ACM het volgende op. Het is 

ACM bekend dat TenneT van plan is om in de komende tien jaar fors te investeren in het 

landelijk hoogspanningsnet. Dit betreft voornamelijk uitbreidingsinvesteringen. ACM stelt vast 

dat de kosten hiervan veelal direct via artikel 20d en 20e van de E-wet zullen worden vergoed 

via de tarieven. Daarnaast vergoedt ACM via de regulering reeds de kosten van 

vervangingsinvesteringen en, met ingang van deze reguleringsperiode, ook de kosten van 

uitbreidingsinvesteringen die niet voldoen aan de criteria van artikel 20d en 20e van de E-wet 

door hier een ex ante budget voor vast te stellen. Tot slot merkt ACM op dat het gebruikelijk is 

dat een dergelijk omvangrijk investeringsprogramma ook extra kapitaal van de aandeelhouder 

en andere vermogensverschaffers vergt om de initiële investeringsuitgave te financieren. 

Hiervoor hoeft niet noodzakelijkerwijs de winst te worden gebruikt. Het is aan de 

aandeelhouder om hierover te beslissen. Voor zover TenneT betoogt dat de regulering meer 

rendement dan het redelijk rendement zou moeten toestaan om het investeringsprogramma te 

bekostigen, stelt ACM vast dat dit in strijd is met de E-wet. Uit artikel 41, derde lid, van de E-

wet blijkt immers dat het niet de bedoeling van de wetgever is om structureel een hoger dan 

redelijk rendement toe te staan.  

901. Ten overvloede merkt ACM op dat zij periodiek verschillende financiële onderzoeken uitvoert. 

ACM wijst hierbij onder andere op de informatie die TenneT jaarlijks moet opleveren met 

betrekking tot het Besluit Financieel Beheer Netbeheer en de onderzoeken naar de winst van 

TenneT. Het meest recente onderzoek naar de winst bij TenneT komt naar verwachting in het 

najaar van 2013 beschikbaar. Naast de periodieke financiële onderzoeken, voert ACM 

incidenteel aanvullende onderzoeken uit als zij dat noodzakelijk acht. ACM wijst in dit verband 

op bijvoorbeeld een uitgebreid onderzoek naar de financiële ratio’s bij TenneT dat in het jaar 

2012 is uitgevoerd naar aanleiding van de extra kapitaalstorting in het jaar 2011 en het 

onderzoek naar de financierbaarheid in het jaar 2010 naar aanleiding van het omvangrijke 

investeringsprogramma van TenneT. Met betrekking tot het laatste onderzoek merkt ACM op 

dat zij toen reeds heeft vastgesteld dat TenneT via de regulering de efficiënte kosten inclusief 

een redelijk rendement vergoed krijgt; ook bij een stijgend investeringsniveau. ACM ziet geen 

aanleiding om dit onderzoek nu weer uit te voeren. ACM is hiertoe bovendien niet verplicht, in 

tegenstelling tot hetgeen TenneT suggereert.  

Conclusie zienswijze “Financeability” 

902. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een aanpassing van het methodebesluit TenneT 

transporttaken ten opzichte van het ontwerpbesluit.  
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Zienswijze 149  “Wettelijke regeling uitbreidingsinvesteringen biedt onvoldoende 

financiële ruimte” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Wettelijke regeling uitbreidingsinvesteringen biedt onvoldoende 

financiële ruimte” 

 

903. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat de 

Nederlandse regeling voor uitbreidingsinvesteringen onvoldoende financiële ruimte biedt 

aangezien het instrument slechts leidt tot tussentijdse tariefaanpassing zodra de investering in 

gebruik is genomen. TenneT stelt dat bij omvangrijke investeringsprojecten, waarvan de 

constructietijd wel 7 tot 10 jaar kan duren, juist financiële ruimte gedurende de constructietijd 

nodig is, wat andere Europese toezichthouders volgens TenneT erkennen.  

 

Reactie zienswijze “Wettelijke regeling uitbreidingsinvesteringen biedt onvoldoende financiële 

ruimte” 

904. TenneT heeft aangegeven dat zij behoefte heeft aan (extra) financiële ruimte gedurende de 

constructietijd van investeringen. ACM neemt aan dat TenneT hierbij concreet doelt op 

vergoeding van (een deel van) de uitgaven die TenneT maakt in het kader van investeringen 

die nog in aanbouw zijn. ACM merkt hierover het volgende op. De gedachte om in de bouwfase 

reeds (een deel van) de investeringsuitgaven te vergoeden past niet goed bij het algemene 

economische uitgangspunt dat een afnemer pas de kosten van een dienst betaalt als deze 

dienst ook daadwerkelijk wordt geleverd. Bovendien past het vergoeden van uitgaven in plaats 

van kosten niet goed bij het gestelde in artikel 41b, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. 

Hieruit blijkt dat de tarieven dienen ter dekking van de kosten betreffende de diensten die deze 

kosten veroorzaken. Tevens is het opnemen van een vergoeding voor activering niet in lijn met 

de Beleidsregel beoordeling doelmatigheid uitbreidingsinvesteringen van ACM. Kortom, ACM 

ziet in de E-wet onvoldoende basis om gedurende de bouwfase reeds de investeringsuitgaven 

te vergoeden via de regulering. ACM merkt tot slot op dat TenneT de benodigde financiële 

ruimte kan krijgen door hiervoor het benodigde kapitaal aan te trekken bij verschaffers van 

vreemd en eigen vermogen. Voor wat betreft de kosten merkt ACM ten overvloede op dat 

TenneT deze, voor zover efficiënt, volledig vergoed krijgt tijdens de regulatorische levensduur. 

ACM herkent daarmee niet het door TenneT geschetste beeld dat de regulering TenneT 

onvoldoende ruimte zou bieden. 
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Conclusie zienswijze “Wettelijke regeling uitbreidingsinvesteringen biedt onvoldoende financiële 

ruimte” 

905. Deze zienswijze van TenneT geeft geen aanleiding het methodebesluit TenneT transporttaken 

aan te passen ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 150  “Trendbreuk in investeringsniveau” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Trendbreuk in investeringsniveau” 

906. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat er een 

trendbreuk is in het investeringsniveau waarin veel meer wordt geïnvesteerd dan afgeschreven. 

Omdat in de methode de hoger dan verwachte investeringen met vertraging worden vergoed 

wordt TenneT geconfronteerd met extra voorfinancieringskosten. Gezien de 

investeringsbehoefte van TenneT in de komende 10 jaar worden deze liquiditeitskwesties als 

gevolg van de reguleringsvertraging volgens TenneT uiterst knellend en de 

compensatievergoeding biedt geen volledige oplossing hiervoor.  

907. TenneT stelt verder dat de compensatieregeling alleen toegepast zou moeten worden op 

nieuwe investeringen. De compensatieregeling in haar huidige vorm miskent volgens TenneT 

dat TenneT in het verleden ook ingroeieffecten heeft gekend. Mocht ACM de regeling niet 

willen aanpassen volgens TenneT’’s voorstel, dan verzoekt TenneT de compensatieregeling af 

te schaffen.  

 

Reactie zienswijze “Trendbreuk in investeringsniveau” 

908. ACM houdt in de regulering op meerdere manieren rekening met mogelijke stijgingen in de 

kapitaalkosten als gevolg van investeringen. ACM houdt ten eerste rekening met de kosten van 

nieuwe investeringen, namelijk via een vergoeding voor instandhouding van het net 

(vervangingsinvesteringen) en via een extra vergoeding van de kosten voor reguliere 

uitbreidingsinvesteringen. Verder krijgt TenneT via artikel 20d respectievelijk artikel 20e, van de 

E-wet vervroegd een vergoeding voor de kosten van bijzondere uitbreidingsinvesteringen of 

voor de kosten van investeringen die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling.  

909. In aanvulling hierop heeft ACM in de vorige reguleringsperiode besloten om de 

compensatieregeling te introduceren. Aanleiding hiervoor was dat TenneT verwachtte fors 

meer te gaan investeren dan voorheen het geval was. Hierdoor zou TenneT onvoldoende 

inkomsten krijgen om de gestegen kapitaalkosten te kunnen compenseren, aldus TenneT. Om 

te voorkomen dat dit een negatief effect zou hebben op de netto contante waarde van de 
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kasstromen van investeringen en daarmee de investeringsbeslissing zou kunnen beïnvloeden, 

heeft ACM toen besloten om de compensatieregeling in te voeren.  

910. In de voorbereiding van onderhavig methodebesluit TenneT transporttaken heeft ACM een 

omissie in de regulering vastgesteld. Deze omissie had betrekking op het niet vergoeden van 

de kosten van reguliere uitbreidingsinvesteringen. Nu met onderhavig methodebesluit een 

budget voor reguliere uitbreidingsinvesteringen is geïntroduceerd, meent ACM een volledige 

schatting te hebben voor de kapitaalkosten met betrekking tot zowel vervangingsinvesteringen 

(instandhouding bestaande activa) als de reguliere uitbreidingsinvesteringen. De noodzaak 

voor het toepassen van een compensatieregeling is daarom beperkt. Aangezien ook TenneT 

de regeling in zijn huidige vorm liever geschrapt ziet en de methode zonder 

compensatieregeling consistenter wordt met de regulering van GTS en de regionale 

netbeheerders elektriciteit en gas, schrapt ACM haar voornemen de compensatieregeling in de 

tarievenbesluiten toe te passen.  

911. Ten overvloede merkt ACM in reactie op het voorstel van TenneT om de compensatieregeling 

alleen toe te passen op nieuwe investeringen, het volgende op. Het toepassen van de 

compensatieregeling op nieuwe investeringen, zoals TenneT voorstelt, zou er toe leiden dat 

TenneT compensatie zou krijgen voor kosten die zich deels niet voordoen. Immers, TenneT 

krijgt op voorhand al via de regulering een vergoeding voor kapitaalkosten die samenhangen 

met instandhouding van de activa en reguliere uitbreidingsinvesteringen. Als TenneT conform 

het geschatte niveau investeert, zijn de kapitaalkosten op het juiste niveau geschat en 

ondervindt TenneT geen enkel financieel voor- of nadeel. Zou ACM de compensatieregeling 

toepassen op het deel van de investeringen waarvan de kapitaalkosten op voorhand al worden 

vergoed, dan betaalt (of ontvangt) de afnemer dus voor financieringskosten (of opbrengsten) 

die zich in werkelijkheid niet voordoen bij TenneT. In essentie zou een afnemer dan dus dubbel 

betalen. ACM acht dit in strijd met de wettelijke uitgangspunten van de regulering.  

 

Conclusie zienswijze “Trendbreuk in investeringsniveau” 

912. ACM ziet in de zienswijze van TenneT geen aanleiding om de reguleringsmethode TenneT 

transporttaken inhoudelijk aan te passen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Wel heeft ACM 

het voornemen om de compensatieregeling toe te passen in de tarievenbesluiten van TenneT 

verwijderd uit hoofdstuk 10 van het methodebesluit TenneT transporttaken en hoofdstuk 9 van 

het methodebesluit TenneT systeemtaken. 

 

Zienswijze 151  “Veilinggelden op termijn niet voldoende voor nieuwe investeringen” 

 

Respondenten op ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluitTenneT 

transporttaken 

ja 

 

Samenvatting “Veilinggelden op termijn niet voldoende voor nieuwe investeringen” 
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913. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat de 

veilinggelden haar niet vrij ter beschikking staan en naar TenneT’s verwachting in de toekomst 

minder zullen toenemen als gevolg van vergaande Europese marktintegratie. TenneT betwijfelt 

of deze veilinggelden op termijn voldoende zijn om de investeringen in nieuwe interconnectoren 

te dekken. 

 

Reactie “Veilinggelden op termijn niet voldoende voor nieuwe investeringen” 

914. TenneT beheert de interconnectoren tussen Nederland en Noorwegen, Duitsland en België. Zij 

maakt daarbij in samenwerking met de betreffende buitenlandse TSO’s gebruik van een 

systeem van veilingen om grenscapaciteit toe te wijzen aan marktpartijen. De inkomsten uit 

deze veilingen (de veilinggelden) staan niet vrij ter beschikking aan TenneT. Daarom heeft 

TenneT deze gelden ondergebracht bij de Stichting Beheer Doelgelden Landelijk 

Hoogspanningsnet.  

915. Artikel 16, zesde lid, van de Elektriciteitsverordening schrijft voor waar de veilinggelden voor 

mogen worden gebruikt. Hieruit valt op te maken dat de veilinggelden in eerste instantie 

worden aangewend voor nieuwe interconnectoren en het garanderen dat de toegewezen 

capaciteit daadwerkelijk beschikbaar is. Als de veilinggelden daar niet efficiënt voor kunnen 

worden aangewend, dan kunnen de gelden worden gebruikt als inkomsten voor de nettarieven. 

Daarmee kunnen de veilinggelden dus worden gebruikt om de tarieven – zowel de 

transporttarieven als het systeemdienstentarief – te verlagen.. In het geval dat de veilinggelden 

worden gebruikt voor verlaging van de tarieven wordt de exacte hoogte van het bedrag dat 

wordt onttrokken aan de veilinggelden in het tarievenbesluit vastgesteld. 

916. Het omgekeerde is ook het geval; de tarieven kunnen ook worden gebruikt om de efficiënte 

kosten van een investering in een interconnector te kunnen vergoeden. ACM merkt in dit 

verband op dat het effect van het verlagen van de tarieven door hiervoor de veilinggelden te 

gebruiken en het effect van het (later) verhogen van de tarieven om de efficiënte kosten van 

een investering in een interconnector te kunnen vergoeden, elkaar deels opheffen. Als TenneT 

niet voldoende concrete investeringsprojecten in interconnectoren heeft, zal teruggave via de 

tarieven een positief effect hebben. 

917. ACM stelt tot slot vast dat er tot op heden voldoende veilinggelden beschikbaar waren voor de 

interconnectoren die TenneT heeft aangelegd. De omvang van de te ontvangen veilinggelden 

is via de mate van congestie op de interconnectoren daarbij een indicatie van de behoefte aan 

nieuwe interconnectiecapaciteit. Mocht op enig moment blijken dat er niet voldoende 

veilinggelden beschikbaar zijn, dan zal ACM samen met TenneT bezien hoe hier mee moet 

worden omgegaan.  
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Conclusie “Veilinggelden op termijn niet voldoende voor nieuwe investeringen” 

918. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. In hoofdstuk 10 heeft ACM verduidelijkt dat (een deel van 

de) niet efficiënt aanwendbare veilinggelden kunnen worden aangewend voor een 

tariefverlaging. ACM heeft dit eveneens verduidelijkt in het methodebesluit TenneT 

systeemtaken, aangezien de veilinggelden ook daar tot een tariefverlaging kunnen leiden. 

 

Zienswijze 152 “Onderscheid maken tussen gedane investeringen in grijs of 

hernieuwbare energievoorziening” 

 

Respondenten op ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK methodebesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting “Onderscheid maken tussen gedane investeringen in grijs of hernieuwbare 

energievoorziening” 

919. DEK stelt in haar zienswijze op het methodebesluit TenneT transporttaken dat ACM specifiek 

aandacht moet besteden aan het onderscheid tussen gedane investeringen in grijze of 

hernieuwbare energievoorziening. Dit in aanvulling op het onderscheid dat TenneT in de data 

over reguliere uitbreidingsinvesteringen moet aanbrengen tussen reguliere 

uitbreidingsinvesteringen en investeringen die samenhangen met het instandhouden van de 

bestaande activa, zie paragraaf 8.4.1 van het methodebesluit TenneT transporttaken. 

 

Reactie “Onderscheid maken tussen gedane investeringen in grijs of hernieuwbare 

energievoorziening” 

920. Aangezien ACM geen onderscheid maakt tussen investeringen gericht op hernieuwbare 

energievoorzieningen en andere investeringen, acht ACM het niet zinvol om TenneT hierover 

gegevens te laten aanleveren, zie ook de beantwoording van zienswijze 7. Bovendien maakt de 

wet een derdelijk onderscheid niet, noch is dit wettelijke verplicht.  

 

Conclusie “Onderscheid maken tussen gedane investeringen in grijs of hernieuwbare 

energievoorziening” 

921. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit TenneT 

transporttaken ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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4.3.4 Efficiënte overige operationele kosten TenneT 

 

Zienswijze 153  “Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop energie TenneT” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

ja 

VEMW ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

ja 

Samenvatting zienswijze “Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop energie TenneT” 

922. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat de 

verschuiving naar hernieuwbare energie leidt tot een significante toename in 

grensoverschrijdende stromen. Dit heeft grote gevolgen voor de stabiliteit van het net en de 

complexiteit van de balanshandhaving en daarmee op de benodigde inzet en beschikbaarheid 

van de producten. Voorts stelt TenneT dat de inkoopkosten energie en vermogen voor TenneT 

niet-beïnvloedbaar zijn omdat de hoogte van de kosten wordt bepaald door een volume- en 

prijscomponent, beide afhankelijk van ontwikkelingen op de energiemarkt. TenneT is van 

mening dat de inkoopkosten voor energie en vermogen volledig nagecalculeerd moeten 

worden zodat de afnemer niet voor bonussen van TenneT betaalt als gevolg van goed 

‘marktgeluk’ en TenneT niet voor overschrijdingen van het budget betaalt ten gevolge van 

kostenverhogende marktontwikkelingen. Specifiek voor de kosten van congestiemanagement 

geeft TenneT aan dat zij geen invloed kan uitoefenen op de inzet van eenheden, waardoor de 

kosten van congestiemanagement voor TenneT niet-beïnvloedbaar zijn.  

923. Daarnaast merkt TenneT nog op dat een budget gebaseerd op de gerealiseerde volumes en op 

forwardprijzen of eventueel spotprijzen een representatieve en betere inschatting van de 

verwachte kosten voor netverliezen is. Een dergelijke reguleringswijze zorgt ervoor dat het 

geschatte budget dichter bij de gerealiseerde kosten ligt waardoor het inkooprisico en de 

nacalculaties kleiner worden. TenneT kan de redenatie van ACM in randnummer 196 van het 

ontwerpbesluit TenneT transporttaken niet volgen. Door inkoopkosten te schatten op basis van 

forwardprijzen mitigeert men het prijsrisico. Daarnaast zijn forwardprijzen normaal gebruik in de 

energiebranche.  

924. VEMW stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken dat de nacalculatie 

bij inkoopkosten onvoldoende prikkel geeft om deze kosten op het niveau van de efficiënte 

kosten te brengen. Dit is in strijd met artikel 41b, eerste lid, van de E-wet en artikel 41, derde 

lid, van de E-wet. 
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Reactie zienswijze “Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop energie TenneT” 

925. ACM constateert dat de zienswijzen van TenneT en VEMW haaks op elkaar staan. TenneT 

bepleit dat de inkoopkosten energie en vermogen volledig worden nagecalculeerd, terwijl 

VEMW juist tegenstander is van nacalculatie. 

926. ACM is van mening dat volledige nacalculatie van de inkoopkosten energie onvoldoende 

efficiëntieprikkels geeft aan TenneT. ACM wil, net als VEMW, TenneT een prikkel geven om zo 

efficiënt mogelijk te handelen binnen de ruimte die TenneT daarvoor heeft. ACM meent dat 

TenneT invloed heeft op de inkoopkosten. TenneT beschrijft de complexiteit van de 

totstandkoming van prijs en hoeveelheid. ACM is van mening dat TenneT invloed kan 

uitoefenen op de kosten door te optimaliseren in de wijze waarop zij inkoopt.  

927. ACM oordeelt dat beïnvloedbaarheid van kosten geen reden is voor nacaclulatie. Zoals in het 

methodebesluit ook is omschreven, meent ACM dat in beginsel slechts aanleiding kan zijn om 

nacalculatie te overwegen of toe te passen in het geval het kosten betreft die niet goed zijn te 

schatten. ACM stelt zich op het standpunt dat de inkoop kosten energie en vermogen niet goed 

te schatten zijn, en zet daarom de gedeeltelijke nacalculatie zoals beschreven in het ontwerp 

methodebesluit voort. Enerzijds blijft TenneT een prikkel houden om doelmatig in te kopen, 

anderzijds zijn de risico’s voor TenneT (die direct invloed hebben op het rendement) begrensd 

tot 5% van de geschatte inkoopkosten (een kwart van maximaal 20% van de geschatte 

inkoopkosten). 

928. Wat betreft het inschatten van de kosten voor inkoop van netverliezen merkt ACM het volgende 

op. ACM stelt vast dat, net als zij reeds in randnummer 196 van het ontwerp methodebesluit 

heeft toegelicht, het mogelijk is om de inkoopkosten van energie en vermogen te baseren op de 

forwardprijzen in combinatie met de gerealiseerde volumes. Daarbij heeft ACM aangegeven dat 

deze aanpak voor- en nadelen kent ten opzichte van het huidige systeem waarbij ACM het 

budget van de inkoopkosten voor energie en vermogen voor de zesde reguleringsperiode 

baseert op de gerealiseerde inkoopkosten in het jaar 2012. Gelet op het feit dat er sprake is 

van een bijna volledige nacalculatie van de gerealiseerde werkelijke inkoopkosten voor energie 

en vermogen, stelt ACM vast dat uiteindelijk de impact van een verkeerde inschatting voor 

TenneT zeer beperkt is. ACM acht het daarom niet nodig om thans op dit punt de regulering 

aan te passen. Wel heeft ACM besloten om haar onderbouwing in het methodebesluit op dit 

punt aan te passen. Verder kunnen TenneT en andere belanghebbenden ten behoeve van de 

voorbereiding van de methodebesluiten voor de zevende reguleringsperiode in samenwerking 

met ACM onderzoeken en onderbouwen wat de beste methodiek is om de inkoopkosten van 

energie in te schatten. 

929. Tot slot stelt VEMW dat de voorgestelde wijze van nacalculatie in strijd is met de E-wet omdat 

deze onvoldoende prikkel geeft om deze kosten op het niveau van de efficiënte kosten te 

brengen. Zoals hierboven is uitgelegd vindt ACM dat TenneT een voldoende prikkel heeft om 

zo efficient mogelijk te handelen en is van strijd met de E-wet dus geen sprake. 
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Conclusie zienswijze “Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop energie TenneT” 

930. De zienswijzen van TenneT en VEMW hebben geleid tot het opnemen van een aanvullende 

motivering in het methodebesluit van TenneT. 

 

Zienswijze 154  “Onduidelijk over inkoopkosten naastgelegen netten” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Onduidelijk over inkoopkosten naastgelegen netten” 

931. TenneT geeft aan dat het onduidelijk is hoe de inkoopkosten naastgelegen netten die 

betrekking hebben op de jaren 2011 (tweede helft), 2012 en 2013 worden verrekend. Artikel 

41b, tweede lid, van de E-wet is immers op 1 juli 2011 in werking getreden. 

 

Reactie zienswijze “Onduidelijk over inkoopkosten naastgelegen netten” 

932. Deze zienswijze heeft geen betrekking op (het methodebesluit voor) de zesde 

reguleringsperiode. Immers, de zesde reguleringsperiode omvat de jaren 2014 tot en met 2016. 

Ten overvloede meldt ACM dat de inkoopkosten naastgelegen netten voor de jaren 2012 en 

2013 zullen worden nagecalculeerd in verband met de inwerkingtreding van artikel 41b, tweede 

lid, van de E-wet. 

 

Conclusie zienswijze “Onduidelijk over inkoopkosten naastgelegen netten” 

933. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging in het methodebesluit TenneT transporttaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 
 

Zienswijze 155  “Bepaling budget per product” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

ja 

Samenvatting zienswijze “Bepaling budget per product” 

934. DEK merkt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken ten aanzien van het 

bepalen van een budget per product voor inkoopkosten energie en vermogen op dat onder 

meer rekening moet worden gehouden met alle aspecten gedurende de totale levenscyclus van 

de investering.  
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Reactie zienswijze “Bepaling budget per product” 

935. ACM kan de zienswijze van de DEK niet volgen. ACM merkt op dat er kennelijk verwarring is 

ontstaan over de term ‘product’. Hiermee bedoelt ACM niet een fysiek product of een 

investering, maar een categorie van in te kopen energie of vermogen, zoals bedoeld in 

paragraaf 8.4.2 en hoofdstuk 10 van het methodebesluit TenneT transporttaken. ACM heeft de 

tekst van het besluit op dit punt verduidelijkt. 

Conclusie zienswijze “Bepaling budget per product” 

936. Deze zienswijze heeft geleid tot een tekstuele aanpassing in paragraaf 8.4.2 van het 

methodebesluit TenneT transporttaken ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

4.4 Bepalen van de x-factor 

 

Zienswijze 156  “Aantal x-factoren ten opzichte van aantal methodebesluiten” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Aantal x-factoren ten opzichte van aantal methodebesluiten” 

937. In zijn zienswijze op het ontwerpbesluit GTS zegt GTS ervan uit te gaan dat één 

methodebesluit uitmondt in één x-factor, ook wanneer een methodebesluit ziet op meerdere 

taken. Immers, in het verleden gold één methodebesluit voor zowel de taak transport als 

balancering, want ook uitmondde in één x-factor. GTS stelt daarnaast dat een andere 

benadering zich moeilijk laat vertalen in de uiteindelijke tarieven. 

 

Reactie zienswijze “Aantal x-factoren ten opzichte van aantal methodebesluiten” 

938. In de inleiding van het methodebesluit wordt aangegeven dat in het methodebesluit meerdere 

methodes van regulering worden vastgesteld en ook dat voor elke taak een afzonderlijke 

x-factor wordt vastgesteld voor de desbetreffende taak. De aanname van GTS is dus onjuist.  

939. ACM ziet voorts niet in dat deze wijze van regulering zich moeilijk laat vertalen in de 

uiteindelijke tarieven. GTS licht dat verder ook niet toe.  

940. ACM hanteert als juridisch uitgangspunt dat de methode van regulering voldoende 

richtinggevend moet zijn ten aanzien van de hoogte van de tarieven die gaan gelden voor de te 

onderscheiden taken. In geval van omzetregulering is het vaststellen van separate x-factoren 

voor te onderscheiden wettelijke taken een juiste wijze om aan deze doelstelling te voldoen.  

Voorheen werd overigens één x-factor vastgesteld voor de taken transport en balancering 

tezamen, vanwege het gegeven dat de GAW tot en met de vorige reguleringsperiode niet 
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gescheiden was. Deze GAW scheiding is met het onderhavige methodebesluit doorgevoerd en 

staat het nemen van afzonderlijke x-factoren voor de taken transport en balancering dus niet 

meer in de weg. 

Conclusie zienswijze “Aantal x-factoren ten opzichte van aantal methodebesluiten” 

941. De zienswijze van GTS geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen ten opzichte 

van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 157  “Onjuist x-factor af te ronden op twee decimalen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Onjuist x-factor af te ronden op twee decimalen” 

942. GTS stelt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat ACM niet motiveert waarom zij 

overgaat van het afronden van de x-factor op één decimaal naar het afronden op twee 

decimalen. Omdat de cruciale parameters waaruit de x-factor wordt afgeleid worden berekend 

in één decimaal nauwkeurig is het wiskundig onjuist deze in meer dan één decimaal 

nauwkeurig te berekenen en resulteert bovendien in schijnnauwkeurigheid. 

 

Reactie zienswijze “Onjuist x-factor af te ronden op twee decimalen” 

943. ACM heeft besloten om af te ronden op twee decimalen in plaats van één decimaal om de 

berekening nauwkeuriger te maken.  

944. ACM is van mening dat de orde van significantie van de inputparameters niet ter zake doet: dat 

de WACC, CPI en Frontier Shift op één decimaal worden afgerond, komt doordat voor deze 

parameters geldt dat meer decimalen een schijnnauwkeurigheid geven. Deze inputparameters 

vertegenwoordigen een trend of waarde die een inschatting betreft en zodoende nooit met 

exacte zekerheid kunnen worden vastgesteld; daarom ligt afronding voor de hand. Voor de x-

factor geldt dit niet: de x-factor is als getal exact te berekenen. De x-factor is het resultaat van 

een precieze berekening die op zichzelf niet onzeker is, van schijnnauwkeurigheid is dus geen 

sprake. Verder is de x-factor slechts een rekenstap om te komen tot jaarlijkse 

inkomstenniveaus. Een te grove afronding van de x-factor, feitelijk dus een tussenresultaat om 

tot tarieven te komen, kan zodoende leiden tot een opeenstapeling van onnauwkeurigheid. 

Conclusie zienswijze “Onjuist x-factor af te ronden op twee decimalen” 

945. De zienswijze van GTS geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen ten opzichte 

van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 158  “Toepassing cpi is onduidelijk” 
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Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Toepassing cpi is onduidelijk” 

946. Netbeheer Nederland en Rendo geven in hun zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas en het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit aan dat in de 

formulebijlage de inflatie (cpi) niet wordt weergegeven, waardoor de juiste toepassing niet is te 

controleren. Netbeheer Nederland verzoekt dit te kunnen controleren voordat ACM het 

methodebesluit definitief vaststelt. Rendo geeft aan dat de toepassing van de cpi bij de 

berekening van de x-factor onjuist is. 

Reactie zienswijze “Toepassing cpi is onduidelijk” 

947. ACM constateert dat het weglaten van de cpi in de formulebijlage niet heeft geleid tot het 

beoogde doel van het vergroten van de leesbaarheid van deze bijlage. In onderhavig besluit 

heeft ACM daarom in bijlage 1 de cpi weergegeven om zo de formules en het gebruik van de 

cpi te verduidelijken. ACM acht het niet nodig om Netbeheer Nederland te laten controleren of 

de cpi overal in de bijlage goed is weergegeven en daarnaast krijgen de netbeheerders via de 

validatie van het rekenmodel bij het x-factorbesluit hier nog een mogelijkheid voor.  

948. Met betrekking tot de opmerking van Rendo dat de toepassing van de cpi onjuist is, verwijst 

ACM naar paragraaf 8.5 van het besluit. ACM geeft daarin aan dat de cpi wordt gehanteerd om 

zo rekening te houden met het tweede orde effect dat ontstaat doordat in de wettelijke formule 

de x-factor en de cpi als term zijn opgenomen en worden toegepast. ACM acht de toepassing 

van de cpi daarom juist. 

Conclusie zienswijze “Toepassing cpi is onduidelijk” 

949. De zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas en het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van 

de ontwerpbesluiten. In Bijlage 1 bij de methodebesluiten is de cpi opgenomen bij iedere 

formule. 
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5 Methode tot vaststelling van de q-factor regionale netbeheerders 

 

Zienswijze 159 “Geen adequate, betrouwbare en robuuste methode voor vaststelling van 

waardering van afnemers” 

 

Respondenten op ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland regionale netbeheerders 

elektriciteit 

nee 

Stedin regionale netbeheerders 

elektriciteit 

nee 

Liander regionale netbeheerders 

elektriciteit 

nee 

Endinet regionale netbeheerders 

elektriciteit 

nee 

Rendo regionale netbeheerders 

elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Geen adequate, betrouwbare en robuuste methode voor 

vaststelling van waardering van afnemers” 

950. Netbeheer Nederland geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit aan dat de onderzoeken van SEO en Blauw – en dus ook de waarderingsfuncties – 

niet gebaseerd zijn op statistische analyses. De waarderingsfunctie van Blauw is naar mening 

van Netbeheer Nederland niet gebaseerd op een daadwerkelijke verandering in de voorkeuren 

van afnemers en is arbitrair gekozen door de onderzoekers. Zo stelt Netbeheer Nederland dat 

de waarderingsfuncties “slechts ficties van de onderzoekers” zijn en dat de subjectieve insteek 

van de onderzoekers ten grondslag ligt aan een functie die onderbrekingsfrequentie sterker 

waardeert dan onderbrekingsduur (SEO) dan wel vice versa (Blauw). Op deze wijze wordt er 

geen plausibele waardering aan de kwaliteitsprestaties van netbeheerders gegeven. Ook vindt 

Netbeheer Nederland dat de waarderingsfunctie van SEO een niet plausibele discontinuïteit 

bevat.  

951. Stedin stelt aanvullend in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit dat er geen adequate, betrouwbare en robuuste methode voor het vaststellen van 

de waardering van afnemers bestaat. Stedin vindt dat de methode tot onaanvaardbaar grote 

verschillen tussen de waarderingsfuncties van SEO en Blauw leidt die niet gerechtvaardigd 

worden door een verandering in de voorkeuren van afnemers. Zo stelt Stedin dat de verschillen 

louter terug te voeren zijn op subjectieve keuzes van de onderzoekers.  

952. Stedin zegt voorts in haar zienswijze zich bewust te zijn van het feit dat de wetgever het 

wenselijk heeft geacht dat de door een netbeheerder geleverde kwaliteit wordt meegewogen bij 

de tariefregulering. Stedin is ook niet tegen de vaststelling van een q-factor als zodanig. Een q-
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factor kan echter volgens Stedin alleen worden bepaald indien deze recht doet aan de door een 

netbeheerder geleverde kwaliteit en indien dit objectief kan worden vastgesteld. Stedin stelt dat 

hiervan op dit moment geen sprake is.  

953. Liander en Endinet onderschrijven in hun zienswijze op het ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit dat de waarderingsfuncties van SEO en Blauw niet te herleiden zijn 

tot actuele voorkeuren van afnemers, maar louter gebaseerd zijn op “de subjectieve en 

modelmatige voorkeuren van de betreffende onderzoekers”. 

954. Rendo is in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit van 

mening dat de “waarde van de q-factor zich redelijk in lijn beweegt met de kwaliteitsprestatie 

van de individuele netbeheerder”. Om dit aan te tonen heeft Rendo in haar zienswijze een 

grafiek van de jaarlijkse uitvalduur en de waarde van de q-factor opgenomen. Ook meent 

Rendo dat de methode van de q-factor, door het zero-sum principe, erin slaagt om de 

doelstelling om uitdrukking te geven aan het verschil in kwaliteitsprestatie tussen de individuele 

netbeheerders te realiseren. 

Reactie zienswijze “Geen adequate, betrouwbare en robuuste methode voor vaststelling van 

waardering van afnemers” 

955. ACM is het oneens met Netbeheer Nederland dat de onderzoeken van SEO en Blauw niet 

gebaseerd zouden zijn op statistische analyses. Zowel SEO als Blauw hebben in hun 

onderzoeken respondenten een vragenlijst voorgelegd en de antwoorden statistisch 

geanalyseerd waaruit een waarderingsfunctie is geresulteerd. Daarmee zijn de 

waarderingsfuncties van SEO en Blauw volgens ACM wel degelijk gebaseerd op de (voor SEO 

destijds) actuele voorkeuren van afnemers.  

956. Ook is ACM het oneens met Stedin dat de q-factor op basis van de waarderingsfunctie van 

SEO geen recht doet aan de door de netbeheerder geleverde kwaliteit en niet objectief kan 

worden vastgesteld. In de onderzoeken van SEO en Blauw is een objectieve relatie vastgesteld 

tussen de kwaliteitsprestatie van de netbeheerder en de financiële waardering hiervoor van de 

afnemer. Daarom acht ACM de waarderingsfuncties van SEO en Blauw geschikt als basis voor 

de q-factor.  

957. ACM is het met Netbeheer Nederland eens dat gedurende deze statistische analyse SEO en 

Blauw een keuze voor een waarderingsfunctie hebben gemaakt. Deze keuze is echter niet 

arbitrair geweest. Tijdens het onderzoek van SEO is de keuze gemaakt voor een 

waarderingsfunctie met vier verschillende regimes om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de 

voorkeuren van afnemers. Deze keuze leverde een discontinuïteit in de waarderingsfunctie van 

SEO op, omdat de uitkomsten van de vier verschillende functies niet naadloos op elkaar 

aansluiten. Tijdens het onderzoek van Blauw is – in nauw overleg met de sector – de keuze 

gemaakt voor een eenvoudigere en continue waarderingsfunctie. Ook deze waarderingsfunctie 

van Blauw sluit goed aan bij de voorkeuren van afnemers zoals uitgedrukt via de vragenlijsten 
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in het onderzoek. Blauw heeft dit ook uitgebreid beschreven en onderbouwd in de opgeleverde 

rapporten. ACM is van oordeel dat er geen sprake is van subjectieve keuzes van de 

onderzoekers voor de waarderingsfuncties van SEO en Blauw. 

958. ACM is het eens met Netbeheer Nederland dat in het onderzoek van SEO sprake is van een 

sterkere waardering van de onderbrekingsfrequentie dan de onderbrekingsduur. ACM is het 

echter oneens met Netbeheer Nederland dat de verschuiving naar een sterkere waardering van 

de onderbrekingsduur door de waarderingsfunctie van Blauw gebaseerd is op een subjectieve 

insteek van de onderzoekers. ACM verwijst naar het onderzoeksrapport van Blauw
98

 waarbij in 

de bijlage de resultaten van de vragenlijsten zijn opgenomen. Hieruit blijkt dat afnemers sinds 

het onderzoek van SEO uit 2004 liever minder vaak een langere onderbreking ondervinden dan 

vaker een korte onderbreking.  

959. ACM is van mening dat de waarderingsfuncties van SEO en Blauw een goede basis vormen 

voor de q-factor en daarmee een goede prikkel zijn voor een optimale kwaliteit. Rendo 

ondersteunt de mening van ACM dat de waardering (en daarmee de q-factor) een logisch 

verband heeft met de door netbeheerders geleverde kwaliteit.  

 
Conclusie zienswijze “Geen adequate, betrouwbare en robuuste methode voor vaststelling van 
waardering van afnemers” 

960. De zienswijzen van Netbeheer Nederland, Stedin, Rendo, Liander en Endinet geven geen 

aanleiding het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit te wijzigen ten opzichte van 

het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 160 “q-factor geeft een onjuiste prikkel voor kwaliteit” 

 

Respondenten op ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland regionale netbeheerders 

elektriciteit 

nee 

Rendo regionale netbeheerders 

elektriciteit 

nee 

Liander regionale netbeheerders 

elektriciteit 

nee 

Endinet regionale netbeheerders 

elektriciteit 

nee 
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Samenvatting zienswijze “q-factor geeft een onjuiste prikkel voor kwaliteit” 

961. Netbeheer Nederland geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit aan dat de voorgestelde methodiek voor de vaststelling van de q-factor in de praktijk 

tot onvoorspelbare en niet-plausibele resultaten leidt en derhalve niet de optimale 

kwaliteitssturing tot gevolg heeft. Ter ondersteuning van dit standpunt toont Netbeheer 

Nederland in een grafiek dat de waarderingsfuncties van SEO en Blauw verschillende 

kwaliteitsprestaties voor de netbeheerders opleveren. Netbeheer Nederland concludeert daaruit 

dat “dergelijke instabiele waarderingsfuncties […] de sturing op kwaliteit in feite onmogelijk 

[maken]”. In de praktijk wordt de q-factorregulering en daaraan ten grondslag liggende 

waarderingsfunctie dan ook niet meegenomen bij lange termijn investeringsbeslissingen van de 

netbeheerders, aldus Netbeheer Nederland. Netbeheer Nederland stelt dat de q-factormethode 

als gevolg daarvan “slechts als een loterij” werkt. Tot slot stelt Netbeheer Nederland dat de 

waarderingsfunctie het beoogde gelijke speelveld tussen de regionale netbeheerders verstoort. 

962. Liander en Endinet onderschrijven in hun zienswijze op het ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit de zienswijze van Netbeheer Nederland dat de kwaliteitsprikkels die 

zouden moeten volgen uit de waarderingsfuncties van SEO en Blauw op geen enkele wijze zijn 

te herleiden tot actuele voorkeuren van afnemers, maar louter gebaseerd zijn op de subjectieve 

en modelmatige voorkeuren van de betreffende onderzoekers. Liander en Endinet stellen 

daarom dat van een dergelijke toevallige en zuiver theoretische insteek geen 

investeringsprikkels voor de netbeheerders uitgaan. Derhalve levert de huidige wijze van q-

factorregulering volgens Liander en Endinet geen enkele bijdrage aan het optimaliseren van de 

kwaliteit. 

963. Rendo geeft in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit aan 

dat de q-factor ervoor zorgt dat netbeheerders die hogere kosten hebben als gevolg van een 

betere kwaliteit, ook in staat worden gesteld om een redelijk rendement te halen. Rendo vindt 

dat de waarde van de q-factor zich redelijk in lijn beweegt met de kwaliteitsprestatie van de 

individuele netbeheerder. Om dit aan te tonen heeft Rendo in haar zienswijze een grafiek van 

de jaarlijkse uitvalduur en de waarde van de q-factor opgenomen. Ook meent Rendo dat de 

methode van de q-factor, door het zero-sum principe, erin slaagt om de doelstelling om 

uitdrukking te geven aan het verschil in kwaliteitsprestatie tussen de individuele netbeheerders 

te realiseren. 

 

Reactie zienswijze “q-factor geeft een onjuiste prikkel voor kwaliteit” 

964. ACM is het met Netbeheer Nederland eens dat de huidige methode voor de vaststelling van de 

q-factor tot onvoorspelbare resultaten leidt. De reden voor de onvoorspelbaarheid is dat de 

q-factor wordt berekend op basis van een vergelijking van de kwaliteitsprestatie van een 

individuele netbeheerder met de gemiddelde kwaliteitsprestatie van alle netbeheerders. 

Daarom kan niet bij voorbaat worden bepaald dat een bepaalde onderbrekingsfrequentie en 

onderbrekingsduur tot een bepaalde q-factor zullen leiden. ACM is van oordeel dat een 
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dergelijke onderlinge vergelijking van de kwaliteitsprestaties tussen netbeheerders tot een 

goede sturing van kwaliteit zal leiden en acht de onvoorspelbaarheid van de uitkomsten van de 

berekening van de q-factor geen probleem. De methode van de q-factor – dat de 

kwaliteitsprestaties van de netbeheerders onderling worden vergeleken op basis van het 

zero-sum principe – is wel voorspelbaar. Daardoor is het voor netbeheerders voldoende zeker 

op welke manier ACM een kwaliteitsverbetering verwerkt in de inkomsten van de netbeheerder. 

ACM wijst ten overvloede nog op de systematiek van de x-factor; deze wordt ook bepaald op 

basis van een vergelijking tussen netbeheerders en zal van tevoren dus ook nooit exact bekend 

zijn. 

965. ACM is het met Netbeheer Nederland oneens dat de huidige methode voor de vaststelling van 

de q-factor tot niet-plausibele resultaten leidt. Zoals Rendo in haar zienswijze met de grafiek 

aantoont, beweegt de waarde van de q-factor redelijk in lijn met de kwaliteitsprestatie van de 

individuele netbeheerder voor de jaren 2010 tot en met 2012. Hieruit blijkt volgens ACM dat de 

q-factor voor de vijfde reguleringsperiode wel tot plausibele resultaten heeft geleid.  

966. ACM is het met Netbeheer Nederland oneens dat er vanwege instabiele waarderingsfuncties 

geen optimale kwaliteitssturing plaatsvindt middels de q-factor. Ook kan ACM zich niet vinden 

in de stelling van Liander en Endinet dat er voor de netbeheerders geen investeringsprikkels 

uitgaan van de q-factor doordat deze niet is gebaseerd op de voorkeuren van afnemers. ACM 

heeft reeds in de behandeling van de vorige zienswijze beargumenteerd waarom zij het oneens 

is met Netbeheer Nederland dat er sprake zou zijn van instabiele waarderingsfuncties en 

waarom zij het oneens is met Liander en Endinet dat de waarderingsfuncties niet gebaseerd 

zouden zijn op de voorkeuren van afnemers. Daarom is ACM van mening dat de q-factor wel 

degelijk een goede prikkel voor kwaliteit vormt doordat er de juiste investeringsprikkels van 

uitgaan.  

967. ACM is het met Netbeheer Nederland oneens dat de waarderingsfunctie het beoogde gelijke 

speelveld tussen de regionale netbeheerders verstoort. Een gelijk speelveld tussen de 

netbeheerders betekent volgens ACM dat de kwaliteitsprestaties van alle netbeheerders op 

basis van dezelfde waarderingsfunctie onderling worden vergeleken om te komen tot de 

q-factoren. In de zesde reguleringsperiode wordt hiertoe de waarderingsfunctie van SEO 

gehanteerd. Ook heeft ACM het voornemen uitgesproken om vanaf de zevende 

reguleringsperiode de waarderingsfunctie van Blauw te gebruiken. Dit betekent dat voor alle 

netbeheerders gelijktijdig een wijziging in de berekening van de q-factor zal plaatsvinden. ACM 

kan zich om die reden niet vinden in deze zienswijze van Netbeheer Nederland.  

 
Conclusie zienswijze “q-factor geeft een onjuiste prikkel voor kwaliteit” 

968. De zienswijzen van Netbeheer Nederland, Rendo, Liander en Endinet geven geen aanleiding 

het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit te wijzigen ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 161 “q-factor op nul vaststellen” 

 

Respondenten op ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Stedin regionale netbeheerders 

elektriciteit 

nee 

Rendo regionale netbeheerders 

elektriciteit 

nee 

Liander  regionale netbeheerders 

elektriciteit 

nee 

Endinet regionale netbeheerders 

elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “q-factor op nul vaststellen” 

969. Stedin, Liander en Endinet pleiten in hun zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit ervoor om de q-factor voor elektriciteit op nul vast te stellen. Stedin 

motiveert dit op eenzelfde wijze als voor gas: vanwege het gebrek aan geschikte 

kwaliteitsindicatoren. Stedin stelt bovendien dat de compensatieregeling al een geschikte 

prikkel voor kwaliteit vormt. Liander en Endinet stellen voor om de komende reguleringsperiode 

te gebruiken om met stakeholders optimale kwaliteitsprikkels te ontwikkelen. 

970. Rendo is in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit van 

mening dat de q-factor beter bijdraagt aan het behalen van de wettelijke doelstellingen dan het 

eventueel op nihil stellen van de q-factor waarvoor sommige netbeheerders pleiten. 

 

Reactie zienswijze “q-factor op nul vaststellen” 

971. ACM is van mening dat de q-factor een goede prikkel voor kwaliteit vormt en wijst het voorstel 

om de q-factor op nul vast te stellen af. Verschillende partijen hebben voor het op nul 

vaststellen van de q-factor diverse argumenten aangedragen. ACM zal hieronder op deze 

argumenten reageren. 

972. Het argument van Stedin dat er een gebrek aan geschikte kwaliteitsindicatoren bestaat, wijst 

ACM van de hand. Anders dan voor gas vindt ACM namelijk dat voor elektriciteit twee 

geschikte kwaliteitsindicatoren bestaan: de gemiddelde onderbrekingsduur en de 

onderbrekingsfrequentie. Deze indicatoren zijn ook in de huidige reguleringsperiode gebruikt 

voor het vaststellen van de q-factoren.  

973. ACM is het eens met Stedin dat de compensatieregeling een geschikte prikkel voor kwaliteit 

vormt. Volgens ACM betekent dit echter niet dat de q-factor daarom overbodig is. De q-factor 

en de compensatieregeling vormen volgens ACM voor de netbeheerders twee verschillende 

prikkels voor kwaliteit. De drie belangrijkste verschillen zijn: (1) dat de q-factor de waardering 

van de kwaliteitsprestatie aan alle afnemers doorberekent terwijl de compensatieregeling alleen 
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aan afnemers wordt uitgekeerd die door een langdurige onderbreking zijn getroffen, (2) dat de 

q-factor voor een netbeheerder zowel een bonus als een malus kan zijn terwijl de 

compensatieregeling uitsluitend functioneert als een boete voor de netbeheerder, en (3) dat de 

hoogte van de compensatieregeling uitsluitend afhankelijk is van de duur van een onderbreking 

en niet van de frequentie van onderbrekingen bij een afnemer terwijl de q-factor ook gebaseerd 

is op de onderbrekingsfrequentie. Door de verschillen tussen de prikkelende werking van de 

q-factor en de compensatieregeling concludeert ACM dat het bestaan van de 

compensatieregeling niet betekent dat de q-factor dient te vervallen.  

974. ACM merkt op dat zij met het ministerie van Economische Zaken en Netbeheer Nederland in 

gesprek is om de mogelijkheden te verkennen voor een aanpassing van de huidige 

compensatieregeling zodat deze mogelijk in de toekomst de q-factor regulering kan vervangen. 

Dit project onderzoekt onder andere onder welke voorwaarden de compensatieregeling een 

volwaardig alternatief voor de q-factor kan zijn. Op dit moment is de uitkomst van dit project 

echter nog onduidelijk. Het voorstel van Liander en Endinet om de komende reguleringsperiode 

te gebruiken om met stakeholders optimale kwaliteitsprikkels te ontwikkelen neemt ACM graag 

aan. 

975. Tot slot merkt ACM op dat Rendo het standpunt van ACM ondersteunt dat de q-factor beter 

bijdraagt aan het behalen van de wettelijke doelstellingen dan het op nul vaststellen van de q-

factor.  

 
Conclusie zienswijze “q-factor op nul vaststellen”  

976. De zienswijzen van Stedin, Rendo, Liander en Endinet geven geen aanleiding het 

methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit te wijzigen ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 162 “Voornemen van ACM om de waarderingsfunctie van Blauw vanaf de 

zevende reguleringsperiode te hanteren is voorbarig” 

 

Respondenten op ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Netbeheer Nederland regionale netbeheerders 

elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Voornemen van ACM om de waarderingsfunctie van 

Blauw vanaf de zevende reguleringsperiode te hanteren is voorbarig” 

977. In haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit geeft Netbeheer 

Nederland aan dat zij het voornemen van ACM, om de waarderingsfunctie van Blauw te 

hanteren in de reguleringsperiode vanaf 2017, voorbarig vindt gelet op de mankementen in de 

tot dusver gehanteerde modelvormen van onderzoeksbureaus SEO en Blauw. Ook stelt 

Netbeheer Nederland dat de q-factorregulering in de reguleringsperioden vanaf 2017 geen 
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onderdeel uitmaken van het onderhavige methodebesluit. Tot slot verwijst Netbeheer 

Nederland naar het door het ministerie van Economische Zaken voorgenomen overleg om te 

zoeken naar een adequate en robuuste kwaliteitsprikkel voor de regionale netbeheerders. 

 

Reactie “Voornemen van ACM om de waarderingsfunctie van Blauw vanaf de zevende 

reguleringsperiode te hanteren is voorbarig” 

978. Zoals beschreven in paragraaf 9.8 van het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit 

heeft ACM het voornemen uitgesproken om vanaf de zevende reguleringsperiode de 

waarderingsfunctie van Blauw te hanteren, zodat netbeheerders hiermee rekening kunnen 

houden bij hun investeringsbeslissingen vanaf 1 januari 2013. ACM is het met Netbeheer 

Nederland eens dat de q-factorregulering in de reguleringsperioden vanaf 2017 geen onderdeel 

uitmaakt van het onderhavige methodebesluit aangezien dit zal worden vastgelegd in 

toekomstige methodebesluiten, maar wil de netbeheerders wel alvast duidelijkheid geven over 

welke waarderingsfunctie voor de zevende reguleringsperiode gebruikt zal worden. Gedurende 

de zevende reguleringsperiode worden netbeheerders namelijk afgerekend op hun 

kwaliteitsprestaties in de jaren 2013 tot en met 2015. Naar mening van ACM leidt de 

aankondiging van dit voornemen ertoe dat netbeheerders beter in staat zullen zijn om optimale 

kwaliteitsbeslissingen te nemen tijdens de zesde reguleringsperiode vanaf 2014.  

979. Zoals hierboven beschreven heeft ACM de uitnodiging van de netbeheerders aangenomen om 

de komende tijd met stakeholders optimale kwaliteitsprikkels te ontwikkelen. Tot het moment 

dat er concrete afspraken voortvloeien uit dit overleg, gaat ACM ervan uit dat de q-

factorregulering behouden blijft.  

 

Conclusie “Voornemen van ACM om de waarderingsfunctie van Blauw vanaf de zevende 

reguleringsperiode te hanteren is voorbarig” 

980. De zienswijzen van Netbeheer Nederland geven geen aanleiding het methodebesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 163  “Voorstel voor een indicator voor de q-factor voor gastransportnetten” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VGGP ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Samenvatting zienswijze “Voorstel voor een indicator voor de q-factor voor gastransportnetten” 

981. VGGP citeert in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas een deel 

van het rapport over het onderzoek door KIWA uit 2009 naar de invulling van de kwaliteitsterm 
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voor gas.
99

 Het citaat stelt dat het kwaliteitsaspect ‘gaskwaliteit’ in de toekomst van groter 

belang gaat worden, maar dat de ontwikkelingen rondom gaskwaliteit nog van dien aard en 

omvang zijn dat het prematuur is om hiervoor een indicator te bedenken en te evalueren.  

982. Vervolgens doet VGGP een alternatief voorstel voor een indicator voor de q-factor voor 

gastransportnetten: elk jaar geeft ACM opdracht om door een onafhankelijk bureau een 

enquête uit te voeren onder de invoeders van groen gas. Het doel van de enquête is het 

evalueren hoe het aansluiten en transport van hernieuwbare energie vordert en om een 

knelpuntenlijst op te stellen. VGGP stelt dat deze rapportage de basis kan vormen voor het 

invoeren van een indicator ten behoeve van de q-factor voor gastransportnetten in de vijfde 

reguleringsperiode.  

Reactie zienswijze “Voorstel voor een indicator voor de q-factor voor gastransportnetten” 

983. Zoals vermeld in randnummer 265 van het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas heeft 

ACM de conclusies uit het rapport van KIWA heroverwogen en heeft zij geconcludeerd dat 

deze conclusies ook in 2013 nog gelden. Dit betekent dat ACM het ook in 2013 prematuur acht 

– gezien de huidige omvang en aard van de ontwikkelingen rondom gaskwaliteit – om voor 

gaskwaliteit een geschikte indicator te onderzoeken.  

984. In de zienswijze van VGGP wordt een alternatieve indicator voor de q-factor voor gas 

voorgesteld: de vorderingen op het gebied van het aansluiten en transport van hernieuwbare 

energie. Het is ACM echter onduidelijk welke indicator VGGP precies voorstelt in haar 

zienswijze. Volgens ACM is een indicator geschikt als basis voor de q-factor voor gas wanneer 

deze indicator zowel meetbaar alsook waardeerbaar is. De alternatieve indicator van VGGP is 

wel meetbaar, maar ACM acht deze indicator moeilijk waardeerbaar in euro’s. Voor de q-factor 

gas is het echter essentieel dat een indicator door afnemers in euro’s gewaardeerd kan 

worden. Om die reden kan ACM het voorstel van VGGP thans niet overnemen.  

985. ACM zal het voorstel in de zienswijze van VGGP niet in onderhavig besluit betrekken, maar zal 

overwegen hoe dit punt kan worden meegenomen voor de zesde reguleringsperiode. 

Conclusie zienswijze “Voorstel voor een indicator voor de q-factor voor gastransportnetten” 

986. De zienswijze van VGGP geeft geen aanleiding het methodebesluit regionale netbeheerders 

gas te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 164  “ACM moet een q-factor voor gas vaststellen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEH ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “ACM moet een q-factor voor gas vaststellen” 

987. VEH stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas dat ACM niet 

voldoet aan artikel 81, eerste lid, van de Gaswet door de q-factor op nul procent te stellen, 

aangezien in dit artikel wordt gesteld dat deze dient te worden vastgesteld. VEH stelt dat ACM 

dit weliswaar erkent maar ook stelt dat het niet zinvol kunnen vaststellen van een q-factor niet 

per se leidt tot een verminderde kwaliteit nu ACM ook door middel van andere instrumenten 

toezicht houdt op de kwaliteit. VEH is van mening dat ACM hiermee voorbij gaat aan het feit dat 

de q-factor effect beoogt te hebben op de tarieven die afnemers moeten betalen aan de 

netbeheerders. De andere vormen van toezicht door ACM hebben dit effect niet, zo stelt VEH. 

988. Bovendien stelt VEH dat ACM in het evaluatierapport van de Elektriciteits- en Gaswet de 

aanbeveling heeft gedaan om de q-factor voor gas af te schaffen op grond van een in 2009 

door KIWA verricht onderzoek
100

 naar de kwaliteitsindicatoren voor de vaststelling van de 

q-factor voor gas. Volgens Vereniging Eigen Huis volgt hieruit niet dat het vaststellen van een 

q-factor voor gas onmogelijk is, integendeel zelfs: KIWA geeft wel degelijk indicatoren die op 

basis van haar onderzoek zouden kunnen worden opgenomen in de q-factor. VEH concludeert 

derhalve dat ACM de q-factor te snel terzijde heeft geschoven, en dat er op zijn minst nader 

onderzoek zou moeten plaatsvinden naar bruikbare indicatoren voor die q-factor. 

Reactie zienswijze “ACM moet een q-factor voor gas vaststellen” 

989. ACM is het eens met VEH dat het in principe niet wenselijk is om de q-factor voor gas op nul 

vast te stellen, aangezien hiermee een financiële prikkel ontbreekt om te streven naar een 

optimaal kwaliteitsniveau. ACM is echter ook van mening dat het op nul vaststellen van de 

q-factor vanwege het gebrek aan geschikte indicatoren voor de q-factor gas – zoals 

geconcludeerd door KIWA in 2009 – de enige mogelijkheid is. ACM is namelijk van mening dat 

de resultaten van het onderzoek van KIWA ook gelden voor de vijfde reguleringsperiode. Alleen 

wanneer ACM een bepaalde indicator geschikt acht voor de q-factor voor gas, dan zullen de 

netbeheerders ook daadwerkelijk door middel van een q-factor geprikkeld kunnen worden om 

te streven naar een optimaal kwaliteitsniveau. Een verkeerde prikkel voor kwaliteit zal leiden tot 

(maatschappelijk) ongewenste resultaten voor de kwaliteit van gastransportnetten.  
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 KIWA, Bevindingen Kwaliteitsterm Gas – Onderzoek naar de invulling van de kwaliteitsterm voor gas, september 
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Conclusie zienswijze “ACM moet een q-factor voor gas vaststellen” 

990. De zienswijze van VEH geeft geen aanleiding het methodebesluit regionale netbeheerders gas 

te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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6 Methode van regulering systeemtaken TenneT 

6.1 Schatting voor de beheerkosten 

Zienswijze 165  “Keuze diverse parameters” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

nee 

Samenvatting zienswijze “Keuze diverse parameters”  

991. TenneT verwijst in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken voor wat 

betreft de keuze van de parameters als de WACC, frontier shift en theta voor de bepaling van 

de efficiënte beheerkosten naar de zienswijze van TenneT op het ontwerp methodebesluit voor 

de transporttaken. 

Reactie zienswijze “Keuze diverse parameters” 

992. ACM verwijst voor haar reactie op de door TenneT genoemde onderwerpen eveneens naar 

haar reactie op de zienswijzen op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken. 

Conclusie zienswijze “Keuze diverse parameters” 

993. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van methodebesluit TenneT systeemtaken 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 166  “Bezwaar tegen toerekening van EHS-kosten aan systeemdiensten” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

nee 

Samenvatting zienswijze “Bezwaar tegen toerekening van EHS-kosten aan systeemdiensten” 

994. In randnummer 70 en 78-83 van het ontwerpmethodebesluit systeemstaken definieert ACM de 

beheerkosten als 40% van de operationele kosten en de kapitaalkosten van het EHS-net zoals 

die voortvloeien uit het transporttakenbesluit. Blijkens haar zienswijze op het ontwerpbesluit 

TenneT systeemtaken is Energie-Nederland het niet eens met het toedelen van een deel van 

de beheerkosten van het EHS-net aan de systeemtaken. Volgens Energie-Nederland is 

eenduidigheid hierin belangrijk, omdat met name systeemdiensten steeds meer op 

internationaal niveau zullen worden ingevuld. Dit zou kunnen leiden tot problemen bij 

integratieprojecten, aldus Energie-Nederland.  
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Reactie zienswijze “Bezwaar tegen toerekening van EHS-kosten aan systeemdiensten” 

995. De toerekening van kosten aan de systeemtaken van TenneT is een voortzetting van de 

huidige methodiek. De EHS-netten hebben van oudsher de functie van koppelnet. Door dit net 

wordt TenneT als netbeheerder in staat gesteld om systeemtaken uit te voeren ter bewaking 

van de netintegriteit. Daarnaast zijn de EHS-netten ook bedoeld voor import en export van 

elektriciteit. De import en export van elektriciteit behoren tot de systeemtaken van TenneT. 

ACM acht het dan ook redelijk om een deel van de beheerkosten van het EHS-net toe te 

rekenen aan de systeemtaken van TenneT. Dit standpunt is op 24 augustus 2012 en 11 

oktober 2012 uitvoerig met de klankbordgroep besproken. Gelet ook op de Europese en 

Nederlandse ontwikkelingen op dit gebied die kunnen leiden tot een heroverweging van de 

wijze van regulering van de systeemtaken, heeft ACM in overleg met de klankbordgroep 

besloten om vooralsnog de huidige wijze van regulering voort te zetten. Het merendeel van de 

deelnemers aan de klankbordgroep kon zich hierin vinden. 

Conclusie zienswijze “Bezwaar tegen toerekening van EHS-kosten aan systeemdiensten” 

996. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit TenneT 

systeemtaken ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

6.2 Schatting voor de inkoopkosten 

 

Zienswijze 167  “Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop energie TenneT” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

nee 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

nee 

Samenvatting zienswijze “Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop energie TenneT” 

997. In haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken zegt Energie-Nederland van 

mening te zijn dat inkoopkosten die op basis van marktwerking tot stand komen niet beperkt 

kunnen worden door middel van het vaststellen van een budget. TenneT krijgt hierdoor een 

prikkel om in te grijpen in de markt en negatieve prikkels voor verdere marktintegratie, hetgeen 

niet wenselijk is. Energie-Nederland stelt dat de vrijheidsgraden voor het inkopen van 

systeemdiensten beperkt zijn en dat een bepaling van het budget op basis van de meest 

recente jaren geen juiste weergave geeft van de te verwachten inkoopkosten in de komende 

periode. Energie-Nederland stelt volledige nacalculatie voor. 

998. TenneT stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken dat 

marktontwikkelingen tot een steeds minder voorspelbare inzet en gebruik van de producten 
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leiden. Daarnaast stelt TenneT dat de inkoopkosten energie en vermogen voor TenneT 

niet-beïnvloedbaar zijn omdat de hoogte van de kosten wordt bepaald door een volume- en 

prijscomponent, beide afhankelijk van ontwikkelingen op de energiemarkt. Het ontwerpbesluit 

houdt ten onrechte geen rekening met de volumecomponent. Een toename in benodigde 

hoeveelheid en gerelateerde prijsdruk heeft waarschijnlijk een substantieel effect op de 

inkoopkosten voor energie en vermogen. TenneT geeft als voorbeeld de inkoopkosten voor 

regel- en reservevermogen. TenneT is van mening dat de inkoopkosten voor energie en 

vermogen volledig nagecalculeerd moeten worden zodat de afnemer niet voor bonussen van 

TenneT betaalt als gevolg van goed ‘marktgeluk’ en TenneT niet voor overschrijdingen van het 

budget betaalt ten gevolge van kostenverhogende marktontwikkelingen. Hierdoor komt de 

uitvoering van de wettelijke systeemtaken niet in het gedrang. 

999. Specifiek voor de kosten voor noodvermogen stelt TenneT voorts dat volledige nacalculatie van 

noodvermogen gehandhaafd moet blijven omdat deze keuze gemaakt is op basis van de 

grootste gedimensioneerde uitval in Nederland. TenneT benadrukt dat de uitval van de in 

gebruik genomen Claus C centrale (ca. 1280 MW), de grootst gedimensioneerde uitval in 

Nederland is. Dit is een stijging van 280 MW ten opzichte van de in gebruik genomen BritNed-

kabel (1000 MW). In de relatief krappe markt heeft een toename in de benodigde hoeveelheid 

direct invloed op de prijs. 

Reactie zienswijze “Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop energie TenneT” 

1000. ACM is van mening dat volledige nacalculatie van de inkoopkosten energie en vermogen 

onvoldoende efficiëntieprikkels geeft aan TenneT. TenneT beschrijft de complexiteit van de 

totstandkoming van prijs en hoeveelheid. De prijs die TenneT betaalt hangt mede af van de 

marktomstandigheden op het moment waarop TenneT inkoopt, van de periode waarvoor zij 

inkoopt en op welke wijze zij inkoopt. ACM kan daarom niet anders dan concluderen dat 

TenneT invloed heeft op de inkoopkosten in een complex inkoopproces waarbij kennis en 

expertise van grote waarde zijn. Uiteraard gebeurt dit in een context met exogene invloeden 

waar TenneT zo goed mogelijk op moet anticiperen en reageren. 

1001. ACM merkt op dat marktintegratie kan leiden tot kosten-efficiëntere inkoop waardoor 

negatieve prikkels voor integratie in combinatie met de voorgesteld reguleringsmethodiek voor 

ACM niet evident zijn. 

1002. Zoals in het methodebesluit ook is omschreven, is ACM van mening dat in beginsel slechts 

aanleiding kan zijn om nacalculatie te overwegen of toe te passen in het geval het kosten 

betreft die niet goed zijn te schatten. ACM is van mening dat de inkoop kosten energie en 

vermogen niet goed te schatten zijn, en zet daarom de gedeeltelijke nacalculatie zoals 

beschreven in het ontwerp methodebesluit voort. Enerzijds blijft TenneT een prikkel houden om 

doelmatig in te kopen, anderzijds zijn de risico’s voor TenneT (die direct invloed hebben op het 

rendement) begrensd tot 5% van de geschatte inkoopkosten (een kwart van maximaal 20% van 

de geschatte inkoopkosten). 
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1003. Ten aanzien van de opmerking van TenneT dat de volledige nacalculatie van de kosten voor 

noodvermogen in de zesde reguleringsperiode zou moeten worden voortgezet, merkt ACM het 

volgende op. De volledige nacalculatie van deze post was in de vijfde reguleringsperiode 

ingevoerd in verband met de ingebruikname van de BritNed-kabel in die periode. Reden 

daarvoor was dat zowel het moment van de ingebruikname als de omvang van het effect ervan 

op de inkoopkosten voor noodvermogen nog onbekend waren op het moment van het 

vaststellen van het methodebesluit voor de vijfde reguleringsperiode.
101

 Daarom hield de Raad 

van Bestuur van de NMa, de rechtsvoorganger van ACM, op voorhand geen rekening met een 

stijging van deze kostenpost door de ingebruikname van de BritNed-kabel. Hiermee werd 

voorkomen dat afnemers al kosten in rekening krijgen terwijl nog niet zeker is dat deze kosten 

daadwerkelijk worden gemaakt. De Claus C-centrale is reeds in januari 2012 in gebruik 

genomen. Dat betekent dat zowel het moment van ingebruikname als de omvang van het effect 

ervan op de inkoopkosten voor noodvermogen bekend zijn. Het effect ervan op de 

inkoopkosten voor noodvermogen zit bovendien reeds verdisconteerd in het budget voor 2014 

en verder. Immers, ACM leidt het budget voor 2014 af uit de gerealiseerde kosten in 2012. 

Conclusie zienswijze “Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop energie TenneT” 

1004. De zienswijzen van Energie-Nederland en TenneT geven geen aanleiding het 

methodebesluit TenneT systeemtaken te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 168  “Inkoop primaire reserve” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

Ja, tekstuele aanpassing 

Samenvatting zienswijze “Inkoop primaire reserve” 

1005. TenneT verwijst in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken naar de 

randnummers 89 en 112 van het ontwerpbesluit. Daar wordt gesteld dat de primaire reserve via 

een met Duitsland geïntegreerde markt zal worden ingekocht. TenneT benadrukt dat dit klopt 

voor een deel van de behoefte. De resterende behoefte moet middels een aparte 

aanbestedingsprocedure worden ingekocht.  

Reactie zienswijze “Inkoop primaire reserve” 

1006. ACM kan zich vinden in deze zienswijze.  
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 Zie rn. 138 in dat besluit. 
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Conclusie zienswijze “Inkoop primaire reserve” 

1007. Deze zienswijze heeft geleid tot een tekstuele aanpassing in het methodebesluit TenneT 

systeemtaken ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

 

Zienswijze 169  “Saldering onbalans” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

nee 

Samenvatting zienswijze “Saldering onbalans” 

1008. In zijn zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken wijst DEK bij de definitie van 

de inkoopkosten in het ontwerpbesluit op “Saldering van de opbrengsten! Uitwerking 

Regeerakkoord / SER akkoord”. 

Reactie zienswijze “Saldering onbalans” 

1009. Het is ACM niet duidelijk wat de visie van DEK -koepel op de definitie van de inkoopkosten 

in het ontwerpbesluit is. ACM vermoedt dat het voor DEK onduidelijk is waarom er in de 

bepaling van de hoogte van de inkoopkosten rekening wordt gehouden met opbrengsten. De 

reden hiervoor is de volgende. De inkoopkosten die TenneT maakt bestaan uit twee 

componenten. Enerzijds zijn dit de kosten die TenneT aan derden betaalt voor het aanhouden 

van regel- en reservevermogen, noodvermogen en herstelvoorzieningen. Anderzijds betreft dit 

de opbrengsten die TenneT krijgt uit geldelijke sancties indien partijen hun contractuele 

verplichtingen voor vermogen en voorzieningen niet nakomen en de opbrengsten die TenneT 

uit de onbalansmarkt behaalt. De regulering vergoedt alleen het resultaat hiervan. Dit is 

overigens ook in de huidige reguleringsmethode het geval.  

Conclusie zienswijze “Saldering onbalans” 

1010. De zienswijze van DEK geeft geen aanleiding het methodebesluit TenneT systeemtaken te 

wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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7 Methode tot vaststelling van de rekenvolumina  

 

Zienswijze 170  “Rekenvolumina regionale netbeheerders gas herzien door aanpassing 

temperatuurscorrectie” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Endinet ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Rekenvolumina regionale netbeheerders gas herzien door 

aanpassing temperatuurscorrectie”  

1011. Liander en Endinet geven in hun zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas aan dat ACM voornemens is 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 en de standaardjaarverbruiken 

(hierna: SJV) worden verlaagd. De inkomsten van de netbeheerders zullen hierdoor dalen. 

Liander en Endinet stellen voor om voor de effecten van de volumeverschuiving na te 

calculeren. 

Reactie zienswijze “Rekenvolumina regionale netbeheerders gas herzien door aanpassing 

temperatuurscorrectie” 

1012. ACM is het eens met de zienswijze van Liander en Endinet dat de temperatuurcorrectie tot 

gevolg kan hebben dat voor kleinverbruikers een lager jaarverbruik wordt vastgesteld en 

vervolgens de SJV worden verlaagd. De effecten hiervan zullen echter pas na de 

inwerkingtreding van het door Liander en Endinet aangehaalde codebesluit met betrekking tot 

de temperatuurcorrectie meetbaar zijn. Daarbij valt de inwerkingtreding niet gelijktijdig met het 

begin van de reguleringsperiode, waardoor de rekenvolumina in ieder geval voor een deel van 

de reguleringsperiode een goede inschatting zijn. ACM gaat daarom in onderhavig besluit uit 

van de rekenvolumina zoals tot stand komt op basis van de gefactureerde volumina over de 

jaren 2010, 2011 en 2012.  

1013. ACM acht het wel redelijk om, zodra de verschuivingen in volumes vast te stellen zijn, in 

toekomstige tarievenbesluiten rekening te houden met de effecten van deze volumewijzigingen 

op de jaren 2014, 2015 en 2016. ACM benadrukt hierbij dat het niet gaat om gebruikelijke 

volumefluctuaties, maar om aanpassingen met als oorzaak een verandering in een codebesluit 

met naar inschatting materiële gevolgen.  
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Conclusie zienswijze “Rekenvolumina regionale netbeheerders gas herzien door aanpassing 

temperatuurscorrectie” 

1014. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas ten opzichte van het ontwerpbesluit. ACM heeft in onderhavig besluit 

hoofdstuk 8 gewijzigd.  

 

Zienswijze 171  “Rekenvolumina regionale netbeheerders gas herzien door aanpassing 

capaciteiten (Radar)” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

Endinet ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

ja 

 

Samenvatting zienswijze “Rekenvolumina regionale netbeheerders gas herzien door 

aanpassing capaciteiten (Radar)”  

1015. Liander en Endinet geven in hun zienswijzen op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

gas aan dat mede naar aanleiding van een TV-uitzending van het programma Radar 

netbeheerders in een aantal gevallen de capaciteit van de afnemer op verzoek te verlagen. 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 stellen voor om 

voor de effecten van de volumeverschuiving na te calculeren. 

Reactie zienswijze “Rekenvolumina regionale netbeheerders gas herzien door aanpassing 

capaciteiten (Radar)” 

1016. ACM constateert dat in het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas is vastgelegd dat de 

rekenvolumina worden gebaseerd op de gefactureerde volumina in de jaren 2010, 2011 en 

2012. Daarbij constateert ACM dat er in deze jaren aanzienlijke 

aansluitcapaciteitsveranderingen hebben plaatsgevonden door het verbeteren van de 

administratie door netbeheerders en het aanpassen van aansluitcapaciteiten aan de wens van 

kleinverbruikers, mede als gevolg van een uitzending van Radar. ACM acht het niet 

onaannemelijk dat bij de inschatting van de rekenvolumina onvoldoende rekening wordt 

gehouden met de grootschalige capaciteitsaanpassingen die recent hebben plaatsgevonden. 

Omdat op dit moment het proces van herziening van aansluitcapaciteiten nog gaande is, vindt 

ACM het niet opportuun om daar nu al rekening mee te houden.  

1017. In verband met het vorenstaande heeft ACM ervoor gekozen om in onderhavig besluit uit te 

gaan van de rekenvolumina op basis van de gefactureerde volumina over de jaren 2010, 2011 

en 2012. ACM acht het echter wel redelijk om, zodra de verschuivingen in volumes zijn vast te 
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stellen, in toekomstige tarievenbesluiten hier voor te corrigeren. ACM benadrukt hierbij dat het 

niet gaat om gebruikelijke volumefluctuaties, maar om aanpassingen met als oorzaak een 

grootschalige verandering in administraties en aanpassingen van aansluitingen met naar 

inschatting materiële gevolgen. 

Conclusie zienswijze “Rekenvolumina regionale netbeheerders gas herzien door aanpassing 

capaciteiten (Radar)” 

1018. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het methodebesluit regionale 

netbeheerders gas ten opzichte van het ontwerpbesluit. In het methodebesluit is in het 

hoofdstuk dat de relatie met tarievenbesluiten beschrijft het voornemen tot nacalculatie 

opgenomen.  

 

Zienswijze 172  “Verwijzing naar regionale netbeheerders gas bij methode GTS” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS ja 

 

Samenvatting zienswijze “Verwijzing naar regionale netbeheerders gas bij methode GTS” 

1019. GTS stelt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat in de randnummers 187 en 188 

van het ontwerpbesluit GTS ten onrechte wordt verwezen naar de artikelen 81, vierde lid, en 

81a, tweede lid, van de Gaswet. Deze verwijzingen zouden de suggestie kunnen wekken dat 

deze bepalingen ook op GTS van toepassing zouden zijn (hetgeen niet het geval is). GTS stelt 

voor de voetnoten te schrappen. 

 

Reactie zienswijze “Verwijzing naar regionale netbeheerders gas bij methode GTS” 

1020. De verwijzingen die ACM in de voetnoten bij de randnummers 187 en 188 heeft gedaan zijn 

overbodig. ACM zal het methodebesluit GTS hierop aanpassen.  

Conclusie zienswijze “Verwijzing naar regionale netbeheerders gas bij methode GTS” 

1021. De zienswijze van GTS geeft aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen ten opzichte 

van het ontwerpbesluit door verwijdering van de voetnoten in de desbetreffende randnummers.  
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8 Relatie tot tarievenbesluiten 

 

Zienswijze 173  “Nacalculatie compensatieregeling onvoldoende prikkel” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

ja 

 
Samenvatting zienswijze “Nacalculatie compensatieregeling onvoldoende prikkel”  

1022. Energie-Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken dat 

de methode van nacalculatie voor de beheerkosten EHS indien TenneT meer of minder 

investeert dan ACM heeft aangenomen, onvoldoende prikkel geeft aan TenneT om de 

genoemde kosten te brengen naar een efficiënt kostenniveau.  

Reactie zienswijze “Nacalculatie compensatieregeling onvoldoende prikkel” 

1023. ACM deelt de analyse van Energie-Nederland dat nacalculatie van kosten leidt tot een 

verminderde efficiëntieprikkel. ACM maakt daarom zo beperkt mogelijk gebruik van 

nacalculaties. Daarom introduceert ACM een budget voor uitbreidingsinvesteringen. Dit budget, 

tezamen met de vergoeding van geschatte kosten voor vervangingsinvesteringen aan de hand 

van het ideaalcomplex, maakt dat de compensatieregeling niet langer noodzakelijk is. Zoals 

behandeld in zienswijze 150 schaft ACM de compensatieregeling dan ook af.  

Conclusie zienswijze “Nacalculatie compensatieregeling onvoldoende prikkel” 

1024. Deze zienswijze heeft tezamen met zienswijze 150 geleid tot een wijziging van 

methodebesluit TenneT systeemtaken ten opzichte van het ontwerpbesluit. ACM verwijdert de 

nacalculatie voor de compensatieregeling beheerkosten EHS-netten uit hoofdstuk 9 van het 

methodebesluit TenneT systeemtaken. Bovendien wordt dit verwijderd uit hoofdstuk 10 van het 

methodebesluit TenneT transporttaken. 

 

Zienswijze 174  “Nacalculatie voor uitvoeringskosten” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

nee 

Energie-Nederland ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

nee 
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Samenvatting zienswijze “Nacalculatie voor uitvoeringskosten” 

1025. TenneT verwijst in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken naar 

randnummers 244 tot en met 248 van haar zienswijze op de transporttaken. TenneT stelt voor 

dat ACM flexibiliteit introduceert bij de bepaling van de uitvoeringskosten waardoor er prikkels 

ingebouwd worden om nieuwe marktfaciliterende taken uit te voeren. ACM kan flexibiliteit 

inbouwen door in de voorgenomen nacalculaties te bepalen dat ACM incidenteel een 

nacalculatie zal opnemen in haar tarievenbesluit indien TenneT voldoende aannemelijk heeft 

gemaakt dat extra kosten zijn gemaakt die niet in het budget (t-2) zijn opgenomen en dat die 

kosten nuttig, noodzakelijk en doelmatig zijn voor de uitvoering van nieuwe of aangepaste 

marktfaciliterende taken. 

1026. Energie-Nederland merkt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken op 

dat de wijze waarop de systeemtaken worden uitgevoerd een sterke invloed heeft op de 

marktwerking op korte en middellange termijn. Door dit buiten beschouwing te laten bestaat de 

kans dat behaalde kostenreductie ten koste gaat van de marktwerking, aldus Energie- 

Nederland. Zij stelt daarbij dat TenneT bij optimalisering van de eigen bedrijfsvoering mogelijk 

taken die minder goed gemanaged kunnen worden of keuzes die in de bedrijfsvoering leiden tot 

lagere beschikbaarheid van netcapaciteit, bij marktpartijen zal neerleggen. In algemene zin 

kunnen ook de marktfaciliterende taken in gevaar komen als TenneT uitsluitend kijkt naar de 

kosten van de eigen bedrijfsvoering, aldus Energie-Nederland. Energie-Nederland stelt voor om 

uitvoeringskosten op projectbasis met nacalculatie te reguleren. Om te kunnen inschatten wat 

het (markt)belang is van de projecten kunnen representatieve organisatie bij de beoordeling 

worden betrokken. 

Reactie zienswijze “Nacalculatie voor uitvoeringskosten” 

1027. ACM deelt de visie van Energie-Nederland dat de wijze waarop de systeemtaken worden 

uitgevoerd invloed kan hebben op de marktwerking op korte en lange termijn. ACM ziet hierin 

mede aanleiding voor een bestendige en consistente wijze van regulering. ACM heeft met het 

methodebesluit TenneT systeemtaken de methode van regulering voor de uitvoeringskosten 

van de vijfde reguleringsperiode voortgezet. Dit omdat niet is gebleken dat deze methode 

TenneT beperkt in het uitvoeren van marktfaciliterende taken, noch dat dit ten koste gaat van 

de marktwerking. ACM constateert dat de voorstellen van TenneT en Energie-Nederland om op 

projectbasis na te calculeren erop neer komen dat de wijze van regulering zoals die gold tot het 

jaar 2011 weer wordt ingevoerd. ACM acht dit onwenselijk. ACM licht dit als volgt nader toe. 

1028. Ten eerste meent ACM dat reeds voldoende flexibiliteit in de bepaling van de 

uitvoeringskosten zit. Immers, op de uitvoeringskosten worden geen efficiëntieparameters 

toegepast en de kosten worden, hoewel met vertraging, volledig vergoed. Ten tweede leiden 

incidentele nacalculaties tot complexere tariefbesluiten en minder voorspelbare tarieven. Dit is 

in strijd met de uitgangspunten van outputregulering en dat TenneT zelf de meeste expertise 

heeft om het marktbelang van projecten te kunnen bepalen. Bovendien leiden de voorstellen 
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van TenneT en Energie-Nederland tot een aanzienlijke vergroting van de toezichtslast voor 

ACM en vergroting van administratieve lasten voor TenneT door het per project of activiteit 

beoordelen van nut, noodzaak en doelmatigheid. Ten derde is niet duidelijk voor ACM welke 

taken TenneT en Energie-Nederland bedoelen met “(nieuwe) marktfaciliterende taken”. Naar 

mening van ACM kunnen alle wettelijke taken van TenneT onder deze noemer vallen. 

Uitgangspunt is daarbij dat alleen die kosten voor vergoeding via de methode in aanmerking 

komen die een wettelijke basis hebben in artikel 16 eerste en tweede lid, van de E-wet. De 

kosten voor andere taken dan de wettelijk vastgestelde kunnen niet gesocialiseerd worden.  

Conclusie zienswijze “Nacalculatie voor uitvoeringskosten” 

1029. De zienswijzen van TenneT en Energie-Nederland hebben niet geleid tot een wijziging van 

het methodebesluit TenneT systeemtaken ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 175  “Nacalculatie onverschuldigde systeemdienstentarieven” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

TenneT ontwerpbesluit TenneT 

systeemtaken 

ja 

 
Samenvatting zienswijze “Nacalculatie onverschuldigde systeemdienstentarieven”  

1030. TenneT verzoekt ACM in haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT systeemtaken om 

duidelijkheid met betrekking tot de terugbetaling van onverschuldigde systeemdienstentarieven 

aan afnemers in het licht van de Dow-uitspraak.
102

 TenneT vraagt zich af hoe ACM om zal gaan 

met deze nacalculatie. TenneT verzoekt om deze nacalculatie op te nemen in de uit te voeren 

nacalculaties van het methodebesluit. Het gaat om de terugbetalingen van onverschuldigde 

systeemdienstentarieven in de periode tot 1 juli 2011 zoals bepaald door de Dow-uitspraak 

waarbij de voorgenomen wetswijziging in acht wordt genomen.  

 
Reactie zienswijze “Nacalculatie onverschuldigde systeemdienstentarieven” 

1031. Bij uitspraak van 23 juli 2012 heeft het CBb geoordeeld dat de uitleg die de Raad van 

Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, thans ACM, heeft gegeven aan de 

verschuldigdheid van systeemdienstentarieven op particuliere netten, strijdig is met de 

bedoeling van de wetgever. TenneT heeft bij brief van 18 december 2012 een toetsingskader 

overgelegd waarlangs TenneT claims naar aanleiding van genoemde uitspraak toetst. De NMa 

heeft bij brief van 21 december 2012
103

 aangegeven dit toetsingskader te ondersteunen. ACM 

is voornemens om haar bevoegdheid op grond van artikel 41c, tweede lid van de E-wet aan te 

wenden om uitgekeerde claims in overeenstemming met het toetsingskader, voor nacalculatie 

                                                      
102

 Uitspraak van het CBb van 23 juli 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BX4127. 

103
 Kenmerk 104306/10.B816. 
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in aanmerking te laten komen. De beoordeling van het verzoek tot nacalculatie van TenneT 

wordt gemaakt in het kader van de vaststelling van de tarievenbesluiten. 

 
Conclusie zienswijze “Nacalculatie onverschuldigde systeemdienstentarieven”  

1032. De zienswijze van TenneT heeft geleid tot het toevoegen van deze nacalculatie in hoofdstuk 

9 van het methodebesluit TenneT systeemtaken. 

 

Zienswijze 176  “Opslag op de tarieven versus opslag op de inkomsten bij GTS 

verduidelijken” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS ja 

 

Samenvatting zienswijze “Opslag op de tarieven versus opslag op de inkomsten verduidelijken” 

1033. GTS stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat waar ACM in de formulering 

‘opslag op de tarieven’ gebruikt dit tenminste ook een ‘opslag op inkomsten’ zou moeten zijn. 

 

Reactie zienswijze “Opslag op de tarieven versus opslag op de inkomsten verduidelijken” 

1034. ACM gebruikt de term ‘opslag op de tarieven’ om aan te sluiten bij de tekst van artikel 81c, 

tweede lid, van de Gaswet waar staat dat ACM de tarieven kan corrigeren. Om die tarieven te 

corrigeren zal ACM een opslag op de totale inkomsten opnemen om zo tot de toegestane 

inkomsten te komen. De toegestane inkomsten zijn de basis voor de berekening van de 

tarieven. 

Conclusie zienswijze “Opslag op de tarieven versus opslag op de inkomsten verduidelijken” 

1035. De zienswijze van GTS heeft geleid tot een tekstuele wijziging in paragraaf 6.4 van het 

methodebesluit GTS ten opzichte van het ontwerpbesluit om bovenstaande te verduidelijken. In 

het methodebesluit zijn de begrippen totale inkomsten en toegestane inkomsten en de relatie 

met de correcties die ACM in de tarievenbesluiten doet al toegelicht. 

8.1 Rekening omzetregulering GTS 

 

Zienswijze 177  “Keuze voor omzetregulering” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

LTO ontwerpbesluit GTS nee 
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Samenvatting zienswijze “Keuze voor omzetregulering” 

1036. Zowel GTS als Energie-Nederland geven in hun zienswijze op het ontwerpbesluit GTS aan 

zich te kunnen vinden in de keuze van ACM voor een systeem van omzetregulering in 

combinatie met een overboeking- en terugkoopregeling. 

1037. LTO stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat ACM onvoldoende duidelijk 

maakt hoe de voordelen voor GTS van omzetregulering zich vertalen naar de afnemers, 

bijvoorbeeld in de WACC. 

 

Reactie zienswijze “Keuze voor omzetregulering” 

1038. ACM heeft voor omzetregulering gekozen onder meer vanwege (het uitvoeren van) nieuwe 

Europese regelgeving, de harmonisatie van de reguleringssystematiek in Europa en het feit dat 

rekenvolumina vanwege Europese allocatieregels lastiger te schatten (zullen) zijn. Bovendien 

geeft een systeem van omzetregulering ook meer stabiliteit aan investeerders en zorgt zo’n 

systeem ervoor dat de door afnemers op te brengen totale inkomsten in lijn zijn met de 

efficiënte eindkosten.  

1039. Bij het bepalen van de WACC maakt ACM vanaf deze reguleringsperiode geen verschil 

tussen omzetregulering en tariefregulering. ACM is van mening dat niet goed te kwantificeren is 

wat het effect van omzetregulering dan wel tariefregulering zou moeten zijn voor de hoogte van 

de vergoeding die de WACC geeft voor vermogenskosten, zoals ook andere verschillen tussen 

de regionale netbeheerders elektriciteit en gas, TenneT en GTS niet goed te kwantificeren zijn 

in de WACC.  

 

Conclusie zienswijze “Keuze voor omzetregulering” 

1040. De zienswijzen van LTO, GTS en Energie-Nederland geven geen aanleiding het 

methodebesluit GTS te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

8.2 Rekening overboeking- en terugkoopregeling GTS 

 

Zienswijze 178  “Cap en floor hanteren” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 
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Samenvatting zienswijze “Cap en floor hanteren” 

1041. GTS stelt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat de gekozen overboeking- en 

terugkoopregeling een asymmetrische opbrengsten/kostenverhouding kent en dat daardoor 

een cap en floor zou moeten worden gehanteerd. Binnen de cap en floor worden dan de 

opbrengsten en kosten 50/50 verdeeld, boven de cap en onder de floor zouden de opbrengsten 

en kosten volledig nagecalculeerd moeten worden. De asymmetrie laat zich volgens GTS als 

volgt toelichten. De opbrengsten van de overboeking- en terugkoopregeling bestaan uit het 

gereguleerde capaciteitstarief maal de verkochte hoeveelheid capacit en zijn daarom 

gemaximeerd. De terugkoopkosten zijn niet gebaseerd op het capaciteitstarief, maar worden in 

principe door de shippers bepaald. De terugkoopprijs kan daardoor vele malen hoger zijn dan 

het capaciteitstarief en kent geen gedefinieerd maximum. Hieruit volgt dat de opbrengsten die 

GTS kan behalen bij een bepaalde hoeveelheid overboekcapaciteit in de door ACM 

voorgestelde overboeking- en terugkoopregeling een maximum heeft, maar dat er voor de 

kosten van GTS bij die hoeveelheid geen maximum is.  

1042. Energie-Nederland stelt dat uit het ontwerpbesluit GTS blijkt dat ACM van mening is dat de 

kosten en opbrengsten van de overboeking- en terugkoopregeling in gelijke mate door GTS en 

de afnemers gedragen moeten worden en dat de netto winst/verlies voor 50% verrekend wordt 

in de tarieven. Energie-Nederland kan zich enerzijds vinden in een afwijking van hetgeen is 

besproken in de klankbordgroep vergaderingen maar vraagt zich anderzijds af waarom ACM tot 

deze wijziging heeft besloten. 

 

Reactie zienswijze “Cap en floor hanteren” 

1043. ACM heeft tot een 50/50 verdeling van kosten en opbrengsten van de overboeking- en 

terugkoopregeling tussen GTS en de afnemers besloten omdat Europese Netcode Congestion 

Management Procedures (hierna tevens: CMP)
104

 voorschrijft dat de inkomsten en kosten van 

de terugkoopregeling tussen transmissiesysteembeheerders en netwerkgebruikers worden 

gedeeld. Een cap en een floor is volgens ACM niet zonder meer in lijn met deze voorschriften. 

Boven de cap en onder de floor worden de inkomsten en kosten namelijk volledig bij de 

netwerkgebruikers neergelegd en draagt GTS minder risico. Daarbij erkent ACM dat het 

prijsaspect asymmetrisch is: de verkoopprijs is gereguleerd (de veilingpremium wordt gebruikt 

voor congestiemaatregelen) terwijl de tergkoopprijs op een markt tot stand komt. Overigens 

kennen de volumes juist een tegenovergestelde relatie: GTS zal per definitie meer volumes 

kunnen verkopen dan ze hoeft terug te kopen (omdat ze alleen die volumes moet terugkopen 

die ze in eerste instantie ook verkocht heeft) . Het feit dat de opbrengsten gemaximeerd zijn, en 

                                                      
104

 Besluit van de Commissie van 24 augustus 2012 houdende de wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 

715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot 

aardgastransmissieneten, Publicatieblad van de Europese Unie, L 231/16, d.d. 28.8.2012. 
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de kosten niet is voor ACM geen aanleiding om de verdeling van die opbrengsten en kosten 

tussen GTS en de markt asymmetrisch te verdelen.  

Conclusie zienswijze “Cap en floor hanteren” 

1044. De zienswijzen van GTS en Energie-Nederland geven geen aanleiding het methodebesluit 

GTS te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

8.3 Rekening veilinggelden GTS 

 

Zienswijze 179  “Veilinggelden moeten terugvloeien naar de tarieven” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Veilinggelden moeten terugvloeien naar de tarieven” 

1045. Energie-Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat de veilinggelden 

zo spoedig mogelijk (dus niet t+2) terug moeten vloeien naar partijen, die gebruik maken van 

grenscapaciteit. Energie-Nederland stelt daarmee dat de veilinggelden niet moeten 

terugvloeien naar de algemene tarieven, maar naar shippers die gebruik maken van de 

grenscapaciteit. Investeringen om congestie op te lossen dienen te verlopen via de methodes 

van de CEER Blueprint on Incremental Capacity. 

 

Reactie zienswijze “Veilinggelden moeten terugvloeien naar de tarieven” 

1046. ACM is het niet eens met het voorstel van Energie-Nederland om veilinggelden zo snel 

mogelijk terug te laten vloeien naar shippers die gebruik maken van grenscapaciteit. ACM 

motiveert dit als volgt. Veilinggelden ontstaan wanneer er congestie bestaat op grenspunten, 

waardoor shippers op grenspunten bereid zijn veilingpremies te betalen voor het verkrijgen van 

capaciteit. Het laten terugvloeien van deze veilinggelden naar shippers op grenspunten is niet 

doelmatig. Dit leidt er namelijk toe dat de reserveprijs van veilingen wordt verlaagd, hetgeen 

slechts hogere veilingpremies oplevert zolang de congestie niet is opgelost. 

1047. Met betrekking tot het tot stand brengen van investeringen die congestie oplossen geldt dat 

in de CEER Blueprint on Incremental Capacity juist rekening wordt gehouden met de 

mogelijkheid om veilingpremies in te zetten bij het bouwen van nieuwe capaciteit. Doordat de 

totale veilingprijs inclusief veilingpremies wordt verwerkt in de economische test, worden de 

veilingpremies op punten waar incrementele veilingen plaatsvinden reeds aangewend om 
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investeringen in additionele capaciteit op die punten mogelijk te maken.
105

 Toepassing van de 

CEER blueprint on Incremental Capacity sluit het gebruik van veilingopbrengsten voor 

investeringen dus zeker niet uit. 

Conclusie zienswijze “Veilinggelden moeten terugvloeien naar de tarieven” 

1048. De zienswijze van Energie-Nederland geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te 

wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

8.4 Balanceringsopbrengsten GTS 

 

Zienswijze 180  “Verwerking opbrengsten als gevolg van Netwerkcode Balancing” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS ja 

 

Samenvatting zienswijze “Verwerking opbrengsten als gevolg van Netwerkcode Balancing” 

1049. GTS stelt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit GTS ten aanzien van het verwerken van 

de aanpassingen als gevolg van de nieuwe Netwerkcode Balancing voor dat de tekst wordt 

gewijzigd zodat de methodiek geen andere oplossingsrichtingen uitsluit die in lijn zijn met 

geldende (Europese) codes. Daarnaast is nog niet zeker of er geen additionele kosten 

tegenover opbrengsten staan.  

 

Reactie zienswijze “Verwerking opbrengsten als gevolg van Netwerkcode Balancing” 

1050. Naar het oordeel van ACM sluit de tekst dergelijke oplossingsrichtingen ook niet uit. ACM 

gaat in het ontwerp besluit enkel in op de verwerking van eventuele additionele opbrengsten als 

gevolg van de Netwerkcode Balancing. Het is ACM niet duidelijk hoe dit eventuele andere 

oplossingsrichtingen uit zou sluiten. GTS maakt daarnaast niet duidelijk wat ACM in deze tekst 

dient aan te passen om te voorkomen dat de methodiek andere oplossingsrichtingen uitsluit.  

1051. ACM kan zich vinden in de zorg van GTS dat niet zeker is of er additionele kosten tegenover 

de opbrengsten als gevolg van de Netwerkcode Balancing staan en is van mening dat dit 

meegenomen moet worden in het ontwerpbesluit. ACM past het methodebesluit daarom 

zodanig aan dat ook eventuele additionele kosten als gevolg van de Netwerkcode Balancing 

worden gesaldeerd met de additionele opbrengsten.  
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 CEER, Blueprint on Incremental Capacity, 23 mei 2013, kenmerk C13-GIF-06-03, zie www.energy-regulators.eu. 
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Conclusie zienswijze “Verwerking opbrengsten als gevolg van Netwerkcode Balancing” 

1052. De zienswijze van GTS heeft geleid tot een wijziging van paragraaf 10.5 van het 

methodebesluit GTS ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

8.5 Bijzondere uitbreidingsinvesteringen GTS 

 

Zienswijze 181  “Verduidelijking werking overgangsregeling zeer grote investeringen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS ja 

 

Samenvatting zienswijze “Verduidelijking werking overgangsregeling zeer grote investeringen” 

1053. Energie-Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat een 

uitbreidingsinvestering pas op het moment van ingebruikname meegenomen kan worden in de 

tarieven en vraagt daarom nadere toelichting op randnummer 225 van het ontwerpbesluit 

waarin ACM de overgangsregeling uiteen zet voor investeringen waarvan de zogenoemde final 

investment decision (hierna: FID) is genomen voordat de wettelijke regeling omtrent bijzondere 

uitbreidingsinvesteringen in werking trad.  

 

Reactie zienswijze “Verduidelijking werking overgangsregeling zeer grote investeringen” 

1054. Waar ACM op doelt in randnummer 225 zijn investeringen die ten tijde van de 

investeringsbeslissing niet in aanmerking kwamen om als bijzonder aangemerkt te worden 

omdat deze regeling toen nog niet bestond. Echter, het methodebesluit voorziet alleen in de 

vergoeding van twee typen investeringen: reguliere en niet-reguliere. De investeringen bedoeld 

in randnummer 225 vallen in geen van beide categorieën. Ze zijn niet regulier, maar vanwege 

de timing van de investeringsbeslissing ten opzichte van de timing van de wetswijziging, zijn ze 

ook niet niet-regulier omdat ze niet tijdig als bijzonder zijn gemeld bij de Minister. Deze 

investeringen dreigen tussen wal en schip te vallen.  

1055. ACM heeft daarom besloten om voor deze investeringen een overgangsregeling in te 

stellen, waarbij zeer grote investeringen waarvan de investeringsbeslissing vóór juli 2011 is 

genomen, jaarlijks in de tarieven worden vergoed. ACM benadrukt dat het hier, net zoals bij 

andere investeringen, gaat om vergoeding van kosten; de investering wordt dus pas na 

ingebruikname vergoed.  

1056. ACM is het met Energie-Nederland eens dat het belangrijk is dat het uitgangspunt dat 

investeringen pas worden vergoed na ingebruikname in het methodebesluit duidelijk naar voren 

komt.  
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Conclusie zienswijze “Verduidelijking werking overgangsregeling zeer grote investeringen” 

1057. De zienswijze van Energie-Nederland is aanleiding om paragraaf 10.8 van het 

methodebesluit GTS op dit onderdeel aan te passen ten opzichte van het ontwerpbesluit door 

de overgangsregeling tekstueel te verduidelijken. 

 

Zienswijze 182  “Onduidelijkheid onderscheid bijzondere en reguliere 

uitbreidingsinvesteringen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS ja 

 

Samenvatting zienswijze “Onduidelijkheid onderscheid bijzondere en reguliere 

uitbreidingsinvesteringen” 

1058. Indien ACM overgaat op een methode waarbij zij reguliere uitbreidingsinvesteringen via een 

budgetsystematiek vergoedt, dient zij volgens GTS duidelijkheid te verschaffen over de vraag 

of een investering bijzonder is of niet. Specifiek stelt GTS dat de grens voor zeer grote (en 

daarom bijzondere) investeringen EUR 50 miljoen zou moeten bedragen omdat dit consistent is 

met het historische en verwachte patroon van uitbreidingsinvesteringen en het 

besluitvormingsproces dat binnen GTS geldt voor uitbreidingsinvesteringen.  

 

Reactie zienswijze “Onduidelijkheid onderscheid bijzondere en reguliere 

uitbreidingsinvesteringen” 

1059. ACM is het eens met GTS waar het gaat om het opnemen van een grens voor zeer grote 

uitbreidingsinvesteringen in het methodebesluit. Het opnemen van een schatting voor niet-

reguliere uitbreidingsinvesteringen is alleen mogelijk indien er een splitsing kan worden 

gemaakt tussen reguliere en niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen, en hiervoor is een 

afbakening nodig van wat zeer groot is. Ten tijde van publicatie van het ontwerp 

methodebesluit was voor ACM nog niet duidelijk welke grens de Minister, die immers beslist 

over nut en noodzaak van bijzondere uitbreidingsinvesteringen, voornemens is aan te houden. 

Inmiddels heeft de Minister meegedeeld dat de grens voor zeer grote uitbreidingsinvesteringen 

zal komen te liggen op EUR 50 miljoen. Voor de bepaling van het budget voor reguliere 

uitbreidingsinvesteringen neemt ACM daarom alleen uitbreidingsinvesteringen in aanmerking 

die minder kosten dan EUR 50 miljoen. 

 

Conclusie zienswijze “Onduidelijkheid onderscheid bijzondere en reguliere 

uitbreidingsinvesteringen” 

1060. Deze zienswijze van GTS geeft aanleiding om het methodebesluit GTS te wijzigen ten 

opzichte van het ontwerpbesluit door expliciet een afbakening op te nemen voor het 
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onderscheid tussen bijzondere en reguliere uitbreidingsinvesteringen in paragraaf 8.4.1 van het 

methodebesluit GTS. 

 

8.6 Marktfaciliterende activiteiten GTS 

 

Zienswijze 183  “Verduidelijking invulling marktfaciliterende activiteiten” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Verduidelijking invulling marktfaciliterende activiteiten” 

1061. Energie-Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat de kosten voor 

marktfaciliterende activiteiten te weinig transparant zijn en stelt voor GTS te verplichten deze 

kosten jaarlijks te verantwoorden. Daarnaast stelt Energie-Nederland de vraag of het uitsluiten 

van kosten als gevolg van codewijzigingen betekent dat de kosten die GTS zal opgeven als 

marktfaciliterende activiteiten zoals vastgelegd in het besluit voor de pilot grensveilingen strijdig 

zijn met dat uitgangspunt. 

 

Reactie zienswijze “Verduidelijking invulling marktfaciliterende activiteiten” 

1062. ACM merkt op dat de kosten voor marktfaciliterende activiteiten in de derde 

reguleringsperiode per jaar werden verantwoord. Ook in het ontwerpbesluit gaat ACM uit van 

jaarlijkse verantwoording van kosten. Dit vereist echter niet dat GTS deze verantwoording elk 

jaar oplevert. In de aanloop naar de periode vanaf 2017 dient GTS een verantwoording aan 

ACM te leveren over elk jaar van de marktfaciliterende activiteiten die zij heeft uitgevoerd. Deze 

verantwoording zal ACM te zijner tijd openbaar maken.  

1063. Met betrekking tot de pilot grensveilingen merkt ACM het volgende op. De activiteiten van 

GTS in het kader van de pilot grensveilingen acht ACM bij uitstek marktfaciliterend. Belangrijk 

in dit kader is dat GTS met een pilot vooruit loopt op een toekomstige codewijziging hoewel zij 

daartoe geenszins verplicht is. Concreet betekent dit dat naar de mening van ACM dat de extra 

kosten die GTS maakt vanwege het vroegtijdig implementeren als marktfaciliterende activiteiten 

kunnen worden aangemerkt. Kosten die GTS maakt om de codewijziging (in dit geval de 

Europese netcode aangaande Capacity Allocation Mechanisms) te implementeren worden niet 

als zodanig aangemerkt.  

Conclusie zienswijze “Verduidelijking invulling marktfaciliterende activiteiten” 

1064. De zienswijze van Energie-Nederland geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te 

wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
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Zienswijze 184  “Marktfaciliterende activiteiten niet geschikt voor vergoeding via budget” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Marktfaciliterende activiteiten niet geschikt voor vergoeding via 

budget” 

1065. GTS stelt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat een budget ongeschikt is voor het 

vergoeden van marktfaciliterende activiteiten omdat kosten voor marktfaciliterende activiteiten 

volatiel en onvoorspelbaar zijn. Historische kosten zijn daarom geen goede voorspeller voor de 

toekomst. GTS refereert hierbij aan het rapport van PwC en geeft aan dat dit een belemmering 

kan vormen om marktfaciliterende activiteiten proactief op te pakken. Voor nieuwe 

marktfaciliterende activiteiten bestaat volgens PwC onzekerheid over de mate waarin de 

inkomsten structureel gelijk zijn aan de kosten, wat kan resulteren in een te laag niveau van 

investeren in marktfaciliterende activiteiten. Een budget leidt bovendien alleen tot 

lastenverschuiving en niet tot lastenverlichting. GTS stelt daarom voor om marktfaciliterende 

activiteiten te blijven nacalculeren.  

1066. Daarnaast stelt GTS dat ACM een te beperkte invulling geeft aan het begrip 

marktfaciliterende activiteiten. Concreet stelt GTS dat ook kosten die worden gemaakt om de 

markt te faciliteren, waarbij uitvoering wordt gegeven aan codewijzigingen, in beginsel in 

aanmerking genomen zouden moeten kunnen worden omdat het irrelevant is of er al dan niet 

een codewijziging ten grondslag ligt aan een marktfaciliterende activiteit. Ook stelt GTS dat een 

belangrijke categorie martkfaciliterende activiteiten niet is meegenomen, namelijk die met 

betrekking tot het mogelijk maken van de invoeding en marktontwikkeling van groen gas.  

 

Reactie zienswijze “Marktfaciliterende activiteiten niet geschikt voor vergoeding via budget” 

1067. Over het algemeen streeft ACM er naar zo veel mogelijk kostenposten te reguleren binnen 

de price-cap en zo min mogelijk kostenposten na te calculeren. Op deze manier wordt GTS 

geprikkeld om zo efficiënt mogelijk te handelen. ACM ziet geen reden af te zien van deze 

prikkel voor marktfaciliterende activiteiten.  

1068. ACM stelt met betrekking tot de voorspelbaarheid van kosten voor marktfaciliterende 

activiteiten en historische kosten daarnaast het volgende. De werking van een budget zoals 

voorgesteld door ACM in haar ontwerpbesluit is zodanig dat een onderdekking van kosten in de 

periode p gecompenseerd wordt door een hoger budget in periode p+1. Immers, de kosten 

voor marktfaciliterende activiteiten in 2014-2016 vormen, indien uit de evaluatie van de 

verantwoording van deze kosten blijkt dat ze terecht als marktfaciliterende activiteiten zijn 

aangemerkt door GTS, de basis voor het budget voor marktfaciliterende activiteiten in de 

periode vanaf 2017. Indien zou blijken dat de kosten voor marktfaciliterende activiteiten in de 
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periode 2014-2016 hoger zijn dan het budget, wordt dit gecompenseerd door een hoger budget 

in de periode vanaf 2017.  

1069. GTS heeft daarmee zekerheid dat, indien zij kosten maakt voor marktfaciliterende 

activiteiten zoals gedefinieerd door ACM, ze deze op lange termijn terugverdient. Bovendien 

beschouwt ACM marktfaciliterende activiteiten als uitvloeisel van de in artikel 10, eerste lid, van 

de Gaswet genoemde taak voor GTS om het door haar beheerde gastransportnet te 

ontwikkelen. ACM is het daarom niet eens met de stelling dat een budget zoals door ACM 

voorgesteld een belemmering zou vormen om marktfaciliterende activiteiten proactief op te 

pakken. Omdat ACM het budget baseert op gerealiseerde marktfaciliterende activiteiten, acht 

zij het budget voldoende voor GTS om toekomstige marktfaciliterende activiteiten uit te voeren.  

1070. ACM kan de stelling van GTS dat een budget zou leiden tot lastenverschuiving in plaats van 

lastenverlichting niet volgen. Het leidt zowel voor GTS, ACM als andere marktpartijen tot een 

lastenverlichting om slechts één keer een verantwoording/oordeel over marktfaciliterende 

activiteiten over de hele periode te geven in plaats van eens per jaar.  

1071. Met betrekking tot de kosten van marktfaciliterende activiteiten waarbij uitvoering wordt 

gegeven aan codewijzigingen merkt ACM het volgende op. De methode van regulering 

vergoedt de kosten die GTS maakt voor haar wettelijke taken. De kosten van taken waarbij 

uitvoering wordt gegeven aan codes en wijzigingen daarop zijn daarbij inbegrepen, ook als zo 

een taak of activiteit als marktfaciliterend aangemerkt zou kunnen worden. ACM wil slechts de 

kosten van die marktfaciliterende activiteiten extra vergoeden voor zover deze kosten niet 

geacht kunnen worden te zijn vergoed in de reguliere toegestane inkomsten. Marktfaciliterende 

activiteiten vergoedt ACM bovenop de reguliere toegestane inkomsten alleen wanneer GTS 

verder gaat dan het slechts uitvoeren van haar wettelijke taken.  

1072. Bovengenoemd uitgangspunt geldt ook voor groen gas. Voor zover de activiteiten in het 

kader van groen gas als marktfaciliterend aan te merken zijn, komen zij slechts voor een extra 

vergoeding in aanmerking voor zover met deze kosten in de methode van regulering niet reeds 

rekening is gehouden in verband met de kosten van de uitvoering van de wettelijke taken.  

Conclusie zienswijze “Marktfaciliterende activiteiten niet geschikt voor vergoeding via budget” 

1073. De zienswijze van GTS geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen ten 

opzichte van het ontwerpbesluit. 

8.7 Toepassing bandbreedte GTS 

 

Zienswijze 185  “Motivering individuele tariefwijzigingen” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 
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Samenvatting zienswijze “Motivering individuele tariefwijzigingen” 

1074. Energie-Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat de methode van 

regulering, blijkens randnummer 237 van het ontwerpbesluit, GTS niet verplicht om alle 

tarieven in gelijke mate te laten veranderen en GTS dus enige ruimte biedt om fundamentele 

keuzes ten aanzien van het vaststellen van de concrete entry –en exittarieven te maken. 

Hoewel deze keuzes volgens Energie-Nederland grote impact hebben op individuele 

marktpartijen worden deze niet onderbouwd. Energie-Nederland vraagt ACM daarom om deze 

keuzevrijheid te beperken dan wel GTS te verplichten deze keuzes goed te onderbouwen zodat 

ACM kan toetsen of aan alle vereisten van artikel 13 van de Gasverordening wordt voldaan. Dit 

geldt wat Energie-Nederland betreft ook voor de bandbreedte van 5% voor individuele 

tariefswijzigingen.  

1075. Daarnaast stelt Energie-Nederland in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat er geen 

bandbreedte bestaat voor de gemiddelde tariefswijziging en er dus van jaar tot jaar 

tariefswijzigingen groter dan 5% kunnen voorkomen. Ook binnen de reguleringsperiode dienen 

daarom volgens Energie-Nederland alle individuele verhogingen nader gemotiveerd te worden 

en transparant tot stand te komen. 

 

Reactie zienswijze “Motivering individuele tariefwijzigingen” 

1076. Met betrekking tot de bandbreedte overweegt ACM het volgende. ACM heeft reeds in 

eerdere reguleringsperiodes bewust gekozen om GTS beperkte keuzevrijheid te laten bij de 

doorwerking van de doelmatigheidskorting in individuele tarieven. Met een bandbreedte van 5% 

normeert ACM deze afzonderlijke tariefafwijkingen al, om richting te geven aan de 

verschillende tarieven. In tegenstelling tot hetgeen Energie-Nederland stelt, is ACM van mening 

dat dit GTS geen ruimte biedt om fundamentele keuzes ten aanzien van individuele tarieven te 

maken; dit is juist de reden dat de bandbreedte tot 5% is beperkt. Deze beperking betekent ook 

een administratieve lastenverlichting, omdat de onderbouwing van en de controle op 

afwijkingen kleiner dan 5% achterwege kan blijven.  

1077. Met betrekking tot de wijziging van het gemiddeld gewogen tarief van jaar op jaar merkt 

ACM het volgende op. Een wijziging van het gewogen gemiddeld tarief van jaar op jaar kan, 

buiten de exogene wijziging van de cpi, verschillende oorzaken hebben. Een oorzaak kan zijn 

de toepassing van de vastgestelde x-factor: het gewogen gemiddeld tarief kan van jaar op jaar 

afwijken door de vastgestelde x-factor. Voor motivering van totstandkoming van de x-factor 

verwijst ACM naar het methodebesluit en x-factorbesluit waarin zij dit toelicht. Voorts kunnen 

nacalculaties zoals vermeld in hoofdstuk 10 van het methodebesluit GTS leiden tot wijzigingen 

van het gewogen gemiddelde tarief van jaar op jaar. Dit wordt door GTS in het tarievenvoorstel 

en door ACM in het methodebesluit GTS en in het tarievenbesluit gemotiveerd. Motivering van 

alle individuele tarievenveranderingen acht ACM niet proportioneel in verhouding tot de 

administratieve lastenverzwaring die daarmee – en met de controle daarop – gepaard gaan.  
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Conclusie zienswijze “Motivering individuele tariefwijzigingen” 

1078. De zienswijze van Energie-Nederland geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te 

wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 186  “Voorwaarden afwijking bandbreedte bij pipe-to-pipe competition” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “Voorwaarden afwijking bandbreedte bij pipe-to-pipe competition” 

1079. GTS vraagt in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit GTS aan ACM te bevestigen dat de 

aanvullende voorwaarden met betrekking tot afwijkingen van de bandbreedte van 5% slechts 

van toepassing zijn op afwijkingen van de bandbreedte gemotiveerd op pipe-to-pipe 

competition.  

 

Reactie zienswijze “Voorwaarden afwijking bandbreedte bij pipe-to-pipe competition” 

1080. ACM bevestigt dat de aanvullende voorwaarden voor het aantonen van pipe-to-pipe 

competition alleen gelden voor afwijkingen van de bandbreedte gemotiveerd op pipe-to-pipe 

competition. ACM is van mening dat dit voldoende duidelijk in het besluit staat.  

Conclusie zienswijze “Voorwaarden afwijking bandbreedte bij pipe-to-pipe competition” 

1081. De zienswijze van GTS geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen ten 

opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 187  “Tarievenbenchmark en tariefeffecten bij pipe-to-pipe competition” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS nee 

VEMW ontwerpbesluit GTS ja 

 

Samenvatting zienswijze “Tarievenbenchmark en tariefeffecten bij pipe-to-pipe competition” 

1082. VEMW stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat ACM in het ontwerpbesluit 

geen criteria heeft opgenomen voor het uitvoeren van een tarievenbenchmark aan de hand 

waarvan zij toetst of er sprake is van pipe-to-pipe competition. Het ontwerpbesluit voldoet 

daarom volgens VEMW niet aan de eisen van het Europese recht, in het bijzonder artikel 13 

van de Gasverordening. 
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1083. Energie-Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat het 

desbetreffende artikel uit het Commission Staff Working Document
106

 alleen bedoeld is om 

kostenefficiëntie via benchmarking te bepalen. Daarmee zou een tariefdaling met een 

tarievenbenchmark beargumenteerd worden, maar geen tariefstijging op andere punten, zoals 

ACM voorstelt.  

1084. VEMW stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat uit het ontwerpbesluit niet 

duidelijk wordt hoe de mogelijkheid tot extra tariefruimte voor GTS in geval sprake is van pipe-

to-pipe competition zich verhoudt tot het verbod op kruissubsidie. Het is niet duidelijk welke 

tarieven in een dergelijk geval zullen wijzigen en in welke mate. VEMW verzoekt ACM nader 

toe te lichten hoe de extra tariefruimte voor GTS zich verhoudt tot de capaciteitsallocatie op 

grenspunten op basis van veilingen. 

1085. Tevens verzoekt VEMW ACM toe te lichten hoe de mogelijkheid voor extra tariefruimte voor 

GTS zich verhoudt tot het ontkoppeld entry-exitsysteem. VEMW stelt dat het vaststellen van 

concurrentie op routes zich niet verhoudt tot het systeem van ontkoppelde entry-exit.  

1086. Energie-Nederland vreest dat door de voorwaarden die ACM verbindt aan het afwijken van 

kostengeoriënteerde tarieven als gevolg van pipe-to-pipe competition, een prijzenslag op 

internationale routes kan ontstaan die wordt betaald door binnenlandse afnemers. Pipe-to-pipe 

competition dient daarom in overleg met andere toezichthouders te worden overwogen conform 

randnummer 249 van het ontwerpbesluit.  

 

Reactie zienswijze “Tarievenbenchmark en tariefeffecten bij pipe-to-pipe competition” 

1087. De criteria waaraan VEMW refereert heeft ACM inderdaad niet in het ontwerpbesluit 

verwoord. ACM zal de beoordeling van eventuele afwijkingen als gevolg van pipe-to-pipe 

competition in het betreffende tarievenbesluit motiveren. ACM acht dit niet in strijd met het 

Europese recht of artikel 13 van de Gasverordening. VEMW licht de stelling daaromtrent verder 

ook niet toe. De verordening schrijft in ieder geval niet in welk besluit ACM de criteria dient te 

benoemen.  

1088. In reactie op de zienswijze van Energie-Nederland merkt ACM op dat de tarievenbenchmark 

niet als doel heeft om de kosten van GTS aan een benchmark te onderwerpen. ACM merkt op 

dat in het document van de Commissie expliciet staat dat indien er sprake is van pipe-to-pipe 

competition die de doelstellingen van de Gasverordening belemmert, afwijking van 

kostenoriëntatie geoorloofd is. Gegeven artikel 13 van de Gasverordening waarin duidelijk 

gesteld wordt dat een transmissiesysteembeheerder haar efficiënte kosten via de regulering 

terug moet kunnen verdienen, ligt het voor de hand dat een tariefdaling als gevolg van pipe-to-

                                                      
106

 Commission Staff Working Document on tariffs for access to the natural gas transmission networks regulated under 

Article 3 of Regulation 1775/2005 (Brussel, 20.4.2007, SEC (2007) 535). 
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pipe competition impliceert dat andere tarieven moeten stijgen om te borgen dat de TSO 

voldoende inkomsten heeft om alle efficiënte kosten terug te verdienen.  

1089. In reactie op de zienswijze van VEMW ten aanzien van kruissubsidiëring wijst ACM erop dat 

uit het feit dat artikel 13 van de Gasverordening, in samenhang met het Commission Staff 

Working Document, volgt dat in bepaalde omstandigheden afgeweken kan worden van het 

uitgangspunt van op kosten georiënteerde tarieven, af te leiden valt dat het verbod op 

kruissubsidiëring kennelijk niet onverkort (en) in alle gevallen geldt. 

1090. Het is voor ACM niet mogelijk om op voorhand de duidelijkheid te bieden waar VEMW om 

vraagt. Zonder concrete informatie over op welke routes pipe-to-pipe competition zou 

voorkomen is het niet mogelijk om aan te duiden welke tarieven in een dergelijk geval zouden 

wijzigen en in welke mate. ACM kan slechts vermelden dat zij voornemens is om in het geval 

van een tariefsverlaging op bepaalde punten de tarieven op alle andere punten in gelijke mate 

te laten wijzigen. Dat houdt in dat voor veilingen op grenspunten de reserveringsprijs wordt 

gewijzigd. ACM zal dit nog verduidelijken in het methodebesluit. 

1091. ACM deelt de analyse van VEMW dat pipe-to-pipe competition in een ontkoppeld entry-exit 

systeem minder voor de hand ligt en moeilijker te bewijzen is dan in een point-to-point systeem. 

Het is aan GTS om te bewijzen dat er wel degelijk sprake is van pipe-to-pipe competition op 

een bepaalde route. ACM zal dit vervolgens beoordelen. Zoals Energie-Nederland reeds zelf 

aangeeft en ACM in paragraaf 10.10 van het ontwerpbesluit heeft beschreven, zal ACM over 

pipe-to-pipe competition in overleg treden met andere toezichthouders. 

Conclusie zienswijze “Tarievenbenchmark en tariefeffecten bij pipe-to-pipe competition” 

1092. De zienswijze Energie-Nederland geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. De zienswijze van VEMW geeft aanleiding tot een 

tekstuele wijziging in paragraaf 10.10 van het methodebesluit GTS ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 
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9 Procedure 

 

Zienswijze 188 “Totstandkoming besluiten” 

 

Respondenten Op ontwerpbesluit / notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

DEK alle ontwerpbesluiten nee 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Totstandkoming besluiten” 

1093. In haar zienswijze op de ontwerpbesluiten TenneT transport- en systeemtaken, GTS en 

regionale netbeheerders elektriciteit en gas is DEK van mening dat de datum van publicatie van 

de ontwerp methodebesluiten hen relatief korte tijd heeft gegeven om hun achterban en experts 

te kunnen raadplegen, vanwege de landelijke feestdagen tijdens de periode van ter inzage 

legging. 

1094. In haar zienswijzen op de ontwerpbesluiten TenneT transport- en systeemtaken en GTS valt 

het DEK voorts op dat de consumenten-belangenbehartiging in de hoorzitting achterwege 

bleef. 

1095. DEK geeft in haar zienswijzen op de ontwerpbesluiten TenneT transporttaken en GTS aan 

dat zij graag in randnummer 11 (TenneT transport) en randnummers 13-15 (GTS) vermeld zou 

zien dat de consumentenorganisatie, weliswaar wel uitgenodigd, toch geen onderdeel was van 

geraadpleegde organisaties. DEK is van mening dat de consumenten onvoldoende 

vertegenwoordigd zijn in de procedure van totstandkoming van dit besluit. Daarmee is DEK 

echter niet van mening dat ACM onvoldoende oog zou hebben voor de consument. 

1096. Ten aanzien van het schatten van kosten die voortvloeien uit nieuwe taken en 

verantwoordelijkheden (randnummer 85 ontwerpbesluit TenneT transporttaken) pleit DEK voor 

het bijhouden van een openbaar register van gevoerde gesprekken, alsmede bekendmaking 

vooraf van dergelijke (in)formele gesprekken, waarbij externe belanghebbenden gevraagd en 

ongevraagd hun visie kunnen geven. 

1097. DEK sluit zich aan bij het mondelinge verzoek van TenneT tot openbaarmaking van de 

verslagen van de gesprekken met investeerders met betrekking tot het aantrekken van kapitaal. 

1098. Rendo stelt in haar zienswijze op de ontwerpbesluiten regionale netbeheerders elektriciteit 

en gas nog niet in de gelegenheid te zijn geweest om alle formules uit bijlage 1 bij de ontwerp 

methodebesluiten te valideren op juistheid aan de hand van de concept rekenmodellen van de 
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x-factor, en houdt zich het recht voor ten aanzien van dit punt nog met een nadere zienswijze te 

komen. 

 

Reactie zienswijze “Totstandkoming besluiten” 

1099. ACM wijst op het feit dat de zienswijzetermijn van zes weken, behorende bij de uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure zoals neergelegd in afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht, mede met het oog op de Algemene termijnenwet niet wordt verlengd vanwege 

het bestaan van landelijke feestdagen tijdens de periode van terinzagelegging. 

1100. Met DEK heeft ook ACM opgemerkt dat de belangen van consumenten slechts beperkt 

waren vertegenwoordigd in de voorbereiding van de methodebesluiten. In randnummer 11 van 

het ontwerp methodebesluit TenneT transporttaken heeft ACM reeds opgenomen dat zij de 

organisaties die de consumentenbelangen behartigen heeft uitgenodigd voor de 

klankbordgroep. Uit voetnoot 3 volgt vervolgens dat deze organisaties zich hier echter niet voor 

hebben aangemeld. Zoals door DEK zelf ook wordt opgemerkt, weegt ACM niettemin de 

belangen van consumenten nadrukkelijk mee bij het vaststellen van de methodebesluiten. 

1101. ACM meent dat zij door het volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en 

het overleg met netbeheerders en representatieve organisaties in klankbordgroepen bij de 

voorbereiding van de methodebesluiten een hoge mate van zorgvuldigheid en transparantie 

heeft betracht. Een specifiek openbaar register voor, en bekendmaking van gesprekken over 

de kosten die voortvloeien uit nieuwe taken en verantwoordelijkheden – zoals voorgesteld door 

DEK – acht ACM derhalve niet noodzakelijk. Immers, zoals ACM in het randnummer waaraan 

DEK refereert heeft geschreven, zal zij samen met TenneT bezien hoe deze kosten vooraf het 

beste kunnen worden geschat en waar nodig andere marktpartijen hierover consulteren. Zo zijn 

de leden van de klankbordgroep over de inschatting van kosten voor de inkoop van primaire 

reserve geconsulteerd. Bovendien heeft de neerslag van dergelijke gesprekken en consultaties 

weer deel uitgemaakt van de besluitvorming waarbij ACM aan de zorgvuldigheidseisen uit de 

Awb, de E-wet en de Gaswet voldoet. 

1102. DEK sluit zich voorts aan bij een opmerking van TenneT tijdens de hoorzitting op 31 mei 

2013, waarin TenneT stelt dat ACM tot op heden niet publiekelijk heeft gedeeld wat de 

uitkomsten zijn van haar gesprekken met investeerders met betrekking tot het aantrekken van 

kapitaal, ondanks de toezegging van ACM in de klankbordgroep dit wél te doen. In reactie 

hierop geeft ACM aan dat het informele gesprekken met investeerders betrof en dat deze 

informatie niet is gebruikt bij de voorbereiding van de methodebesluiten. Het delen van deze 

informatie met de klankbordgroep dient dan ook geen doel. 

1103. Ten aanzien van het punt van Rendo over validatie van de bijlage met formules overweegt 

ACM allereerst dat het indienen van een formele zienswijze ten aanzien van het ontwerp 

methodebesluit enkel mogelijk is tijdens de daarvoor bestemde zienswijzeperiode van zes 

weken; dit geldt onverkort ook voor de bijlagen daarbij. Ten tweede overweegt ACM dat de 
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rekenmodellen voor de berekening van de x-factor in lijn moet zijn met de methode en de 

bijbehorende bijlage met formules, en dus niet andersom. Voorts heeft ACM ter voorbereiding 

van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering 

(x-factor) op 23 mei 2013 de concept rekenmodellen van de x-factor voorgelegd aan de 

regionale netbeheerders, waardoor onder meer Rendo in staat is gesteld om hierop te 

reageren. Deze concept rekenmodellen maken echter nadrukkelijk geen onderdeel uit van het 

methodebesluit. De voorbereiding van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering 

van de doelmatige bedrijfsvoering (x-factor) voor regionale netbeheerders elektriciteit en gas 

zal evenals het methodebesluit zorgvuldig plaatsvinden.  

 

Conclusie zienswijze “Totstandkoming besluiten” 

1104. De zienswijzen van DEK en Rendo geven geen aanleiding de methodebesluiten te wijzigen 

ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 189 “Klankbordgroepen” 

 

Respondenten Op ontwerpbesluit / notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Liander ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

VEMW ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

VEMW ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Klankbordgroepen” 

1105. Liander stelt in haar zienswijze op de ontwerpbesluiten regionale netbeheerders elektriciteit 

en gas dat ACM pas laat – tijdens de ‘wrap-up’ sessie van 12 maart 2013 en in afwijking van 

het eerdere overleg tijdens de klankbordgroepen – heeft aangegeven voornemens te zijn om 

een frontier shift op basis van een langjarig gemiddelde van gerealiseerde 

productiviteitsmetingen toe te passen. 

1106. Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijze op de ontwerpbesluiten regionale 

netbeheerders elektriciteit en gas dat op grond van de gevoerde discussies in de 

klankbordgroepen redelijkerwijs was te verwachten dat de inhoudelijke voornemens van ACM 

zouden worden herzien in het ontwerp methodebesluit. Dat dat vervolgens niet zo bleek te zijn 
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heeft bij de regionale netbeheerders de indruk doen ontstaan niet serieus te worden genomen. 

Tevens stelt Netbeheer Nederland dat in de laatste bijeenkomst van 12 maart 2013 de 

motivering ten aanzien van de gemaakte keuzes ontbrak. Dat heeft bij Netbeheer Nederland de 

vraag doen rijzen of het overleg wel met de nodige zorgvuldigheid is gevoerd. Netbeheer 

Nederland wijst in dit kader met name op de vaststelling van de WACC en de toepassing van 

de ‘one-off’. Zo werd ten aanzien van de WACC in de klankbordgroepen gesproken over de 

onwenselijkheid van de prikkel om in elke periode telkens te herfinancieren, maar tijdens de 

laatste klankbordgroep bleek volgens Netbeheer Nederland dat ACM zonder motivering 

volledig was voorbijgegaan aan de eerder besproken argumenten. Wat betreft de toepassing 

van de ‘one-off’ hebben volgens Netbeheer Nederland zowel regionale netbeheerders als 

klantorganisaties blijk gegeven van hun voorkeur voor een geleidelijke tariefontwikkeling en 

geen grote sprongen, ook niet tussen twee reguleringsperiodes in. Ook hier bestond de indruk 

dat dit in serieuze overweging zou worden genomen. Tijdens de laatste klankbordgroep bleek 

echter dat ACM ook met betrekking tot dit onderwerp zonder nadere motivering een van de 

verwachting afwijkende keuze zou gaan maken, aldus Netbeheer Nederland. 

1107. Tot slot stelt VEMW in haar zienswijze op de ontwerpbesluiten regionale netbeheerders 

elektriciteit en gas dat het onderwerp ‘desinvesteringen’ niet aan bod is geweest in de 

bijeenkomsten van de klankbordgroepen, en dat zij daarom met verbazing kennis heeft 

genomen van de regeling voor desinvesteringen die in de ontwerp methodebesluiten is 

opgenomen. Uit de ontwerp methodebesluiten blijkt volgens VEMW niet waarom dit het geval 

is. 

 

Reactie zienswijze “Klankbordgroepen” 

1108. In reactie op de zienswijzen van Liander en Netbeheer Nederland over de klankbordgroep 

van 12 maart 2013 wil ACM benadrukken dat zowel de WACC als de aanpassing van de 

begininkomsten aan het efficiënte kostenniveau uitvoerig zijn besproken en bediscussieerd 

tijdens de diverse klankbordgroepen. Hierbij is ook de bijbehorende motivering gedeeld. ACM 

betwist dan ook dat de voorbereiding van het voorliggende methodebesluit onzorgvuldig is 

geschied. Het gegeven dat ACM op deze twee onderwerpen geen overeenstemming met de 

gezamenlijke netbeheerders en representatieve organisaties heeft kunnen bereiken, heeft er 

uiteindelijk toe geleid dat ACM de diverse belangen heeft afgewogen en een keuze heeft 

moeten maken. Dat deze keuze afweek van de verwachtingen van partijen naar aanleiding van 

eerder overleg in de klankbordgroep, doet volgens ACM niets af aan de zorgvuldige 

voorbereiding van die keuze. 

1109. VEMW stelt dat het onderwerp ‘desinvesteringen’ niet aan bod is geweest in de 

bijeenkomsten van de klankbordgroepen. ACM wijst erop dat dit onderwerp wel degelijk is 
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behandeld tijdens de klankbordgroepen. Specifiek verwijst zij hierbij naar de klankbordgroep 

van 12 maart 2013.
107

 

Conclusie zienswijze “Klankbordgroepen” 

1110. De zienswijzen van Netbeheer Nederland, Liander en VEMW geven geen aanleiding de 

methodebesluiten regionale netbeheerders elektriciteit en gas te wijzigen ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 190 “Consultatie over onderzoeken” 

 

Respondenten Op ontwerpbesluit / notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Stedin ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

Netbeheer Nederland ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

DEK ontwerpbesluit TenneT 

transporttaken 

nee 

VEH ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Consultatie over onderzoeken” 

1111. In haar zienswijze op de ontwerpbesluiten regionale netbeheerders elektriciteit en gas geeft 

Stedin aan kennis te hebben genomen van de toezegging van ACM tijdens de hoorzitting van 

30 mei 2013 dat de netbeheerders nog geconsulteerd zullen worden voordat de resultaten van 

het onderzoek van Ecorys B.V. – naar kostenbesparingen door invoering van het marktmodel – 

in het definitieve methodebesluit zullen worden verwerkt. Tevens stelt Stedin dat ook de 

resultaten van het onderzoek naar de kosten van inkoop van netverliezen gas ter consultatie 

aan belanghebbenden zullen moeten worden voorgelegd alvorens zij in de regulering kunnen 

worden verwerkt. Stedin geeft aan dat zij nog geen oordeel heeft kunnen uitspreken over dit 

onderzoek. 

1112. Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijze op de ontwerpbesluiten regionale 

netbeheerders elektriciteit en gas dat ACM begin 2013 heeft aangegeven, en tijdens de 
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hoorzitting van 30 mei jl. heeft toegezegd, de regionale netbeheerders te zullen consulteren 

voordat de resultaten van het onderzoek naar kostenbesparingen als gevolg van de invoering 

van het marktmodel worden verwerkt in het methodebesluit, maar dat tot op heden nog geen 

resultaten zijn gedeeld. In de ogen van Netbeheer Nederland blijft ACM in gebreke bij eerdere 

toezeggingen om de resultaten te delen. Netbeheer Nederland hecht eraan dat de toezegging 

wordt nagekomen doordat de regionale netbeheerders worden geconsulteerd inzake de 

resultaten van het onderzoek voordat deze een plaats krijgen in de definitieve 

methodebesluiten, en dat ACM in die consultatie op serieuze wijze tracht overeenstemming te 

bereiken. In dit kader wijst Netbeheer Nederland op een uitspraak van het CBb (CBb 23 

december 2011, LJN BU9127, rechtsoverweging 13.12.1). Netbeheer Nederland heeft een 

zelfde zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders gas ten aanzien van 

het lopende onderzoek naar de inkoop van netverliezen gas. 

1113. Ook Vereniging Eigen Huis constateert in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders gas dat er nog onderzoek wordt verricht door Ecorys B.V. naar de 

kostenbesparingen voor netbeheerders als gevolg van het wegvallen van taken, en dat er ook 

nog een onderzoek loopt naar de kosten van de inkoop van netverliezen gas. Vereniging Eigen 

Huis geeft aan dat zij zich het recht voorbehoudt om op de uitkomsten van deze onderzoeken 

in te gaan bij een eventueel beroep inzake het methodebesluit regionale netbeheerders gas.  

1114. In haar zienswijze op het ontwerpbesluit TenneT transporttaken verzoekt DEK specifiek om 

een openbare consultatie met alle belanghebbenden over de verwerking van de nieuwste 

inzichten in de e3GRID2012-studie ten aanzien van de mate van efficiëntie van TenneT, zoals 

vermeld in randnummer 145 van het ontwerp methodebesluit TenneT transporttaken. 

 

Reactie zienswijze “Consultatie over onderzoeken” 

1115. ACM merkt op dat zij ten behoeve van de klankbordgroep van 27 augustus 2013 per brief 

van 30 juli 2013 de resultaten van de onderzoeken die Stedin, Netbeheer Nederland en 

Vereniging Eigen Huis noemen met de klankbordgroep heeft gedeeld, tezamen met een 

weergave hoe ACM voornemens is deze te verwerken in het methodebesluit. Deze gegevens 

zijn tevens per e-mail met de klankbordgroep gedeeld en gepubliceerd op de website van ACM. 

Netbeheerders hebben de gelegenheid gekregen hun schriftelijke zienswijze hierover in te 

dienen, en in de klankbordgroep van 27 augustus 2013 is de mogelijkheid geboden om de 

onderzoeken te bespreken. ACM is van mening dat zij hiermee haar toezegging is nagekomen 

en de benodigde zorgvuldigheid in acht heeft genomen. 

1116. Voor wat betreft de resultaten van de e3GRID2012-studie en de aanvullende studie geldt 

hetzelfde. ACM heeft ten behoeve van de klankbordgroep van 10 september 2013 per brief van 

26 juli 2013 de resultaten van de onderzoeken die DEK noemt en de nieuwste inzichten ten 

aanzien van de mate van efficiëntie van TenneT met de klankbordgroep gedeeld, tezamen met 

een weergave de wijze waarop ACM voornemens is deze te verwerken in het methodebesluit. 

In de klankbordgroep van 10 september 2013 is gelegenheid gegeven om de onderzoeken te 
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bespreken. ACM is van mening dat zij hiermee haar toezegging uit het ontwerp methodebesluit 

TenneT transporttaken is nagekomen en de benodigde zorgvuldigheid in acht heeft genomen. 

 

Conclusie zienswijze “Consultatie over onderzoeken” 

1117. De zienswijze van Netbeheer Nederland, Stedin, VEH en DEK geven geen aanleiding het 

methodebesluit TenneT transporttaken, het methodebesluit regionale netbeheerders gas en het 

methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit te wijzigen ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 191  “Documenten niet genoemd” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Energie-Nederland ontwerpbesluit GTS ja 

 

Samenvatting zienswijze “Documenten niet genoemd” 

1118. Energie Nederland stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat in het 

ontwerpbesluit GTS een aantal essentiële documenten niet is genoemd. In het bijzonder noemt 

zij een position paper van haar hand van 29 november 2012 ten aanzien van de 

omzetregulering en de overboekings- en terugkoopregeling.  

 

Reactie zienswijze “Documenten niet genoemd” 

1119. Het door Energie Nederland genoemde document is abusievelijk niet opgenomen. ACM past 

het methodebesluit op dit punt aan. Van overige documenten die zouden ontbreken is ACM 

niets gebleken. 

Conclusie zienswijze “Documenten niet genoemd” 

1120. De zienswijze van Energie-Nederland geeft aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen 

ten opzichte van het ontwerpbesluit door in randnummer 16 de brief van Energie-Nederland 

van 29 november 2012, met als onderwerp “Visie op omzetregulering GTS” op te nemen. 

 

Zienswijze 192  “Administratieve Grondslagen Informatieverzoeken voor GTS (hierna: AGI) 

openbaar maken” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW ontwerpbesluit GTS nee 

 

Samenvatting zienswijze “AGI openbaar maken” 
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1121. VEMW constateert in haar zienswijze op het ontwerpbesluit GTS dat de Administratieve 

Grondslagen Informatieverzoeken voor GTS (hierna: AGI) niet openbaar zijn. Dit is volgens 

VEMW in strijd met het vereiste van een transparante methode van regulering en transparante 

tarieven zoals volgt uit artikel 13 van de Gasverordening. VEMW verzoekt de AGI daarom 

alsnog, in ieder geval bij de publicatie van het methodebesluit, openbaar te maken. 

 

Reactie zienswijze “AGI openbaar maken” 

1122. In het ontwerpbesluit heeft ACM opgemerkt dat zij bij het bepalen van de kosten 

boekhoudkundige principes hanteert die zijn vastgelegd in de AGI. Naar het oordeel van ACM 

ligt het voor de hand om enig inzicht te verschaffen aangaande de uitgangspunten die worden 

gehanteerd bij het bepalen van de kosten en de afspraken die ACM met GTS hierover heeft 

gemaakt voor de jaren 2010, 2011 en 2012. ACM heeft deze afspraken inmiddels openbaar 

gemaakt.  

Conclusie zienswijze “AGI openbaar maken” 

1123. De zienswijze van VEMW geeft geen aanleiding het methodebesluit GTS te wijzigen ten 

opzichte van het ontwerpbesluit. ACM heeft de afspraken die ACM met GTS gemaakt heeft 

aangaande de vaststelling van de financiële data voor de jaren 2010, 2011 en 2012 

gepubliceerd. 

 

Zienswijze 193 “ACM als zelfstandig bestuursorgaan” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

VEMW ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “ACM als zelfstandig bestuursorgaan” 

1124. Ten aanzien van een mogelijke invoering van een invoedingstarief voor regionale 

netbeheerders elektriciteit stelt VEMW in haar zienswijze dat ACM, door zich afhankelijk op te 

stellen van de positie van de Minister, in strijd handelt met haar positie als zelfstandig 

bestuursorgaan. Daar voegt VEMW aan toe dat ACM ook handelt in strijd met het 

zorgvuldigheidsbeginsel alsmede artikel 3:4 juncto artikel 3:1 Awb, omdat zij niet zelfstandig 

heeft gehandeld en niet alle relevante belangen heeft afgewogen. Door dit na te laten heeft 

ACM tevens gehandeld in strijd met artikel 3:2 lid 2 en lid 4 Awb, aldus VEMW. VEMW verzoekt 

ACM alsnog een deugdelijk besluit te nemen. 

 

Reactie zienswijze “ACM als zelfstandig bestuursorgaan” 

1125. ACM is inderdaad een zelfstandig bestuursorgaan zoals VEMW stelt. Dit heeft als gevolg dat 

ACM niet hiërarchisch ondergeschikt is aan de Minister van Economische Zaken en dat de 
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Minister zich ook moet onthouden van instructies die op een individuele zaak betrekking 

hebben. 

1126. ACM kan VEMW verzekeren dat er geen sprake is geweest van een verzoek van de Minister 

om in de komende methode van regulering af te zien van de invoering van een 

invoedingstarief. ACM heeft zelfstandig de keuze gemaakt om hiertoe op dit moment niet over 

te gaan, ondanks dat ACM deze bevoegdheid heeft.  

1127. Naar de mening van ACM verlangen het door VEMW genoemde zorgvuldigheidsbeginsel en 

artikel 3:4 Awb van ACM dat zij alle informatie omtrent de verschillende belangen verzameld en 

onderling afweegt. Een brede maatschappelijke discussie geeft ACM inzicht in deze belangen, 

waarbij ACM zich realiseert dat een eventuele herverdeling van de kosten voor transport van 

elektriciteit over producenten en afnemers grote impact heeft op alle aangeslotenen in 

Nederland. ACM betwist derhalve de stelling van VEMW dat ACM in strijd handelt met 

voorgenoemde beginsel en artikel, ACM is van mening dat juíst door beleidsmatige 

beschouwingen en ontwikkelingen een plaats in haar overwegingen te geven, zij invulling geeft 

aan het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 3:4 Awb.  

1128. Ten aanzien van het standpunt van VEMW dat ACM tevens strijdig handelt met de leden 2 

en 4 van artikel 3:2 Awb constateert ACM dat deze bepalingen niet bestaan. Uit de tekst kan 

ACM ook niet opmaken waarop VEMW mogelijk gedoeld heeft, waardoor een reactie van ACM 

op dit punt moet uitblijven. 

 

Conclusie zienswijze “ACM als zelfstandig bestuursorgaan” 

1129. De zienswijze van VEMW heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit 

regionale netbeheerders elektriciteit ten opzichte van het ontwerpbesluit 

 

Zienswijze 194 “ Onzorgvuldigheid ACM” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

Rendo ontwerpbesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit 

nee 

 

Samenvatting zienswijze “Onzorgvuldigheid ACM” 

1130. Rendo stelt in haar zienswijze op het ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit dat 

ACM in het ontwerpbesluit niet ingaat op alle argumenten die zij in het verleden tegen de SO-

uitbreiding (de wijze van verwerking van invoeding in de methode) heeft aangevoerd. Rendo 

meent dat dit niet alleen hoogst onzorgvuldig is, maar dat dit tevens Rendo de gelegenheid 

ontneemt om een gefundeerde zienswijze te formuleren anders dan te verwijzen naar eerder 

aangedragen argumenten. Rendo verzoekt derhalve ACM om na de publicatie van de 

einduitspraak van het CBb en een daaropvolgend gewijzigd ontwerpbesluit, in de gelegenheid 
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te worden gesteld een zienswijze te formuleren en daarover te worden gehoord alvorens het 

methodebesluit voor de zesde reguleringsperiode wordt gefinaliseerd.  

 

Reactie zienswijze “Onzorgvuldigheid ACM” 

1131. ACM merkt allereerst op dat Rendo niet concreet aangeeft op welke argumenten ACM niet 

heeft gereageerd in het ontwerpbesluit, maar een algemene stelling inneemt. Het is derhalve 

voor ACM moeilijk concreet te achterhalen of en zo ja met welke reden zij een specifiek 

argument van Rendo niet van een reactie heeft voorzien. Rendo heeft deelgenomen aan de 

klankbordgroepen en daarin haar reacties gegeven op het voorgenomen beleid ten aanzien 

van decentrale invoeding van ACM. Ook heeft Rendo tijdens de klankbordfase (in casu op 22 

januari 2013) aan ACM een brief verstuurd getiteld ‘NE6R-voornemen tot herintroductie 

invoeding in de SO’. Zowel de reacties tijdens de overleggen in klankbordgroep-verband als de 

brief van Rendo heeft ACM meegenomen in het opstellen van het ontwerpbesluit. ACM betwist 

dan ook de stelling van Rendo dat zij onvoldoende de mening van Rendo zou hebben 

meegewogen bij de totstandkoming van het ontwerpbesluit.  

1132. Daarnaast verzoekt Rendo om (na de publicatie van de einduitspraak van het CBb) de 

mogelijkheid voor het indienen van een additionele (mondelinge) zienswijze. Rendo heeft dit 

verzoek bij brief van 10 juli 2013 herhaald. ACM overweegt dat Rendo gedurende de wettelijk 

voorgeschreven termijn van zes weken de mogelijkheid heeft gehad om een mondelinge of 

schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren te brengen. Hiervan heeft Rendo 

gebruik gemaakt. In haar einduitspraak heeft het CBb haar eerdere tussenuitspraak, waarin ze 

de SO-uitbreiding als onrechtmatig heeft beoordeeld, in stand gelaten. Hierdoor bestond er 

voor ACM geen reden voor wijziging van het ontwerpbesluit, en derhalve ook geen reden voor 

het opnieuw ter inzage leggen van het (gewijzigd) ontwerpbesluit. ACM ziet dan ook geen 

reden om Rendo in de gelegenheid te stellen om, buiten de voorgeschreven zienswijzetermijn 

van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, op hetzelfde ontwerpbesluit nog een 

additionele zienswijze te geven. 

 

Conclusie zienswijze “Onzorgvuldigheid ACM” 

1133. De zienswijze van Rendo heeft niet geleid tot een wijziging van het methodebesluit regionale 

netbeheerders elektriciteit ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

 

Zienswijze 195  “Verschrijvingen ontwerpbesluit GTS” 

 

Respondenten bij ontwerpbesluit/notitie Leidt tot wijziging in besluit? 

GTS ontwerpbesluit GTS ja 
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Samenvatting zienswijze “Verschrijvingen ontwerpbesluit GTS” 

1134. GTS heeft in zijn zienswijze op het ontwerpbesluit GTS een aantal tekstuele en kennelijke 

verschrijvingen opgesomd, zie de tabel die na deze zienswijze is opgenomen. 

 

Reactie zienswijze “Verschrijvingen ontwerpbesluit GTS” 

1135. ACM corrigeert het ontwerpbesluit voor deze kennelijke verschrijvingen, zie de tabel die na 

deze zienswijze is opgenomen. 

Conclusie zienswijze “Verschrijvingen ontwerpbesluit GTS” 

1136. De zienswijze van GTS geeft aanleiding tot enkele tekstuele wijzigingen in het 

methodebesluit GTS ten opzichte van het ontwerpbesluit. Zie onderstaande Tabel 1. 

 

Tabel 1 - Overzicht voorgestelde aanpassingen van technische/gedetailleerde aard door 

GTS 

Randnummer 

in 

ontwerpbesluit 

Zienswijze Wijziging 

Randnummer 

28 

De Raad van Europese Unie in plaats van ACM van de 

Europese Unie. 

Ja 

Randnummer 

69 

Onduidelijk welke aanpassing ACM hier bedoelt.  Nee 

Randnummer 

84 

Is volgens GTS onjuist; zij verwijzen naar Oxera: “TFP bevat 

zowel elementen van dynamische als statische efficiëntie”.  

Nee 

Randnummer 

112 

Voorgaande= waarschijnlijk voorafgaande (zo sluit beter aan 

op formule (22) t/m (24) van bijlage 1 van het OMB. GTS heeft 

een sterke voorkeur voor expliciet maken van dat het gaat om 

tarieven exclusief effecten. 

Ja 

Randnummer 

131  

Dit randnummer en de formules in bijlage 1 (OMB) moeten 

consistent zijn. 

Ja 

Randnummer 

131 (b)  

Dit randnummer gaat kennelijk alleen over kapitaalkosten. En 

de aansluiting op randnummer 21 roept vragen op over hoe er 

om gegaan wordt met uitbreidingsinvesteringen die in de derde 

reguleringsperiode tot en met 2012 zijn gedaan. 

Ja 

Randnummer 

131 (c) en 182 

en formule (9) 

Geen goede aansluiting tussen randnummers 131 en 182 en 

formule 9. 

Ja 
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Randnummer 

131 (e) 

2014 tot en met 2016 in plaats van 2013 tot en met 2016. Nee 

Randnummer 

131 (f) 

Deze aan te passen in achtneming van de bovengenoemde 

randnummer. En toe te voegen: “operationele kosten en de 

kosten voor inkoop van energie”. 

Ja 

Randnummer 

142  

WACC is 5,8 ipv 6% Ja 

Randnummer 

146  

In regel 11 wordt kapitaalskosten oneigenlijk gebruikt:  Ja 

Randnummer 

149 

De activa in de GAW zijn opgenomen die niet relevant zijn voor 

de aansluitingen, dient de berekende ratio (neerwaarts) te 

worden gecorrigeerd voor de waarde van deze activa om 

toepasbaar te zijn op de gehele GAW.  

Ja 

Tabel 1 na 

randnummer 

150  

Ontbreken er nummer voor activaklassen en in de titel 

ontbreekt de term “regulatoire”. 

Ja 

Randnummer 

155 

OMB ziet alleen toe op de regulering van GTS. Ja 

In de 

randnummers 

148 en 156 en 

randnummer 

149 en 157 

- Dit betreft volgens GTS de kosten en opbrengsten die 
voorafgaande aan een reguleringsperiode worden 
vastgesteld, alsmede de kosten en opbrengsten die 
gedurende een reguleringsperiode worden toegevoegd. 

Ook is GTS niet duidelijk in welke volgorde de verdeelsleutels 

worden toegepast.  

Nee 

 

 

Ja 

Randnummer 

158 en tabel 2 

- Komen niet overeen en zijn ook niet volledig in het 
meenemen van alle wettelijke taken.  

Ja 

Voetnoten (63-

64) bij 

randnummer 

187-188 

Wekken onterecht de suggestie dat deze bepalingen ook op 

GTS van toepassing zouden zijn.  

Nee 

Randnummer 

188 

Navraag bij ACM heeft geleerd dat zij bedoeld heeft dat 

rekenvolumina op individuele punten worden aangepast 

middels een generieke correctiefactor (een factor die 

rekenvolumina corrigeert voor het verschil tussen historische 

en verwachte totale volumes) die leidt tot een uniforme 

procentuele verandering bij alle rekenvolumina. 

Ja 

Randnummer 

191 

Het verdient de voorkeur om onderscheid te maken tussen 

“correcties” als gevolg van nacalculatie als bedoeld in 

randnummer 198 OMB (die volgen uit de methode van 

Nee 
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omzetregulering) en correcties als bedoeld in randnummer 200 

OMB (die volgen uit een verhoging van de kostenbasis binnen 

een reguleringsperiode).  

Randnummer 

220 

De tweede zin betreft nieuwe projecten als nieuwe diensten 

daarom of nieuw randnummer of randnummer 219 en 220 

samenvoegen. En het is onduidelijk of de kosten direct na 

introductie zullen worden vergoed.  

Ja 

Randnummer 

223 

Het is onduidelijk waar de gewijzigde definitie van kosten die in 

aanmerking komen als markt faciliterende activiteit wordt 

toegelicht.  

Nee  

Randnummer 

236 en 239 

De term ‘marktfaciliterende activiteiten” ontbreekt.  Ja 

Randnummer 

238 

De term “gewogen” ontbreekt in de term “gemiddelde tarief”.  Ja 

Begrippenlijst: In begrip Representatieve organisaties dient 

“Elektriciteitsmarkt” vervangen te worden door “gasmarkt”. 

Ja 

 Termen “totale inkomsten”, “toegestane inkomsten” en 

“gereguleerde inkomsten” worden doorelkaar heen gebruikt. 

Ja 

 Het begrip “uitbredingsinvestering” toe te voegen dat onder 

aanleg of uitbreiding wordt verstaan een toename in de lengte, 

capaciteit of functionaliteit van landelijke gastransportnet.  

Nee 

Randnummer 6 

(bijlage 2) 

GTS stelt dat dit onjuist is omdat de methode van berekening 

van de WACC is gebaseerd op haar eigen methode.  

Nee 

Randnummer 

18 (bijlage 2) 

Dit is niet gebaseerd op onderzoek van Brattle  Nee 

Randnummer 

32 (bijlage 2) 

Deze conclusie kan niet uit de geciteerde studie worden 

getrokken, alleen al omdat een referentieperiode van twee jaar 

niet in de studie is opgenomen.  

Ja 

 

 



Bijlage: Overzicht van ontvangen zienswijzen en gevolgen voor methodebesluiten 

nr. Zienswijze Respondent(en) Betreffende 

methodebesluit 

Geleid tot 

een 

wijziging? 

Hoofdstuk/paragraaf 

 3. Algemene context     

 3.1 Wettelijk kader, context en beoordelingskader     

1 “ACM heeft doelstellingen van de wetgever niet 

nader onderzocht” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

2 “Belangenafweging onvoldoende” TenneT 

DEK 

TenneT 

transporttaken 

nee  

3  “Prikkels voor innovatie” TenneT 

Energie-Nederland 

TenneT 

systeemtaken 

TenneT 

transporttaken 

nee  

4 “Methode aansluitpunten en aansluitingen” VEMW 

GTS 

GTS ja 10.6 van methodebesluit GTS 

5 “Tariefsystematiek stimuleert efficiënt gebruik 

bestaande capaciteit” 

Energie-Nederland GTS nee  

6 “Omzetregulering is geen kan-bepaling” TenneT TenneT 

transporttaken 

ja 4.2 van methodebesluit TenneT 

transporttaken 

 3.2 Relevante ontwikkelingen en inzichten     

7 “Geef hernieuwbare energie de ruimte in de netten” DEK 

Netbeheer Nederland 

alle nee  

8 “Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en wet- 

en regelgeving” 

DEK 

Netbeheer Nederland 

TenneT 

transporttaken GTS  

RNB gas  

RNB elektriciteit 

nee  



9 “Begrippen in de methode” DEK TenneT 

systeemtaken GTS 

nee  

10 “Algehele herziening methodebesluit GTS in het 

kader van energietransitie” 

DEK GTS nee  

11 “Netbeheerders moeten knelpunten groen gas 

doelmatig oplossen en ACM moet hierop toetsen” 

DEK 

VGGP 

RNB gas nee  

12 “Benchmark voor reguleringsmethoden” Energie-Nederland TenneT 

transporttaken 

TenneT 

systeemtaken 

nee 

 

nee 

 

 

13 “Internationale ontwikkelingen” Energie-Nederland TenneT 

systeemtaken 

nee  

14 “Betekenis van integratieprojecten” DEK TenneT 

transporttaken 

nee  

15 “Mogelijkheid van anticipatie op majeure wijzigingen” Netbeheer Nederland RNB gas  

RNB elektriciteit 

nee  

16 “Gevolgen verandering gassamenstelling” DEK GTS nee  

17 “Rol van groen gas in methode van regulering van 

GTS” 

DEK 

Energie-Nederland 

GTS nee  

18 “Breng TarievenCode Gas in lijn met de Gaswet” DEK 

VGGP 

RNB gas nee  

19 “Energiewaarde invoeding groen gas niet salderen 

met netverliezen gas” 

DEK 

VGGP 

RNB gas nee  

20 “Aandacht hebben voor de invoeding van groen gas 

en de kosten hiervan” 

DEK RNB gas nee  

21 “GTS wil drempel duurzame 

uitbreidingsinvesteringen verlagen” 

GTS GTS nee  



22 “Zuiver transportmodel betrekken in methodebesluit” Energie-Nederland GTS nee  

 3.3 Uitgangspunten van de methode van 

regulering 

    

23 “Methode moet gelijk speelveld bieden en 

netbeheerders in staat stellen kosten terug te 

verdienen, inclusief redelijk rendement” 

Liander, Endinet RNB gas  

RNB elektriciteit 

nee  

24 “Geen ruimte meer nodig voor investeringen in 

duurzaam en vervanging?” 

Netbeheer Nederland RNB gas  

RNB elektriciteit 

nee  

25 “Lengte reguleringsperiode” DEK 

GTS 

Energie-Nederland 

LTO 

GTS 

GTS 

GTS 

alle 

nee  

 4 Methode tot vaststelling van de x-factor     

 4.1 Standaardiseren en bepalen parameters     

 4.1.1 Redelijk rendement     

26 “Methode is niet adequaat en WACC is 

onvoldoende” 

Netbeheer Nederland RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

27 “Methode houdt geen rekening met diverse 

risico’s, zoals regulatoire risico´s” 

 

GTS 

TenneT 

GTS 

TenneT 

transporttaken 

nee  

28 “Methode ACM is niet gebaseerd op Brattle” TenneT 

GTS 

Stedin 

TenneT 

transporttaken 

GTS 

RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

29 “ACM beoogt een zo laag mogelijke WACC te 

berekenen” 

Stedin RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  



30 “Noodzaak tot harmonisatie Europese 

reguleringskaders voor vergoeding van 

kapitaalkosten” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

31 “Onduidelijkheid gebruik historische gegevens” VEH RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

32 “Europese vergelijking WACC” Netbeheer Nederland 

RENDO 

TenneT 

RNB gas 

RNB elektriciteit 

TenneT 

transporttaken 

ja 2 van Bijlage 2 (WACC) 

33 “Diversificatie bij CAPM gaat niet op” Netbeheer Nederland 

LTO 

TenneT 

alle nee  

34 “Stabiliteit belangrijker dan methodische 

veranderingen bij risicovrije rente en MRP” 

Stedin RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

35 “Referentieperiode risicovrije rente en 

marktrisiciopremie niet consistent” 

Netbeheer Nederland 

Stedin 

TenneT 

GTS 

alle nee  

36 “Frequentere herfinanciering leidt tot hoger risico” RENDO RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

37 “Methode WACC niet geschikt bij fluctuerende 

omstandigheden” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

38 “Risicovrije rente wordt het best benaderd door 

Nederlandse/Duitse staatsobligaties” 

VEMW 

Stedin 

Netbeheer Nederland 

alle 

 

nee  

39 “Onjuiste informatie over referentieperiode” GTS GTS ja 3.1 van Bijlage 2 (WACC) 

40 “Hoogte risicovrije rente is niet redelijk” Netbeheer Nederland RNB gas nee  



RNB elektriciteit  

41 “Lengte referentieperiode van de risicovrije rente 

is inconsistent” 

RENDO RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

42 “Referentieperiode is te kort” Stedin 

LTO 

TenneT 

alle ja  

43 “Transactiekostenopslag leidt niet tot een redelijk 

rendement” 

VEMW alle nee  

44 “Methode vreemd vermogen houdt geen rekening 

met reeds bestaande schulden” 

Netbeheer Nederland 

Liander 

RENDO 

Stedin 

TenneT 

GTS 

RNB gas 

RNB elektriciteit 

TenneT 

transporttaken 

GTS 

ja 3 van Bijlage 2 (WACC) 

45 “Resultaten DMS en DGM middelen” Netbeheer Nederland 

TenneT 

GTS 

RNB gas 

RNB elektriciteit 

TenneT 

transporttaken 

GTS 

nee  

46 “Niet-doorgevoerde neerwaartse correctie 

onduidelijk”  

Netbeheer Nederland 

TenneT 

GTS 

RNB gas 

RNB elektriciteit 

TenneT 

transporttaken 

GTS 

nee  

47 “Onjuiste weging marktkapitalisaties” GTS GTS nee  

48 “Marktrisicopremie onvoldoende onderbouwd” VEMW alle nee  

49 “Bèta kan worden beïnvloed door WACC die voor RENDO RNB gas nee  



peers wordt vastgesteld” RNB elektriciteit 

50 “Elia is outlier en moet geen onderdeel uitmaken 

van de vergelijkingsgroep”  

Netbeheer Nederland 

GTS 

RNB gas 

RNB elektriciteit  

GTS 

nee  

51 “Referentieperiode bèta onjuist” Stedin RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

52 “Vergelijkingsgroep bèta onvoldoende 

representatief” 

RENDO 

TenneT 

VEMW 

alle nee  

53 “Geen rekening met rendementseisen 

vermogensverschaffers”  

TenneT 

 

TenneT 

transporttaken 

nee  

54 “Rendement mag niet hoger zijn dan in het 

economisch verkeer gebruikelijk” 

Energie-Nederland 

DEK 

alle nee  

 4.1.2 Regulatorische Kosten     

55 “Alleen kosten voor hernieuwbare energie en 

intelligente netten betrekken in de maatstaf wanneer 

het ziet op netbeheer” 

VEMW alle nee  

56 “Invoedingkosten in transporttarieven in strijd met de 

wet” 

VEMW TenneT 

transporttaken 

nee  

57 “Desinvesteringen en de GAW” TenneT 

GTS 

LTO  

Energie-Nederland 

VEMW 

Netbeheer Nederland 

alle ja  

58 “GAW GTS te hoog” VEMW GTS nee  

59 “Aanpassen afschrijvingstermijnen” GTS  GTS nee  



Energie-Nederland 

60 “Inzicht percentage toedeling gasaansluitdienst GTS 

verstrekken” 

VEMW 

Energie-Nederland 

GTS nee  

61 “Gebruik verdeelsleutel GAW aansluitdienst voor 

operationele kosten aansluitdienst GTS” 

GTS GTS ja 8.2.2 van methodebesluit GTS 

62 “Nadere toelichting beoordeling operationele kosten 

regionale netbeheerders gas” 

VEH RNB gas ja 8.2.2 van methodebesluit RNB 

gas en RNB elektriciteit 

63 “Verificatie juistheid en volledigheid van 

opgevraagde gegevens” 

VEH RNB gas nee  

64 “Uitgekeerde compensatievergoeding betrekken in 

maatstaf” 

RENDO RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

65 “Verrekening besparingen marktmodel 2014 en 

2016” 

Netbeheer Nederland RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

 4.1.3 Samengestelde output regionale 

netbeheerders 

    

66 “Vergelijkbaarheid kosten per samengestelde output 

voor de aansluitdienst en de transportdienst” 

Netbeheer Nederland RNB gas 

 

ja 8.2.3 van methodebesluit RNB 

gas 

67 “EAV en PAV onvoldoende vergelijkbaar in de 

methode” 

Liander 

Endinet 

RNB elektriciteit nee  

68 “Correctie op tarieven voor DCO” Liander 

Endinet 

RENDO 

RNB elektriciteit ja 8.2.3 van methodebesluit RNB 

elektriciteit 

69 “(On)rechtmatigheid SO-uitbreiding” Westland 

RENDO 

VEMW 

RNB elektriciteit nee  

70 “Uitwerking amendement Zijlstra” RENDO RNB elektriciteit nee  

71 “Vaststelling tariefdrager” VEMW RNB elektriciteit ja 8.2.3 van methodebesluit RNB 



elektriciteit 

72 “Wegingsfactoren invoeding” RENDO RNB elektriciteit nee  

73 “Vaststelling HS-tarieven” RENDO RNB elektriciteit nee  

74 “Schrappen methode van regulering voor EHD-

netten” 

Netbeheer Nederland RNB gas 

 

nee  

75 “Methode van regulering voor EHD-netten in strijd 

met de Gaswet” 

VEMW RNB gas 

 

nee  

76 “Geen maatstafregulering bij netverliezen gas 

maar nacalculatie” 

Westland 

Netbeheer Nederland 

RNB gas 

 

nee  

77 “Maatstafregulering van netverliezen geeft geen 

prikkel tot kostenverlaging” 

VEH RNB gas 

 

nee  

78 “Geen maatstafregulering bij netverliezen gas maar 

nacalculatie vanwege onzekerheden” 

Netbeheer Nederland 

Stedin 

RNB gas 

 

nee  

79 “Geen maatstafregulering bij netverliezen gas maar 

individuele nacalculatie vanwege 

niet-beïnvloedbaarheid” 

Westland 

Netbeheer Nederland 

RNB gas 

 

nee  

80 “Kostensimulatie ongeschikt als basis voor 

maatstafregulering netverliezen gas” 

Netbeheer Nederland RNB gas nee  

81 “Gewogen gemiddelde netverliespercentage is 

niet representatief wegens volumeverschillen 

tussen netbeheerders en tussen jaren” 

Netbeheer Nederland 

 

RNB gas 

 

nee  

82 “Kosten inkoop netverliezen gas te laag 

ingeschat” 

Netbeheer Nederland RNB gas ja 8.3.4 van methodebesluit RNB 

gas 

83 “Netverliezen en onbemeten gasstromen en 

onjuistheden in aansluitregister” 

Energie-Nederland RNB gas nee  

84 “Mogelijke vertraging datum inwerkingtreding 

regulering netverliezen gas” 

Energie-Nederland 

Netbeheer Nederland 

RNB gas nee  



85 “Invoeding groen gas en netverliezen gas” Energie-Nederland 

Netbeheer Nederland 

RNB gas nee  

86 “Publicatie gegevens regionale netbeheerders 

over netverliezen gas” 

Energie-Nederland 

 

RNB gas nee  

 4.1.4 Statische efficiëntie GTS en TenneT     

87 “Oneens met invulling statische efficiëntie” Energie-Nederland 

 

GTS nee  

88 “Voorwaarden voor statische efficiëntie bepaling” GTS GTS nee  

89 “Wettelijke regeling uitbreidingsinvesteringen 

onvoldoende om zekerheid te geven over 

tariefinkomsten uit investeringen” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

90 “E3grid2009 en STENA2009” TenneT 

VEMW 

TenneT 

transporttaken 

nee  

91 “Totstandkoming van e3grid2012 en STENA2012” TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

92 “De benchmark is onbetrouwbaar door meerdere 

grote fouten” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

93 “TSO-specifieke factoren” TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

94 “e3grid2012 en STENA2012 zijn niet robuust” TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

95 “Toepassing van gewichtsbeperkingen” TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

96 “Uitvoering en resultaat van STENA2012” TenneT TenneT 

transporttaken 

ja 8.2.3 van methodebesluit 

TenneT transporttaken 

97 “Vaststelling en toepassing statische efficiëntie” TenneT 

VEMW 

TenneT 

transporttaken 

ja 8.2.3 van methodebesluit 

TenneT transporttaken 



98 “Methodologische bezwaren” TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

99 “TSO’s dienen op gelijke wijze te worden 

geprikkeld” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

100 “Internationale benchmark geen geschikt instrument 

om efficiëntie te schatten- I” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

101 “Internationale benchmark geen geschikt instrument 

om efficiëntie te schatten- II” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

102 “Efficiëntieparameter niet toepassen op 

kapitaalkosten” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

103 “GAW HS 2007 niet in benchmark meenemen” TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

104 “AI’s en UI’s buiten reikwijdte benchmark houden” TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

105 “Resultaten benchmark niet toepassen op totale 

kosten” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

106 “Toepassing statische efficiëntie in strijd met capital 

maintenance” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

107 “Theta niet over 15 /12 jaar uitsmeren” VEMW TenneT 

transporttaken 

ja 8.2.3 van methodebesluit 

TenneT transporttaken 

 4.1.5 Dynamische efficiëntie GTS en TenneT     

108 “Alleen hoogste aggregatieniveau geschikt voor 

vaststellen frontier shift GTS” 

GTS GTS nee  

109 “Periode waarover frontier shift wordt gemeten is te 

kort” 

GTS GTS nee  

110 “Meenemen catch-up leidt tot onterechte 

overschatting frontier shift GTS” 

GTS GTS nee  



111 “Netbeheerders meest vergelijkbaar met andere 

netbeheerders” 

VEMW GTS 

TenneT 

transporttaken 

TenneT 

systeemtaken 

nee  

112 “Verzoek nadere motivering definitie frontier shift 

GTS” 

Energie-Nederland GTS nee  

113 “Verzoek expliciete toepassing frontier shift per jaar 

GTS” 

Energie-Nederland GTS nee  

114 “Frontier shift alleen toepassen op beïnvloedbare 

kosten TenneT” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

115 “Bij vaststellen frontier shift rekening houden met 

catch-up TenneT” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

116 “Keuze vergelijkende studies onvoldoende 

gemotiveerd” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

117 “Dynamisch resultaat E3Grid ook meenemen in 

vaststelling frontier shift TenneT” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

ja 8.2.4 van methodebesluit 

TenneT transporttaken 

 4.2 Begininkomsten     

 4.2.1 Begininkomsten op het efficiënte 

kostenniveau? 

    

118 “Begininkomsten wel/niet vaststellen op efficiënte 

kosten” 

Netbeheer Nederland  

Liander  

Stedin 

LTO  

VEMW 

Energie-Nederland 

GTS 

alle ja 5.5, 8.3 van methodebesluit RNB 

elektriciteit en gas 

5.3, 8.3 van methodebesluit 

TenneT transporttaken 

8.3 van methodebesluit GTS 



TenneT 

119 “Bij aanpassen begininkomsten dienen efficiënte 

kosten gebaseerd te worden op de WACC van 

voorgaande periode” 

Netbeheer Nederland 

Liander 

Stedin 

RENDO 

RNB gas 

RNB elektriciteit 

ja 5.5, 8.3 van methodebesluit RNB 

elektriciteit en gas 

 

120 “Helder beleidskader aanpassen begininkomsten 

ontbreekt” 

Netbeheer Nederland 

Stedin 

LTO 

RNG gas 

RNB elektriciteit 

alle 

ja 5.5, 8.3 van methodebesluit RNB 

elektriciteit en gas 

5.3, 8.3 van methodebesluit 

TenneT transporttaken 

8.3 van methodebesluit GTS 

121 “Vaststellen begininkomsten op efficiënte kosten 

moet gezien worden als systeemwijziging” 

RENDO RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

 4.2.2 Bepalen begininkomsten GTS     

122 “Begininkomsten anders bepalen” GTS 

Energie-Nederland 

GTS ja 

 

8.3 van methodebesluit GTS 

 4.2.3 Bepalen objectiveerbare regionale verschillen 

2013 regionale netbeheerders 

    

123 “Niet middelen voor kosten lokale heffingen” Netbeheer Nederland 

Stedin 

Liander 

RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

124 “Afzonderlijke, individuele inschatting maken van 

kostenontwikkeling van ORV lokale heffingen” 

Netbeheer Nederland RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

125 “Op nul stellen van kosten lokale heffingen is 

voorbarig” 

Netbeheer Nederland RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

126 “Herzien start-GAW voor afgekochte precario” Netbeheer Nederland 

RENDO 

RNB elektriciteit nee  

127 “Toevoeging van ORV vergeten in formule” Netbeheer Nederland RNB gas nee  



RNB elektriciteit 

128 “Formules voor nacalculatie ORV lokale heffingen 

ontbreken” 

Netbeheer Nederland RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

 4.2.4 Bepalen efficiënte kosten per eenheid output 

2013 regionale netbeheerders 

    

129 “Maatstaf en langjarige productiviteitsverandering 

op basis van gemiddelde prikkelt mogelijk 

onvoldoende tot doelmatigheid en is in strijd met 

de wet” 

VEMW 

LTO 

VEH 

RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

130 “Bij berekening van jaarlijkse 

productiviteitsverandering gebruikmaken van 

oorspronkelijk niveau van de WACC” 

Netbeheer Nederland RNB gas 

RNB elektriciteit 

ja 8.3.3.3 van methodebesluit RNB 

gas 

8.3.3.3 van methodebesluit RNB 

elektriciteit 

131 “Bij berekening jaarlijkse productiviteitsverandering 

tussen 2007 en 2008 corrigeren voor effect van HS 

Overdracht” 

Netbeheer Nederland 

Liander 

RNB elektriciteit ja 8.3.3.3 van methodebesluit RNB 

elektriciteit 

132 “Bij berekening jaarlijkse productiviteitsverandering 

tussen 2004 en 2006 corrigeren voor effect van 

invoering capaciteitstarief” 

Liander RNB gas 

RNB elektriciteit 

ja 8.3.3.3 van methodebesluit RNB 

gas 

8.3.3.3 van methodebesluit RNB 

elektriciteit 

133 

“Jaarlijkse productiviteitsverandering voor 2005 en 

2006 elimineren uit langjarige 

productiviteitsverandering” 

Netbeheer Nederland RNB elektriciteit ja 8.3.3.3 van methodebesluit RNB 

elektriciteit 

134 

“Gegevens gasaansluitdienst meenemen in 

berekening langjarige productiviteitsmeting” 

Netbeheer Nederland RNB gas 

 

nee  

135 

“Representativiteit van kostengegevens mag niet 

lijden onder administratieve lasten” 

VEH RNB gas 

 

nee  



 4.3 Eindinkomsten     

136 

“Ideaalcomplex voor investeringen” GTS 

TenneT 

GTS 

TenneT 

transporttaken 

nee  

137 

“Niet middelen voor kosten Inkoop Transport” Netbeheer Nederland 

Liander 

RNB elektriciteit ja 11 van methodebesluit RNB 

elektriciteit 

138 

“Rekenvolumes corrigeren voor blindstroomvolumes 

Liander” 

Liander 

Endinet 

RNB elektriciteit nee  

139 

“Nieuwe frontier shift niet toepassen op kosten 2012 

GTS” 

GTS GTS nee  

 4.3.1 Kapitaalkosten GTS     

140 

“Beperkte behoefte uitbreidingsinvesteringen in 

capaciteit GTS” 

Energie-Nederland GTS nee  

141 

“Geen aanleiding reguliere en bijzondere 

uitbreidingsinvesteringen verschillend te 

behandelen” 

GTS GTS nee  

142 

“Vergoeden uitbreidingsinvesteringen via opslag op 

tarieven beste manier van vergoeden” 

GTS GTS nee  

143 

“Onduidelijkheid vaststelling en toepassing budget” GTS GTS ja 8.4.1 van methodebesluit GTS 

8.4.1 van methodebesluit 

TenneT transporttaken 

144 

“Ten onrechte vergoeding operationele kosten niet 

meegenomen in budget uitbreidingsinvesteringen” 

GTS GTS ja 8.4.1 van methodebesluit GTS 

en 8.4.1 van methodebesluit 

TenneT transporttaken 

145 

“Ten onrechte vergoeding regulatoire bouwrente niet 

meegenomen in budget uitbreidingsinvesteringen” 

GTS GTS nee  

146 “Duidelijkheid over investeringen in netwerk GTS GTS nee  



regionale netbeheerders die veroorzaakt worden 

door vervangingsinvesteringen GTS” 

 4.3.2 Operationele kosten GTS     

147 

“Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop 

energie GTS” 

Energie-Nederland GTS nee  

 4.3.3 Efficiënte beheerkosten TenneT     

148 

“Financeability TenneT” TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

149 

“Wettelijke regeling uitbreidingsinvesteringen biedt 

onvoldoende financiële ruimte” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  

150 

“Trendbreuk in investeringsniveau”  TenneT TenneT 

transporttaken 

ja 10 van methodebesluit TenneT 

transporttaken, 9 van 

methodebesluit TenneT 

systeemtaken 

151 

“Veilinggelden op termijn niet voldoende voor 

nieuwe investeringen” 

TenneT TenneT 

transporttaken 

ja 10 van methodebesluit TenneT 

transporttaken, 9 van 

methodebesluit TenneT 

systeemtaken 

152 

“Onderscheid maken tussen gedane investeringen in 

grijs of hernieuwbare energievoorziening” 

DEK TenneT 

transporttaken 

nee  

 4.3.4 Efficiënte overige operationele kosten TenneT     

153 

“Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop 

energie TenneT” 

TenneT 

VEMW 

TenneT 

transporttaken 

ja 8.4.2 van methodebesluit 

TenneT transporttaken, 9 van 

methodebesluit TenneT 

systeemtaken 

154 

“Onduidelijk over inkoopkosten naastgelegen netten” TenneT TenneT 

transporttaken 

nee  



155 

“Bepaling budget per product” DEK TenneT 

transporttaken 

ja 8.4.2 van methodebesluit 

TenneT transporttaken 

 4.4 Bepalen van de x-factor     

156 

“Aantal x-factoren ten opzichte van aantal 

methodebesluiten” 

GTS GTS nee  

157 “Onjuist x-factor af te ronden op twee decimalen” GTS GTS nee  

158 

“Toepassing cpi is onduidelijk” Netbeheer Nederland 

RENDO 

RNB gas 

RNB elektriciteit 

ja Bijlage 1 van methodebesluit 

RNB gas 

Bijlage 1 van methodebesluit 

RNB elektriciteit 

 

5 Methode tot vaststelling van de q-factor regionale 

netbeheerders 

    

159 

“Geen adequate, betrouwbare en robuuste methode 

voor vaststelling van waardering van afnemers” 

Netbeheer Nederland 

Stedin 

Liander 

Endinet 

RENDO 

RNB elektriciteit nee  

160 

“q-factor geeft een onjuiste prikkel voor kwaliteit” Netbeheer Nederland 

Liander 

Endinet 

RENDO 

RNB elektriciteit nee  

161 

“q-factor op nul vaststellen” Stedin 

Liander 

Endinet 

RENDO 

RNB elektriciteit nee  

162 

“Voornemen van ACM om de waarderingsfunctie 

van Blauw vanaf de zevende reguleringsperiode te 

Netbeheer Nederland RNB elektriciteit nee  



hanteren is voorbarig” 

163 

“Voorstel voor een indicator voor de q-factor voor 

gastransportnetten” 

VGGP RNB gas 

 

nee  

164 

“ACM moet een q-factor voor gas vaststellen” VEH RNB gas 

 

nee  

 6 Methode van regulering systeemtaken TenneT     

 6.1 Schatting voor de beheerkosten     

165 

“Keuze diverse parameters” TenneT TenneT 

systeemtaken 

nee  

166 

“Bezwaar tegen toerekening van EHS-kosten aan 

systeemdiensten” 

Energie-Nederland TenneT 

systeemtaken 

nee  

 6.2 Schatting voor de inkoopkosten     

167 

“Oneens met gedeeltelijke verrekening inkoop 

energie TenneT” 

Energie-Nederland 

TenneT 

TenneT 

systeemtaken 

nee  

168 

“Inkoop primaire reserve” TenneT TenneT 

systeemtaken 

ja 8.3 en 9 van methodebesluit 

TenneT systeemtaken 

169 

“Saldering onbalans” DEK TenneT 

systeemtaken 

nee  

 7 Methode tot vaststelling van de rekenvolumina     

170 

“Rekenvolumina regionale netbeheerders gas 

herzien door aanpassing temperatuurscorrectie” 

Liander 

Endinet 

RNB gas 

 

ja 11 van methodebesluit RNB gas 

171 

“Rekenvolumina regionale netbeheerders gas 

herzien door aanpassing capaciteiten (Radar)” 

Liander 

Endinet 

RNB gas 

 

ja 11 van methodebesluit RNB gas 

172 

“Verwijzing naar regionale netbeheerders gas bij 

methode GTS” 

GTS GTS ja 9 van methodebesluit GTS 

 8 Relatie tot tarievenbesluiten     

173 “Nacalculatie compensatieregeling onvoldoende Energie-Nederland TenneT ja 9 van methodebesluit TenneT 



prikkel”  systeemtaken systeemtaken, 10 van 

methodebesluit TenneT 

transporttaken 

174 

“Nacalculatie voor uitvoeringskosten” Energie-Nederland 

TenneT 

TenneT 

systeemtaken 

nee  

175 

“Nacalculatie onverschuldigde 

systeemdienstentarieven” 

TenneT TenneT 

systeemtaken 

ja 9 van methodebesluit TenneT 

systeemtaken 

176 

“Opslag op de tarieven versus opslag op de 

inkomsten bij GTS verduidelijken” 

GTS GTS ja 6.4 van methodebesluit GTS 

 8.1 Rekening omzetregulering GTS     

177 

“Keuze voor omzetregulering” GTS  

Energie-Nederland 

LTO 

GTS 

 

nee  

 

8.2 Rekening overboeking- en terugkoopregeling 

GTS 

    

178 

“Cap en floor hanteren” GTS  

Energie-Nederland 

GTS 

 

nee  

 8.3 Rekening veilinggelden GTS     

179 

“Veilinggelden moeten terugvloeien naar de 

tarieven” 

Energie-Nederland GTS nee  

 8.4 Balanceringsopbrengsten GTS     

180 

“Verwerking opbrengsten als gevolg van 

Netwerkcode Balancing” 

GTS GTS ja 10.5 van methodebesluit GTS 

 8.5 Bijzondere uitbreidingsinvesteringen GTS     

181 

“Verduidelijking werking overgangsregeling zeer 

grote investeringen” 

Energie-Nederland GTS ja 10.7 van methodebesluit GTS 

182 “Onduidelijkheid onderscheid bijzondere en reguliere GTS GTS ja 8.4.1 van methodebesluit GTS 



uitbreidingsinvesteringen” 

 8.6 Marktfaciliterende activiteiten GTS     

183 

“Verduidelijking invulling marktfaciliterende 

activiteiten” 

Energie-Nederland GTS  nee  

184 

“Marktfaciliterende activiteiten niet geschikt voor 

vergoeding via budget” 

GTS GTS nee  

 8.7 Toepassing bandbreedte GTS     

185 “Motivering individuele tariefwijzigingen” Energie-Nederland  GTS nee  

186 

“Voorwaarden afwijking bandbreedte bij pipe-to-pipe 

competition” 

GTS GTS nee  

187 

“Tarievenbenchmark en tariefeffecten bij pipe-to-

pipe competition” 

VEMW  

Energie-Nederland  

GTS ja 10.9 van methodebesluit GTS 

188 

“Totstandkoming besluiten” DEK 

RENDO  

alle nee  

189 

“Klankbordgroepen” Liander 

Netbeheer Nederland 

VEMW 

RNB gas 

RNB elektriciteit 

nee  

190 

“Consultatie over onderzoeken” Stedin 

Netbeheer Nederland 

DEK 

VEH 

RNB gas 

RNB elektriciteit 

TenneT 

transporttaken 

nee  

191 “Documenten niet genoemd” Energie-Nederland  GTS ja 2 van methodebesluit GTS 

192 

“Administratieve Grondslagen Informatieverzoeken 

voor GTS (hierna: AGI) openbaar maken” 

VEMW  GTS nee  

193 “ACM als zelfstandig bestuursorgaan” VEMW RNB elektriciteit nee  

194 “Onzorgvuldigheid ACM” RENDO RNB elektriciteit nee  

195 “Verschrijvingen ontwerpbesluit GTS” GTS GTS ja diverse, tekstuele wijzigingen 


