
Agendapunten ACM methodebesluiten 2017 

 

Aanleiding 

Op 5 juni was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep REG2017. ACM presenteerde daar o.a. 

een tabel met punten die zij zelf op de agenda heeft gezet voor deze nieuwe ronde 

methodebesluiten
1
. Aanwezigen vroegen ACM om toe te lichten wat het betekent dat deze punten op 

de agenda staan. Waar wil ACM discussie over voeren? Ook vroegen aanwezigen ACM om de 

reden toe te lichten dat deze punten op de agenda staan. 

 

In deze notitie geeft ACM een toelichting op de agendapunten uit de gepresenteerde tabel. De 

onderwerpen komen aan bod in alfabetische volgorde. Discussie over deze onderwerpen vindt plaats 

in de klankbordgroep en in informele overleggen, zoals expertgroepbijeenkomsten. 

 

1. Afschrijvingstermijn voor het Net op Zee 

Contactpersoon: Bjorn.de.Groot@acm.nl 

Discussie: ACM moet voor het bepalen van de verwachte efficiënte kosten een redelijke termijn 

bepalen waarover het net op zee wordt afgeschreven, en in rekening wordt gebracht. 

Aanleiding & probleem: Aanleiding is de bouw van een net op zee door TenneT. Om de verwachte 

efficiënte kosten te bepalen is onder meer een afschrijvingstermijn nodig. ACM legt deze 

afschrijvingstermijn(en), net als alle andere afschrijvingstermijnen vast in het methodebesluit. De 

termijn bepaalt over welke generatie afnemers de efficiënte investeringsuitgaven worden verdeeld. 

 

2. Exra hoge druk netten RNB’s gas 

Contactpersoon: Gijs.Thomeer@acm.nl 

Discussie: ACM onderzoekt of het mogelijk is om, beginnende de komende reguleringsperiode, de 

EHD-netten op duurzame wijze in de maatstafregulering te integreren. 

Aanleiding & probleem: De vorige reguleringsperiode is het niet mogelijk gebleken de EHD-netten te 

reguleren door deze volledig in de maatstafregulering op te nemen. De reden hiervoor was dat ACM 

het niet mogelijk achtte de prestaties van de EHD-netbeheerders onderling vergelijkbaar vast te 

stellen. ACM onderzoekt opnieuw of het mogelijk is de EHD-netten volledig in de 

maatstafconcurrentie op te nemen, zodat tarieven die afnemers betalen niet hoger zijn dan de 

efficiënte kosten inclusief een (niet meer dan) redelijk rendement. 

 

3. Inkoopkosten energie 

Contactpersoon: Bo.de.Wildt@acm.nl 

Discussie: ACM onderzoekt hierbij of er goede redenen zijn waarom er verschillen bestaan in de 

wijze waarop de inkoopkosten energie worden gereguleerd bij landelijke en regionale netbeheerders. 

Concreet kijkt ACM daarbij naar de verschillen wel/geen nacalculatie van inkoopkosten en wel/geen 

toepassing van frontier shift/productiviteitsverandering. 

Aanleiding & probleem: ACM heeft geconstateerd dat er verschillen bestaan tussen de regulering 

                                                        
1
 slide 23 van de presentatie van ACM 



van de inkoopkosten energie bij de landelijke netbeheerders en die van de regionale netbeheerders. 

Het is de vraag of in alle verschillende dossiers een optimale afweging wordt gemaakt tussen de 

doelen van tariefregulering (efficiëntieprikkels, niet meer dan een redelijk rendement, 

financierbaarheid). 

 

4. Productiviteitsverandering (RNB’s) en frontier shift (GTS en TenneT) 

Contactpersoon: Marcel.Vermeulen@acm.nl 

Discussie: ACM zal net als in eerdere reguleringsperiodes de dynamische efficiëntie betrekken bij 

het vaststellen van de efficiënte kosten.  Voor RNB’s wordt naar verwachting een (langjarige) 

productiviteitsverandering bepaald, voor TenneT en GTS zal ACM een frontier shift vaststellen. Ten 

behoeve van de vaststelling van de frontier shift is ACM voornemens een extern onderzoeksbureau 

te vragen een uitbreiding en/of update te geven van het CEPA onderzoek uit 2012. ACM overweegt 

om de productiviteitsverandering voor RNB’s zelf te berekenen. 

Aanleiding & probleem: ACM streeft naar een update van het eerdere CEPA onderzoek om zo 

nieuwe gegevens en inzichten mee te kunnen nemen bij het bepalen van de frontier shift. Zowel bij 

het berekenen als het toepassen van de productiviteitsverandering en frontier shift zal ACM rekening 

houden met eventuele wijzigingen vanuit STROOM en uitspraken van het CBb. 

 

5. q-factor 

Contactpersoon: Stefanie.van.de.Water@acm.nl 

Discussie: ACM is voornemens in de zevende reguleringsperiode een nieuwe waarderingsfunctie te 

hanteren voor het bepalen van de kwaliteitsterm (q-factor). Daarnaast zijn er kleine technische 

wijzigingen te verwachten vanwege STROOM. Bijvoorbeeld: de consequenties als gevolg van een 

langere reguleringsperiode en de introductie van het inkomstenbesluit. 

Aanleiding & probleem: De wijziging van de waarderingsfunctie is aangekondigd in de 

methodebesluiten 2014-2016. Met de wijziging wordt recht gedaan aan veranderingen in waardering 

van onderbrekingen door afnemers. Deze waardering kan bijvoorbeeld veranderen door 

technologische ontwikkelingen en de economische crisis. Het onderzoeksbureau BLAUW heeft de 

nieuwe waarderingsfunctie in 2012 ontwikkeld. Met de nieuwe waarderingsfunctie is ACM in staat om 

met de regulering kwaliteitsprikkels te geven die in lijn zijn met de huidige inzichten over voorkeuren 

van afnemers. STROOM zal naar verwachting per 1 januari 2016 in werking treden. 

 

6. Regulering interconnectoren en inzet veilingmiddelen 

Contactpersoon: Kick.Bruin@acm.nl 

Discussie: Onderbrengen van de regulering interconnectoren bij de methodebesluiten, bepalen wijze 

waarop de verwachte (efficiënte) kosten worden bepaald, concretiseren van de wijze waarop de 

veilingmiddelen worden ingezet voor tariefreducties.  

Aanleiding & probleem: Interconnectoren kunnen worden gefinancierd met veilingmiddelen. 

Geconstateerd is dat er veilingmiddelen onbenut blijven, onder meer vanwege reserveringen. 

Interconnectoren die via veilinggelden worden gefinancierd vallen tot op heden buiten de scope van 

regulering. ACM vindt het wenselijk de bepaling van de verwachte efficiënte kosten voor 

interconnectoren onder te brengen in de regulering en de vergoeding te laten verlopen via de 



gereguleerde tarieven. Daarmee komen bestaande en nieuwe veilingmiddelen beschikbaar voor 

tariefreducties (thans ca. €700 mln.). Concreet betreft het in eerste instantie de PCI-projecten Cobra 

en Doetichem-Wesel.  

 

7. Statische efficiëntie GTS, benchmarkonderzoek 

Contactpersonen: Kirsten.Bouwens@acm.nl (BnetzA benchmark), Michiel.Odijk@acm.nl (CEER 

benchmark) 

Discussie: De mate van kostenefficiëntie van GTS wordt onderzocht in  twee 

benchmarkonderzoeken: (1) een onderzoek waarin GTS wordt vergeleken met Duitse TSOs. ACM 

haakt hiervoor aan bij een benchmarkstudie van BNetzA, (2) een pan-Europese benchmark in 

CEER-verband, vergelijkbaar met de e3grid studie voor elektriciteit TSOs.  

Deze twee onderzoeken zijn bedoeld als input voor de vaststelling van de efficiënte kosten van GTS 

en daarmee de totale (gereguleerde) inkomsten van GTS. Beide onderzoeken hanteren een top-

down benadering voor de benchmark. 

Aanleiding & probleem:. ACM wil de efficiëntie vaststellen. Hiermee kan worden bereikt dat GTS een 

hogere efficiëntieprikkel heeft en dat afnemers niet betalen voor ineffciënties van GTS.   

 

8. Statische efficiëntie TenneT 

Contactpersoon: Michiel.Odijk@acm.nl 

Discussie: De gereguleerde inkomsten van TenneT dienen gebaseerd te zijn op de efficiënte kosten 

van TenneT. ACM onderzoekt de mogelijkheden om de efficiënte kosten van TenneT te bepalen. 

Aanleiding & probleem: Voor REG2017 zal er geen nieuwe pan-Europese benchmarkstudie worden 

uitgevoerd, zoals voor de lopende reguleringsperiode wel was gedaan (E3grid/STENA). 

 

9. Strategische herstelvoorraad systeembeheerders 

Contactpersoon: Bjorn.de.Groot@acm.nl 

Discussie: ACM onderzoekt naar aanleiding van een signaal van TenneT of de regulering voorziet in 

een redelijke vergoeding voor het aanhouden van een strategische herstelvoorraad in verband met 

de wettelijke taak van het beschermen van de netten tegen invloeden van buitenaf. ACM gaat eerst 

na voor welke netbeheerders dit relevant is. Ook zal worden onderzocht wat de materialiteit van deze 

kostenpost is en of de regulering vanwege deze kosten moet worden aangepast.. 

Aanleiding & probleem: Netbeheerders moeten hun netten beschermen tegen invloeden van 

buitenaf. Voor vitale infrastructuur kan dat ook betekenen dat er een strategische herstelvoorraad 

moeten worden aangehouden, anders dan de normale voorraden. De extra maatregelen zijn 

waarschijnlijk relatief beperkt t.o.v. totale omvang van uitgaven voor het beheer van de netten. 

 

10. STROOM (algemeen) 

Contactpersoon: Gertrude.Langedijk@acm.nl 

Discussie: De juridische grondslag voor de vast te stellen methodebesluiten zal naar verwachting 

Stroom zijn. ACM moet in dat geval een nieuwe wet toepassen bij de vaststelling van de 

reguleringsbesluiten. ACM heeft het voornemen om de relevante wijzigingen vanwege Stroom in de 

klankbordgroep te bespreken. Voor zover nodig zal de voorbereiding van die bespreking in een 



kleiner of specifieker verband plaatsvinden.   

Aanleiding & probleem: In de toepassing van de nieuwe wet vindt interpretatie plaats van de 

relevante wettelijke bepalingen. Aanleiding om hieraan extra aandacht te besteden.  

 

11. Uitwerken ‘t-0’-regulering voor RCR-investeringen 

Contactpersoon: Bjorn.de.Groot@acm.nl 

Discussie: Uitwerken van concrete stappen, benodigde informatie en relevante parameters om t-0 

regulering vorm te geven en uit te kunnen voeren. 

Aanleiding & probleem: ‘T-0 regulering’ wordt met STROOM ingevoerd met artikel 6.12 lid 3c, 3d en 

4a. T-0 regulering houdt in dat ACM bij de vaststelling van de tarieven de geschatte 

vermogenskosten voor RCR-investeringen (waaronder ook het net op zee) al tijdens de 

constructiefase betrekt (met nul jaar vertraging, ‘-0’), en bovendien in het jaar van ingebruikname ook 

direct de geschatte kosten betrekt. 

 

12. WACC 

Contactpersoon: Kirsten.Bouwens@acm.nl 

Discussie: ACM doet onderzoek naar de hoogte van de WACC. Deze stelt ACM elke periode 

opnieuw vast, zo ook deze keer.  

Aanleiding & probleem: De aanleiding van het project is dat ACM de tarieven dient te baseren op  

efficiënte kosten inclusief een rendement dat niet hoger is dan in het economisch verkeer 

gebruikelijk. Het project draagt bij aan het doelen van de regulering dat netbeheerders geen 

rendement maken dat hoger is dan in het economisch verkeer gebruikelijk en dat 

netbeheerders financierbaar zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze notitie van ACM is een bijdrage aan het wetttelijk vooroverleg voor de methodebesluiten voor 

regionale en landelijke netbeheerders elektriciteit en gas. De gepresenteerde standpunten zijn 

voorlopige standpunten en binden ACM niet. U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen. 


