
Klankbordgroep REG2017 
 
3e bijeenkomst 
8 september 2015 



Agenda voor vandaag 

1. Opening       13:00-13:10 

2. Status ingediende agendapunten kbg-leden    13:10-13:20 

3. Agendering volgende klankbordgroep bijeenkomsten      13:20-13:25 

4. STROOM       13:25-13:40 

5. Lengte reguleringsperiode     13:40-14:00 

6. Afschrijvingstermijn Net op Zee     14:00-14:25 
 
PAUZE                          14:25-14:35 

7. T-0 voor RCR-investeringen     14:35-15:15 

8. Statische efficiëntie GTS, benchmarkonderzoek    15:15-15:45 

9. Rondvraag       15:45-15:55 

10. Afsluiting       15:55-16:00 

 

 

 

2 



2. Status ingediende agendapunten kbg-leden 
Procesupdate: vervolg op presentaties van 29 juni jl. 

 

Hebben kbg-leden vragen of opmerkingen over 
meegestuurde notitie? 
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3. Agendering volgende bijeenkomsten 
28 september 

 
• Statische efficiëntie TenneT 

• Strategische herstelvoorraad systeembeheerders 

• WACC 
 

 Zijn er partijen die op 28 september ook een presentatie willen geven over bovenstaande 
onderwerpen? 

 Graag uiterlijk vrijdag 11 september melden aan ACM en uiterlijk donderdag 17 september 
slides aanleveren 

 ACM verspreidt de stukken op 21 september voor de bijeenkomst op 28 september 

 

• Verder: Duurzame Energie Koepel presenteert de 
agendapunten die zij ziet voor deze ronde methodebesluiten.  
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3. Agendering volgende bijeenkomsten 
13 oktober 

• Extra hoge drukken netten RNB’s gas  

• Inkoopkosten energie & vermogen 

• Productiviteitsverandering (RNB’s)  

• Frontier shift (GTS en Tennet) 

• Q-factor 
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4. STROOM 
Inventarisatie voor REG2017 relevante onderdelen STROOM 

Bijgevoegd: analyse relevante artikelen STROOM 

 

Vraag voor klankbordgroep 

 Kunnen kbg-leden zich vinden in de inventarisatie van 
ACM? 
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5.Lengte reguleringsperiode 
Scenario: REG 2017 onder STROOM 

Voorstel ACM: 5 jaar  
• Periode van 5 jaar sluit het beste aan bij prikkelen tot efficiënte bedrijfsvoering (inkomsten 

staan langer vast) 

• Periode van 6 jaar biedt alleen flexibiliteit voor opnieuw berekenen parameters of nieuwe 
wet- en regelgeving en sluit het minst aan bij prikkelen tot efficiënte bedrijfsvoering 
(inkomsten staan maar 3 jaar vast) 

• Periode van 4 jaar geeft meeste flexibiliteit om inkomsten aan te passen aan alle nieuwe 
ontwikkelingen / inzichten 

• Periode van 5 jaar biedt meeste rechtszekerheid 

• STROOM biedt ruimte voor flexibiliteit buiten methode van regulering om  

• Verwachte ontwikkelingen komende jaren lijken niet van dien aard dat, in aanvulling op 
flexibiliteit die STROOM al bevat, methode hier snel op in moet kunnen spelen.  

•  Alles afwegend heeft een periode van 5 jaar de voorkeur van ACM voor de komende 
reguleringsperiode   

• Daarnaast:  
• Naar verwachting is een periode van 5 jaar voldoende om uitkomsten gerechtelijke procedures af te ronden voor 

nieuwe reguleringsperiode;  

• Langere periode betekent vermindering van uitvoeringslasten ACM en administratieve lasten betrokken partijen 
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5.Lengte reguleringsperiode 
Scenario: REG 2017 onder STROOM 

 
Vragen voor klankbordgroep  

 Eens met voorstel ACM? 

 Zijn er ontwikkelingen die meer flexibiliteit 
methode van regulering nodig maken?   

 

11 



5.Lengte reguleringsperiode 
Scenario: REG 2017 onder E-&G-wet 

 
Voorstel ACM: 3 jaar  

• Om  zo snel mogelijk na inwerkingtreding 
STROOM nieuwe methodebesluiten te kunnen 
vaststellen 
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5.Lengte reguleringsperiode 
Scenario: REG 2017 onder E-&G-wet 

 
Vraag voor klankbordgroep 

 Eens met voorstel ACM? 
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1. Opening       13:00-13:10 

2. Status ingediende agendapunten kbg-leden    13:10-13:20 
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6. Afschrijvingstermijn Net op Zee 
Reguleringskader Wind op Zee 

 wordt deels bepaald in methodebesluit TenneT 
 
Onderwerpen relevant voor methodebesluiten: 
 contactpersoon Björn de Groot (bjorn.de.groot@acm.nl). 
 

Voor regulering net op zee waar mogelijk aansluiten bij bestaande praktijk.  
Twee nieuwe onderwerpen: 

• Afschrijvingstermijn net op zee. 
• T-0 regeling (ook voor net op zee). 

 
Niet relevant voor methodebesluiten: 
 contactpersoon Maarten Klijn (maarten.klijn@acm.nl). 
 

• Voorbereidingskosten net op zee. 
• Discussies rond codes en contracten. 
• Eventuele schadevergoeding net op zee. 
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6. Afschrijvingstermijn Net op Zee 
Reguleringskader Wind op Zee 

 
Informele overleggen 
 
Afschrijvingstermijn net op zee: 
• Ministerie van EZ (opsteller scenario net op zee);  
• TenneT;  
• VEMW. 

 
 
 Indien u geen bilateraal overleg heeft gehad maar  

dat wel wenst kunt u met ons contact opnemen. 
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6. Afschrijvingstermijn Net op Zee 

 
Huidige uitgangspunten ACM bij afschrijvingen 
 
1. Afschrijvingstermijnen worden vastgelegd in methodebesluiten. 

 

2. Gestandaardiseerde afschrijvingstermijn per type asset. 
 

3. Geen onderscheid tussen technische- en economische levensduur. 
 

4. Desinvestering heeft geen invloed op afschrijvingstermijn. 
 

Dit zou voor het net op zee neerkomen op: 
Afschrijvingstermijn = technische levensduur. 
NB: termijn per assetcategorie, variërend 20 tot max 50 jaar.   
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6. Afschrijvingstermijn Net op Zee 
Sturing vanuit Rijksoverheid met scenario net op zee. 

 NB: nog concept, consultatie door EZ in september. 

 
1. Scenario opgesteld door EZ in overleg met TenneT en offshore-

windsector. 
 

2. Sturing vanuit de Rijksoverheid voor de ontwikkeling van windenergie op 
zee. 
 

3. Bakent taken voor TenneT af en bepaalt nut en noodzaak van de door 
TenneT uit te voeren investeringen. 
 

4. Gaat nader in op de technische en economische levensduur van het net 
op zee. 
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6. Afschrijvingstermijn Net op Zee 

 
Uitgangspunten EZ in concept scenario net op zee 

 
1. Verwachte economische levensduur Windparken van 20-25 jaar. 

 
2. Kavelbesluiten voor exploitatietermijn van 29 jaar. 

 
3. Eventuele stapsteen-functie (IJmuiden Ver) vraagt om technische 

levensduur van 220 kV-kabel en platform van 25-35 jaar. 
 

4. Kans op repowering onduidelijk, maar vraagt om technische levensduur 
van 50 jaar (2 x 25 jaar). 
 

5. Gezien onzekerheden dient het transmissienet op zee ontworpen te 
worden voor technische levensduur van ten minste 20-25 jaar;  
 

6. Waar mogelijk, en tegen aanvaardbare kosten, kiezen voor een langere 
technische levensduur. 
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6. Afschrijvingstermijn Net op Zee 

 

Termijn = technische levensduur 
 
• Sluit aan bij bestaande praktijk 

• Relatief lange periode (tot 50 jr.)  
→ Lagere kosten per jaar 
→ Meer rentevergoedingen 

• Rekening bij niet-gebruikers indien  
na 20 jaar geen gebruik meer 

• Onderscheid naar assettypes 

 
 
 
 
 

Termijn = economische levensduur 
 
• Afwijking van bestaande praktijk 

• Relatief korte periode (ca. 20 jr.)  
→ Hogere kosten per jaar 
→ Minder rentevergoedingen 

• Meer zekerheid dat gebruiker betaalt 

• Geen onderscheid nodig naar assettypes 
(alles 20jr bruikbaar) 

• Gunstig voor financierbaarheid i.v.m. kortere 
terugverdienperiode 
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Keuze afschrijvingstermijn is neutraal vanuit winstperspectief (geen gevolgen voor 
netto contante waarde). In beide gevallen worden enkel efficiënte kosten vergoed.  

Eigenschappen opties afschrijvingstermijn 
 



 
6. Afschrijvingstermijn Net op Zee 

 
Voorlopig voorstel: 
 
Afschrijvingstermijn = economische levensduur (windpark: ca. 20 jr) 
NB: één termijn voor alle assets, per ingebruikname datum elk net 
 
Hoofdargument: de ‘gebruiker’ betaalt. 
Ofwel: voorkomen van grote rekening bij niet-gebruikers i.v.m.  
onafgeschreven activa (indien geen vervolg op 1e ronde parken). 
 
Alternatief: 
Afschrijvingstermijn = technische levensduur net op zee. 
NB: termijn per assetcategorie, variërend 20 tot max. 50 jaar.  
 
Argumenten:  
- Vervolg i.v.m. hub-functie of 2e ronde windparken aannemelijk (?) 
- Geen afwijking t.o.v. bestaande praktijk op land. 
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6. Afschrijvingstermijn Net op Zee 

 

Vraag voor klankbordgroep 

Welke afschrijvingstermijn hanteren voor het net 
op zee? 
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PAUZE 

 

 

PAUZE 14:25 – 14:35 
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Agenda voor vandaag 

1. Opening       13:00-13:10 

2. Status ingediende agendapunten kbg-leden    13:10-13:20 

3. Agendering volgende klankbordgroep bijeenkomsten      13:20-13:25 

4. STROOM       13:25-13:40 

5. Lengte reguleringsperiode     13:40-14:00 

PAUZE       14:00-14:10 

6. Afschrijvingstermijn Net op Zee     14:10-14:35 

7. T-0 voor RCR-investeringen     14:35-15:15 

8. Statische efficiëntie GTS, benchmarkonderzoek    15:15-15:45 

9. Rondvraag       15:45-15:55 

10. Afsluiting       15:55-16:00 
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7. T-0 regeling  
Implicaties voor methodebesluit 

 
 
 

• De t-0 regeling komt formeel pas in tarievenbesluiten tot 
uitwerking 

• Echter: ACM neemt in methodebesluit doorgaans bepalingen 
op rondom voorziene nacalculaties 
– Transparant 
– Voorspelbaar 

• Kader t-0 daarom vormgeven in methodebesluit 
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7. T-0 regeling 
Informele overleggen 

T-0 regeling: 
• Energie Nederland; 
• GTS; 
• TenneT; 
• VEMW. 
 
 Indien u geen bilateraal overleg heeft gehad maar  

dat wel wenst kunt u met ons contact opnemen. 
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7. T-0 regeling  
Verschillen met huidige wettelijke bepalingen 

  
Belangrijkste verschillen t.o.v. huidige nacalculaties voor niet-reguliere 
uitbreidingsinvesteringen: 
 

1. Vergoeding vindt plaats vóór ingebruikname op basis van geschatte 
vermogenskosten van activa in aanbouw (6.12 lid 3b)  vergoeding 
van bouwrente tijdens bouw in plaats van na ingebruikname 

2. Vergoeding vindt plaats vanaf de geschatte ingebruiknamedatum 
(6.12 lid 3c) 

3. Vergoeding vindt plaats voordat efficiëntie is getoetst; later 
nacalculatie voor efficiënte gerealiseerde kosten (6.12 lid 4a) 

• In huidige E-&G-wet: vergoeding vindt plaats na ingebruikname en 
efficiëntietoets 
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7. T-0 regeling  
Grafische weergave van effect eerder vergoeden bouwrente  

 Vergoeding in  tarieven 
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7. T-0 regeling  
Invulling 

 
 

Huidige situatie: te vergoeden kosten niet-reguliere investering per jaar = 
activawaarde na doelmatigheidstoets (incl. bouwrente)*WACC + afschrijving 
+ schatting operationele kosten 

• Schatting operationele kosten = 1% * investeringsbedrag 
STROOM: geschatte vermogenskosten vergoeden vóór ingebruikname 
 
• Hoe geschatte vermogenskosten vaststellen?  

•  geschatte vermogenskosten  
      = geschatte waarde activa in aanbouw  
         * vermogenskostenvoet 

• Voorstel:  
Vermogenskostenvoet = WACC  
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7. T-0 regeling  
Nacalculatie voor efficiënte gerealiseerde kosten 

 Huidige E-&G-wet: vergoeding van gemaakte kosten voor investeringen, voor zover de kosten 
doelmatig zijn 

STROOM: nacalculatie voor gerealiseerde efficiënte kosten indien deze afwijken van de 
schattingen  

• Twee opties:  

1. Eerst nacalculeren zodra realisaties bekend zijn en nog een keer 
nacalculeren zodra realisaties getoetst zijn op efficiëntie (middels 
projectspecifieke toets)  

2. Nacalculeren zodra realisaties getoetst zijn op efficiëntie (middels 
projectspecifieke toets) 

• Efficiënte gerealiseerde kosten worden in beide gevallen vergoed; onderscheid 
tussen 1. en 2. is alleen timing 

• Voorstel: optie 2  

‒ Nacalculatie in één keer sluit beter aan bij doelstelling bevorderen 
doelmatigheidsprikkel  

‒ Wetsvoorstel lijkt geen ruimte te bieden voor nacalculatie in twee stappen 
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7. T-0 regeling  
Implicaties voor methode van regulering 

 Huidige situatie: Bij vaststelling GAW wordt rekening gehouden met regulatoire bouwrente over 
de periode dat activa in aanbouw waren  
 

STROOM: T-0 regulering betekent dat (geschatte) vermogenskosten al tijdens de bouw worden 
vergoed 

• Onder STROOM kan bij vaststelling GAW van RCR-investeringen dus geen rekening 
meer worden gehouden met regulatoire bouwrente over de periode dat activa in 
aanbouw waren  

‒ Deze is immers al vergoed 

 

• Consequentie: bouwrente van deze investeringen wordt alleen met eenmalige 
projectspecifieke toets op efficiëntie getoetst 

‒ Voorheen was bouwrente onderdeel van totale kosten en dus onderhevig aan 
statische en dynamische efficiëntieparameters  
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7. T-0 regeling 
Wind op Zee – aanpassing nodig in wijze waarop nacalculatie 
wordt vormgegeven?  

 Huidige situatie: te vergoeden kosten niet-reguliere investering per jaar = investeringsbedrag na 
doelmatigheidstoets (incl. bouwrente)*WACC + afschrijving + schatting operationele kosten 
 

• Schatting operationele kosten = 1% * investeringsbedrag 

 

• Hoe geschatte operationele kosten Wind op Zee vaststellen?  
Opties:  
1. Onderzoek (laten) uitvoeren 
2. Aansluiten bij 1% schatting 

• Van belang voor vergoeden efficiënte kosten (niet te veel en niet te 
weinig) 

• Voorstel: optie 2 
– Onderbouwde afwijkende schatting moeilijk te realiseren 
– In eerste jaren van investering nog niet veel kosten voor onderhoud te 

verwachten 
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7. T-0 regeling 

 
 
Vraag voor klankbordgroep 

Zijn partijen het eens met de voorgestelde 
invulling van de t-0 regeling?? 
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Agenda voor vandaag 

1. Opening       13:00-13:10 

2. Status ingediende agendapunten kbg-leden    13:10-13:20 

3. Agendering volgende klankbordgroep bijeenkomsten      13:20-13:25 

4. STROOM       13:25-13:40 

5. Lengte reguleringsperiode     13:40-14:00 

6. Afschrijvingstermijn Net op Zee     14:00-14:25 
 
PAUZE                          14:25-14:35 

7. T-0 voor RCR-investeringen     14:35-15:15 

8. Statische efficiëntie GTS, benchmarkonderzoek    15:15-15:45 

9. Rondvraag       15:45-15:55 

10. Afsluiting       15:55-16:00 
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8. Statische efficiëntie GTS 
Vooroverleg 

ACM heeft gedurende dit onderzoek tot nu toe 
meerdere gesprekken gevoerd met GTS. Daarnaast 
heeft ACM gesproken met VEMW, Energie 
Nederland, het Ministerie van Financiën en het 
Ministerie van Economische Zaken. 

 

Voor vandaag: ACM geeft status update, opdat alle 
partijen in staat zijn om mee te denken. 
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8.Statische efficiëntie GTS 
Doel 

ACM zet deze reguleringsperiode in op het 
versterken van efficiëntieprikkels voor GTS. Ook 
wil ACM afnemers niet laten betalen voor 
inefficiënties. Hiertoe onderzoekt ACM de 
statische efficiëntie van GTS. 
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8. Statische efficiëntie GTS 
Proces 

Om dit doel te bereiken voert ACM twee 
(kostenbenchmark)onderzoeken uit om de 
statische efficiëntie te bepalen: 

• Internationale benchmark met Duitse TSO’s met 
data die BNetzA gebruikt heeft voor haar nationale 
TSO benchmark 

• Internationale benchmark in CEER-verband 

Resultaten worden voorzien vóór april 2016 zodat 
ze meegenomen kunnen worden in het ontwerp        
    methodebesluit.  
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8. Statische efficiëntie GTS 
BNetzA benchmark 

Het onderzoek is als volgt gefaseerd: 

• Stap 1: landspecifieke kenmerken  

 Afgerond 

• Stap 2-5: cost drivers en modelspecificatie 
 Loopt 

• Stap 6: berekenen efficiëntiescores 

 Verwachting: eind november 
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8.Statische efficiëntie GTS 
CEER benchmark 

• Aanbesteed en gegund juli 2015 aan Sumicsid 

• Aanpak naar model e3grid (TSO-E, 2012/2013) 

- Haalbaarheidsstudie (2014) uitgangspunt 

- Interactie met TSOs 

- Dataverzameling -> Modelontwikkeling -> 
Rapportage 

• Deelnemers: NL, DE, BEL, DK, UK, SE, CZ, CRO, 
GR, SP, OOS, FIN, POR -> 13 landen, 33 TSOs 

- Update in latere klankbordgroep 
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8.Statische efficiëntie GTS 
Relatie splitsing GTS in HTL en RTL deel 

GTS heeft aangekondigd te gaan splitsen per 
1/1/2016.  

 

ACM beraadt zich nog op de vraag hoe hier mee 
om te gaan in de vaststelling en toepassing van de 
efficiëntie van GTS. 
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8.Statische efficiëntie GTS 
Relatie STROOM 

In het wetsvoorstel STROOM wordt een aantal 
zaken benoemd in relatie tot de 
efficiëntiebepaling van GTS: 

- Landspecifieke kenmerken 

- Beïnvloedbare kosten 

- Financierbaarheid 

ACM zal in de volgende KBG waar statische 
efficiëntie GTS is geagendeerd dit nader duiden. 
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9.Rondvraag 
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10. Afsluiting 
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