
Klankbordgroep REG2017 
 
8e bijeenkomst 
11 december 2015 



Agenda voor vandaag  
 

 

1. Opening                10:00-10:10 

2. Voorlopige agendapunten volgende bijeenkomsten                        10:10-10:15 

3. Statische efficiëntie TenneT             10:15- 11:00 

4. Marktfaciliterende activiteiten (GTS en TenneT)            11:00 -11:45 
 
 
LUNCHPAUZE                        11:45-12:15 
 

5. Regulering van aansluiting GTS              12:15-12:45    

6.   Rondvraag               12:45-12:55 

7.   Afsluiting                12:55-13:00 
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2. Voorlopige agendapunten volgende 
bijeenkomsten 

• Afschrijvingstermijnen (incl. Wind op Zee)  

• Benchmark GTS Bnetza | Statische efficiëntie GTS 

• Benchmark GTS CEER 

• Dynamische efficiëntie: frontier shift (GTS en TenneT) (vervolg) 

• Dynamische efficiëntie: productiviteitsverandering (RNB’s) 

• Extra hoge druk (EHD) netten RNB’s gas (vervolg) 

• Gasaansluitingen RNB’s 

• HTL/RTL splitsing GTS (vervolg)  

• Implementatie NC Interoperabiliteit (GTS) 

• Regulering interconnectoren en inzet veilingmiddelen  

• Statische efficiëntie TenneT 

• WACC (vervolg) 
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Agenda voor vandaag  
 

 

1. Opening                10:00-10:10 

2. Voorlopige agendapunten volgende bijeenkomsten           10:10-10:15 

3. Statische efficiëntie TenneT             10:15- 11:00 

4. Marktfaciliterende activiteiten (GTS en TenneT)            11:00 -11:45 
 
 
LUNCHPAUZE                        11:45-12:15 
 

5. Regulering van aansluiting GTS              12:15-12:45    

6.   Rondvraag               12:45-12:55 

7.   Afsluiting                12:55-13:00 
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3. Statische efficiëntie TenneT 
keuze voor methode bepalen benchmark 

• ACM ziet vier opties om voor de zevende 
reguleringsperiode een benchmark vast te 
stellen. 

1. Efficiëntiebeoordeling door een update van 
E3grid2012 

2. Hergebruik laatste benchmark 

3. Een combinatie van optie 1 en 2 uitvoeren. 

4. Niets doen en TenneT efficiënt veronderstellen 
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3. Statische efficiëntie TenneT 
keuze voor methode bepalen benchmark 

• Opties 1,3 en 4 kennen inhoudelijke en 
procesmatige bezwaren 
• Geen optimale vergelijking nieuwe kosten TenneT en 

oude kosten overige TSO’s 
• Niet aannemelijk dat TenneT nu volledig efficiënt is 

 

Wat vindt de KBG van het oordeel van ACM dat 
optie 2 - hergebruik van de meest recente 
benchmark - de beste wijze is waarop de 
statistische efficiënte van TenneT voor de periode 
2017 – 2021 kan worden bepaald? 
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3. Statische efficiëntie TenneT 
bepalen mate van efficiëntie in 2015 

• ACM past in lijn met het herstelbesluit de 
voorzichtigheidsmarge van 5% toe op de uitkomst van 
de benchmark.  

• ACM houdt rekening met mogelijke 
efficiëntieverbeteringen van TenneT in de periode 
2012-2015 bij het vaststellen van de mate van 
(in)efficiëntie van TenneT in 2015.  

• Dit resulteert in 93% efficiëntie voor TenneT in 2015 

 
Wat vindt de KBG van het voorstel om de efficiëntie van 

TenneT in 2015 vast te stellen op 93%?   
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3. Statische efficiëntie TenneT 
Ingroeipad 

• Afkomstig uit 5e periode vanwege de grote mate 
van inefficiënte die destijds was bepaald. 

• Onvoldoende aanleiding om hiervan in 6e periode 
af te wijken. 

• Nu voor 7e periode nog lagere inefficiëntie. 
• Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

vragen voorzienbaarheid 
 

Wat vindt de KBG van het voorstel om vast te 
houden aan het ingroeipad naar 2025?   
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3. Statische efficiëntie TenneT 
Toepassing 

• ACM veronderstelt dat de thèta niet wordt toegepast … 
– conform  

• de besluiten uit de eerdere reguleringsperiodes 
• de tussenuitspraak van het CBb 
• Inwerkingtreding van STROOM 

– op 
• de toezichtkosten ACM 
• de kosten dan wel opbrengsten van inkoop van energie en vermogen 
• Inter-TSO compensation 
• tarieven gerekend door regionale netbeheerders  
• kosten van terreinen en gebouwen, planning en immateriële activa 

 
 Zijn er volgens de KBG, naast reeds uitgezonderde kosten, nog 

andere kosten waarop de thèta niet moet worden toegepast?   
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3. Statische efficiëntie TenneT 
Financierbaarheid 

• STROOM maakt financierbaarheid een expliciet 
onderdeel van de toepassing van het onderzoek naar 
de statische efficiëntie (art. 6.10 lid 4 STROOM) 

• ACM doet geen nader onderzoek naar 
financierbaarheid van TenneT vanwege de geringe 
omvang van de doelmatigheidskorting en omdat via 
het ingroeipad hiermee reeds impliciet is rekening 
gehouden. 

 
Wat vindt de KBG van het voorstel om geen nader 

onderzoek te doen naar financierbaarheid van TenneT?   
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Agenda voor vandaag  
 

 

1. Opening                10:00-10:10 

2. Voorlopige agendapunten volgende bijeenkomsten           10:10-10:15 

3. Statische efficiëntie TenneT             10:15- 11:00 

4. Marktfaciliterende activiteiten (GTS en TenneT)            11:00 -11:45 
 
 
LUNCHPAUZE                        11:45-12:15 
 

5. Regulering van aansluiting GTS              12:15-12:45    

6.   Rondvraag               12:45-12:55 

7.   Afsluiting                12:55-13:00 
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4. Vergoeding kosten marktfacilitering 
Agenda 
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• Verschil tussen huidige situatie en situatie onder STROOM 
• Aandachtspunten bij vertaling huidige situatie naar 

STROOM 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Vergoeding kosten marktfacilitering 
Informele overleggen  

• Informele overleggen 

– GTS 

– TenneT 

– VEMW 

– Energie-Nederland 

– VGN 
 

 Indien u geen bilateraal overleg heeft gehad maar 
dat wel wenst kunt u met ons contact opnemen.  
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4. Vergoeding kosten marktfacilitering 
Verschil tussen huidige situatie en situatie onder STROOM 
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• Heeft de KBG dezelfde lezing van STROOM?  

  

Huidige situatie STROOM 
  GTS: budget voor 

marktfaciliterende activiteiten 
(MFA) vastgesteld voor 2014-
2016 obv kosten 2010-2012 
NB: geen toepassing frontier 
shift 

In inkomstenbesluit worden 
verwachte efficiënte kosten 
vooraf vastgesteld voor elk van 
de jaren 2017 e.v.  

  TenneT: uitvoeringskosten 
systeemdiensten (incl. MFA) 
worden vergoed middels: 
• budget jaar t obv 

gerealiseerde kosten t-2 
(jaarlijkse update) 

• NB: geen toepassing 
efficiëntieparameters 

• NB: geen nacalculatie 

In inkomstenbesluit worden 
verwachte efficiënte kosten 
vooraf vastgesteld voor elk van 
de jaren 2017 e.v.  
 
  



4. Vergoeding kosten marktfacilitering 
Aandachtspunten bij vertaling huidige situatie naar STROOM 

• Onder STROOM worden de inkomsten per jaar voor de gehele 
reguleringsperiode gelijkgesteld aan de verwachte efficiënte 
kosten per jaar.  

• Opties: 
– ACM kan deze kosten behandelen als reguliere operationele en 

kapitaalkosten zonder nacalculatie. 
– Alternatief is om aanvullend een nacalculatie (obv art. 6.13) te 

introduceren.  
 Bestaat hiertoe aanleiding? Hiervoor passen we nacalculatiekader 
toe  
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4. Vergoeding kosten marktfacilitering 
Nacalculatiekader 

• ACM zal niet nacalculeren tenzij daar een goede reden voor is 

• Nacalculatiekader ACM:  
– Kosten niet nacalculeren, tenzij:  

• Slecht te schatten 

• Substantieel financieel effect dat niet te beheersen is 

• Niet op andere wijze vergoeding voor het risico 
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4. Vergoeding kosten marktfacilitering 
Voorstel ACM 

• Kosten voor marktfacilitering zijn onderdeel van de kostenbasis en worden 
net als andere kosten vergoed in de jaarlijks vastgestelde inkomsten 

 

• De operationele kosten en kapitaalkosten worden op dezelfde wijze 
geschat als reguliere kosten  

 

• Er lijkt niet te worden voldaan aan nacalculatiekader 
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4. Vergoeding kosten marktfacilitering 
Vragen aan KBG-leden 

ACM heeft nu geen goed beeld van wat deze kosten inhouden  
 
 Zijn deze kosten duidelijk te onderscheiden van andere kosten?  

 
 Zo ja: In hoeverre zijn de verwachte efficiënte kosten slecht te 

schatten? 
 Leidt een verkeerde schatting tot een substantieel financieel 

effect?  
 

 Welke marktfaciliterende activiteiten die GTS/TenneT concreet 
hebben ondernomen of concreet zullen ondernemen, worden 
zonder een nacalculatie niet of minder uitgevoerd?  
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Pauze 

 

 

 

 11:45 – 12:15 
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Agenda voor vandaag  
 

 

1. Opening                10:00-10:10 

2. Voorlopige agendapunten volgende bijeenkomsten           10:10-10:15 

3. Statische efficiëntie TenneT             10:15- 11:00 

4. Marktfaciliterende activiteiten (GTS en TenneT)            11:00 -11:45 
 
 
LUNCHPAUZE                        11:45-12:15 
 

5. Regulering van aansluiting GTS              12:15-12:45    

6.   Rondvraag               12:45-12:55 

7.   Afsluiting                12:55-13:00 

                 
                            

 
20 



5.Regulering van aansluiting GTS 
Agenda 
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• Verschil tussen huidige situatie en situatie onder STROOM 
• Aandachtspunten bij vertaling huidige situatie naar 

STROOM 
• Wat betekent dit voor methodebesluit GTS? 
• Hoe stellen we inkomsten aansluiten vast?  

• GAW Aansluiten  
• Uitbreidingen 
• Operationele kosten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Regulering van aansluiting GTS 
Informele overleggen  

• Informele overleggen 

– GTS 

– VEMW 

– Energie-Nederland 

– VGN 
 

 Indien u geen bilateraal overleg heeft gehad maar 
dat wel wenst kunt u met ons contact opnemen.  

 Slides zijn naar aanleiding van de informele 
overleggen verduidelijkt 
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5.Regulering van aansluiting GTS 
Verschil tussen huidige situatie en situatie onder STROOM 
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 Heeft de KBG dezelfde lezing van de gevolgen van 

STROOM?  

  Huidige situatie STROOM Gevolg  

  bestaande aansluitingtaak 
(BAT)  en aansluittaak (AT) 

één aansluittaak BAT en AT vallen onder 
aansluittaak 
  

  AT: vanaf aansluitpunt geen 
taak GTS (vrije domein) 

overgangsrecht (art. 12.15):  
beheer en onderhoud vanaf 
aansluitpunt géén onderdeel 
aansluittaak  
  

-beheer en onderhoud vanaf 
aansluitpunt is géén taak GTS 
-op verzoek wijzigen of 
verwijderen hele aansluiting 
wel taak GTS 

  uitbreidingen BAT geen taak 
GTS (vrije domein) -> geen 
uitbreidingsinvesteringen 
 in regulering (geen budget) 

aansluittaak: het aanleggen, 
beheren, onderhouden en 
wijzigen of verwijderen van 
aansluitingen op haar net 

-uitbreiden aansluiting is taak 
GTS 
-het beheren en 
onderhouden van 
uitbreidingen gerealiseerd in 
vrije domein is taak GTS 



5.Regulering van aansluiting GTS 
Aandachtspunten bij vertaling huidige situatie naar STROOM 

• Voor aansluitpunten gerealiseerd o.b.v. Gaswet geldt dat de 
taak van GTS voor het wijzigen of verwijderen van de 
aansluiting ziet op hele aansluiting, dus óók op het deel vanaf 
het aansluitpunt (nu vrije domein).  

• De aansluittaak van GTS ziet ook op uitbreidingen aan 
bestaande aansluitingen (nu gerealiseerd in vrije domein)  
 

 Taak GTS wordt groter t.o.v. huidige situatie. Wat betekent dit 
voor inkomsten GTS? 

 ACM heeft op dit moment nog geen zicht op investeringen 
gedaan in vrije domein 

 ACM zal informatieverzoek aan GTS sturen, om inzicht te 
krijgen in huidige situatie en manier waarop GTS taak gaat 
uitvoeren. 
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5.Regulering van aansluiting GTS 
Uitgangspunten ACM 

• Zo goed mogelijk efficiënte kosten schatten voor vaststellen 
inkomsten 
 

• Nacalculatie alleen indien:  
• Slecht te schatten 

• Substantieel financieel effect dat niet te beheersen is 

• Niet op andere wijze vergoeding voor het risico 
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5.Regulering van aansluiting GTS 
Wat betekent dit voor methodebesluit GTS? 

• ACM dient inkomsten vast te stellen voor:  
– Transporteren 
– Aansluiten 

 

• Inkomsten aansluiten dienen vergoeding te bevatten voor:  
– Aanleg, beheer, onderhoud, wijzigen of verwijderen van aansluitingen 
– Beheer en onderhoud van aansluitpunten (aangelegd o.b.v. Gaswet) 
– Wijzigen of verwijderen van rest van aansluiting behorend bij 

aansluitpunten (aangelegd o.b.v. Gaswet) 
 

• Voorstel ACM (1):  
– vaststellen inkomsten voor aansluiten, waarbij inkomsten voor 

aansluitingen en aansluitpunten apart inzichtelijk blijven. Dit om bij 
vaststelling tarief rekening te kunnen houden met beperktere taak GTS 
voor aansluitpunten (dit is een onderwerp voor Tarievencode Gas) 
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5.Regulering van aansluiting GTS 
Hoe stellen we inkomsten aansluiten vast? GAW Aansluiten  

• GAW Aansluiten = GAW BAT + GAW AT 
 

• GAW BAT: 
– Huidige GAW BAT: vastgesteld op 5,3% van GAW GTS voor de taken 

transport/balancering/bestaande aansluiting (data ultimo 2012) 
– Ontwikkelingen GAW BAT niet apart geadministreerd 
– Voorstel ACM (2): verdeelsleutel opnieuw laten berekenen door GTS 

o.b.v. Jacobs methode (data ultimo 2015) 

• GAW AT:  
– Huidige GAW AT: 0 
– Investeringen in AT nauwkeurig geadministreerd en vergoed via 

nieuwe producten-en dienstenregeling in tarievenbesluiten 
– Voorstel ACM (3): GAW vaststellen o.b.v. investeringen 
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5.Regulering van aansluiting GTS 
Hoe stellen we inkomsten aansluiten vast? (niet-) reguliere 
uitbreidingsinvesteringen 

Voorstel ACM (4):  
• Niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen: nacalculeren via 

tarieven 
 

• Reguliere uitbreidingsinvesteringen: budget voor aansluiten  
– Uitgangspunt is dat budget wordt gebaseerd op gerealiseerde kosten  
– Voor aansluitpunten zijn historische/gerealiseerde kosten beschikbaar 
– Voor bestaande aansluitingen zijn uitbreidingsinvesteringen (kosten) 

buiten het gereguleerde domein gerealiseerd 
 ACM zal onderzoeken welke informatie beschikbaar is voor vaststellen 

budget 
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5.Regulering van aansluiting GTS 
Hoe stellen we inkomsten aansluiten vast? Operationele kosten 

• Operationele kosten aansluiten =  
 operationele kosten BAT + operationele kosten AT 

 
• Operationele kosten BAT: 

– Huidige operationele kosten BAT: vastgesteld op 5,3% van operationele 
kosten GTS voor de taken transport/balancering/bestaande 
aansluiting 

– Voorstel ACM (5): verdeelsleutel operationele kosten opnieuw 
gelijkstellen aan verdeelsleutel GAW 

• Operationele kosten AT 
– Huidige operationele kosten AT: 0 
– Operationele kosten AT niet apart geadministreerd 
– Voorstel ACM (6): verdeelsleutel operationele kosten baseren op 

aandeel GAW AT t.o.v. totale GAW GTS 
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5.Regulering van aansluiting GTS 

 

 
Wat vindt u van de voorstellen (nr. 1 tot en met 6) 

van ACM?   
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6.Rondvraag 
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7. Afsluiting 
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