
Klankbordgroep REG2017 
 
11e bijeenkomst 

22 februari 2016 



Agenda voor vandaag 
 

 

1.   Opening                           12:00-12:10 

2.     Volgende bijeenkomst 8 maart en 24 maart                            12:10-12:15 

3.     WACC                12:15-13:15 

4.     Toetsingskader begininkomsten              13:15-14:00 

5.     Gasaansluitdienst RNB’s               14:00-14:30 

6.     Extra Hoge Druk netten               14:30-15:00

                             

    Pauze                                15:00-15:15 

 

7.     Regulering GGS               15:15-16:30 

8.     Rondvraag                16:30-16:40 

9.     Afsluiting                16:40-16:45 
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2. Agendering volgende bijeenkomsten 
 

8 maart: 

• Statische efficiëntie GTS 

(benchmarkonderzoeken) 

• Aansluitingen GTS 

 

24 maart: 

• Integrale toelichting keuzes ontwerpbesluit 
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3. WACC 
Agenda 

Vandaag bespreken wat er veranderd is sinds de 

KBG van 28 september 2015: 

• STROOM 

• Gevolgen uitspraak CBb inzake KVV 

– Trapjesmodel 

– Representativiteitstoets 

– One-off en reguliere uitbreidingsinvesteringen 

• Update rapport Rebel en uitkomsten met 

trapjesmodel 
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3. WACC 
STROOM 

Wettelijk kader: Gaswet en Elektriciteitswet 

– Geen gevolgen : ACM zag geen aanleiding om 

WACC methode en toepassing te wijzigen 

vanwege STROOM.  

 

 

 

Hoe zien KBG-leden dit? 
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3. WACC  
Uitspraak CBb: trapjesmodel 

Uitspraak CBb van 12 januari 2016 

– Voorstel KBG 28/9: uitgaan van lijn in gewijzigde 

motivering 

– Nu: uitgaan van motivering in herstelbesluit* van 

10 februari 2016, dus toepassing van het 

trapjesmodel 
*Zie bijvoorbeeld: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15467/Gewijzigd-

methodebesluit-GTS-2014-2016/  

 

Hoe zien KBG-leden dit? 
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3. WACC 
Uitspraak CBb: representativiteitstoets 

KBG 28 september onderzoeken aangekondigd: 

– Representativiteitstoets 

– Internationaal onderzoek 

Representativiteitstoets niet langer onderdeel 

van methodebesluit: trapjesmodel houdt 

expliciet rekening met bestaande leningen 

 

Hoe zien KBG-leden dit? 
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3. WACC 
Consistentie trapjesmodel met andere parameters WACC 

• Vaststelling kostenvoet vreemd vermogen 

hangt samen met andere parameters WACC 

– Vooralsnog hanteren we inflatie zoals door Rebel 

bepaald 

– ACM onderzoekt nog of er aanpassing nodig is in 

de wijze waarop de inflatie wordt bepaald 

 

• Hoe zien KBG-leden dit? 
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3. WACC 
Uitspraak CBb: one-off, reguliere uitbreidingsinvesteringen en 

gas aansluitdienst 

• ACM kan niveau begininkomsten aanpassen 

naar efficiënte kosten (one-off): 

- MB 2014-2016: ‘oude’ WACC voor ingroei 

- Nu: nieuwe WACC op basis van trapjes 
 

• Toepassing WACC reguliere uitbreidings-

investeringen en extra kapitaalkosten gas AD 

(RNB): WACC ‘nieuwe leningen’ 
 

Hoe zien KBG-leden dit? 
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3. WACC 
Uitkomsten met trapjesmodel: reële WACC vóór belasting 
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WACC  2016 2021 

Nominale risicovrije rente 2,49% 1,28% 

Renteopslag 0,93% 0,82% 

Opslag transactiekosten 0,15% 0,15% 

Kostenvoet vreemd vermogen 3,57% 2,25% 

Nominale risicovrije rente 1,19% 1,19% 

Marktrisicopremie 5,00% 5,00% 

Asset bèta 0,42 0,42 

Equity bèta 0,74 0,74 

Kostenvoet eigen vermogen 4,87% 4,87% 

Aandeel vreemd vermogen 50% 50% 

Belastingvoet 25% 25% 

Nominale WACC vóór belasting 5,03% 4,37% 

Inflatie 0,83% 0,83% 

Reële WACC vóór belasting 4,2% 3,5% 

%

%

%

Uitkomst 

trapjesmodel 
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4. Toetsingskader begininkomsten 
Uitgangspunten  

• Aanpassing van de begininkomsten kan bij verschil tussen begininkomsten 

en efficiënte kosten en is bedoeld om te voorkomen dat over- of 

onderrendementen doorlopen in een nieuwe periode (4. in notitie) 

 

• Toepassing is symmetrisch, draagt er aan bij aan dat eventuele over- of 

onderrendementen die in de huidige periode zijn ontstaan niet doorlopen 

vanaf 2017 (5. in notitie) 

 

• Voor RNB’s sluit toepassing aan bij de maatstafconcurrentie (6. in notitie) 

 

• ACM past het toetsingskader ook toe voor GTS (7. in notitie) 

 

Delen kbg-leden deze uitgangspunten? 
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4. Toetsingskader begininkomsten 
Opties voor invulling 

Optie A: Begininkomsten aanpassen bij aanzienlijk verschil met efficiëntie kosten 

- Op basis van kader in methodebesluiten 2014-2016 

- Concretisering wat aanzienlijk en wat gering is, daar tussenin altijd afweging 

bredere context 

- Efficiënte kosten 2016 vergelijkbaar berekend als het eindpunt 

Optie B: Begininkomsten aanpassen bij een geconstateerd over- of onderrendement 

- Ten opzichte van A betekent dit dat er geen grens is waaronder begininkomsten 

niet worden aangepast en dat we voor LNB’s toetsen of door aanpassing van de 

begininkomsten over- of onderrendement wordt voorkomen. 

 

Zijn de twee beschreven opties voldoende duidelijk? 

Welke optie heeft uw voorkeur: A of B? 

Heeft u concrete suggesties voor alternatieve invulling van het kader? 
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4. Toetsingskader begininkomsten 
Afwijking van het kader 

Wanneer er zwaarwegende en aan de wettelijke doelstellingen gerelateerde 

belangen zijn die maken dat een andere  toepassing van de bevoegdheid 

gewenst is, kan ACM afwijken van het gehanteerde toetsingskader. 

 

Zien kbg-leden op dit moment voor de komende reguleringsperiode 

zwaarwegende en aan de wettelijke doelstellingen gerelateerde belangen 

die maken dat een andere afweging dan op basis van een gepresenteerd 

toetsingskader wenselijk is? 
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5. Gasaansluitdienst 
Aanleiding en oplossing 

• Aanleiding: 

– Lage rendementen op gasaansluitdienst door 

mismatch tussen schatting en realisatie van kosten 

– Oorzaak ligt in een stijging van de GAW door 

vervangingen van aansluitingen 

 

• Oplossing: 

– Bijschatten van extra kapitaalkosten voor 

vervangingen van aansluitingen 
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5. Gasaansluitdienst 
Wijziging van regulering 

 

Welke voor- en nadelen zien de KBG-leden bij de 

voorgenomen aanpassing van de regulering? 

 

Kunnen KBG-leden zich vinden in de voorgenomen 

aanpassing van de regulering? 
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6. Extra Hogedruknetten (EHD) 
 

• Voorstel maatstafconcurrentie EHD 

ACM acht de EHD-netten onderling voldoende vergelijkbaar 

ACM acht de berekeningswijze van de prestaties van de 

EHD-netbeheerders en output betrouwbaar 

ACM meent dat een aparte EHD-maatstaf de effecten voor 

andere netbeheerders voldoende beperkt 

Waarderingsmethode GAW dient aangepast te worden op 

basis van de methode van de gasaansluitdienst 

Kunnen de leden van de klankbordgroep zich vinden 

in deze uitgangspunten van ACM? 
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Rondvraag voor de pauze 
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Pauze 

 

 

 

 15:00 – 15:15 
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7. Regulering GGS 

 

 

 Presentatie GTS 
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7. Regulering GGS 
Agenda 

• Achtergrond & ontwikkelingen 

• Uitgangspunten ACM bij regulering 

netbeheerders 

• Gevolgen voor GGS – niet limitatief 

• Reactie op splitsing GTS/GGS 

• Voorstel ACM voor ontwerp methodebesluit 

RNB’s gas 

• Discussie 
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7. Regulering GGS 
Achtergrond & ontwikkelingen (1/2) 

• Per 1 januari 2016: juridische splitsing GTS (HTL-net) 

en GGS (RTL-net), maar nog als één entiteit 

gereguleerd (één netbeheerder) 

 

• Per 1 januari 2017 (nieuwe reguleringsperiode): GTS 

en GGS als twee separate aangewezen entiteiten 

– Keuze van Gasunie  / GTS 

– Instemming EZ met aanwijzing GGS heeft nog niet 

plaatsgevonden 
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7. Regulering GGS 
Achtergrond & ontwikkelingen (2/2) 

• Eind december 2015: wetsvoorstel STROOM 

weggestemd door Eerste Kamer 

– Regulering GGS en GTS op basis van de Gaswet 

 

• Expertmeeting heeft plaatsgevonden op 5-2-2016 

 

• (Gewijzigd) codewijzigingsvoorstel ‘Balanceringszone 

Nederland’ d.d. 12-2-2016 

– Beoordeling loopt; ACM zet vraagtekens bij juridische 

houdbaarheid 

– Wijzigingsopdracht ACM is zeer aannemelijk 27 



7. Regulering GGS 
Uitgangspunten ACM bij regulering netbeheerders (1/3) 

• GGS kwalificeert als ‘Distribution System 

Operator’ (DSO) in de zin van Richtlijn 

2009/73/EG en Verordening 715/2009 

– Uitsluitend binnenlands gastransport/gasuitstroom 

(voornamelijk ten behoeve van regionale netbeheerders 

en industriële afnemers), gas stroomt één richting op 

(geen invoeding vanuit RTL-net naar HTL-net), geen 

grensoverschrijdend gastransport 

– Europese Commissie deelt conclusie 

• Nu en in de toekomst zal GGS (als DSO) in een 

andere categorie netbeheerders vallen dan GTS 

(als TSO) 28 



7. Regulering GGS 
Uitgangspunten ACM bij regulering netbeheerders (2/3) 

• Gaswet kent slechts twee smaken: 

 

– ‘Netbeheerder van het landelijk gastransportnet’ 

• Dit kan er op grond van de Gaswet maar één zijn (GTS) 

 

– ‘Netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van 

het landelijk gastransportnet’ 

• In praktijk ‘regionale netbeheerders’ genoemd 
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7. Regulering GGS 
Uitgangspunten ACM bij regulering netbeheerders (3/3) 

• GGS kwalificeert als ‘netbeheerder, niet zijnde 

de netbeheerder van het landelijk 

gastransportnet’ in de zin van de Gaswet, en 

zal als zodanig worden gereguleerd: 

– ACM stelt voor deze gehele groep netbeheerders 

één methodebesluit vast 

– ACM stelt voor deze gehele groep netbeheerders 

gascodes vast 

– Reden hiervoor: deze groep netbeheerders heeft 

exact dezelfde wettelijke taken 
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7. Regulering GGS 
Gevolgen voor GGS - niet limitatief (1/4) 

• Wijziging van wettelijke taken 

– Voorheen (als onderdeel van GTS): 

• Transporttaak 

• Balanceringstaak 

• Kwaliteitsconversietaak 

• Bestaande aansluitingtaak (BAT) 

• Aansluittaak (AT) 

– Vanaf 1-1-2017 (als separate netbeheerder): 

• Transportdienst 

• Aansluitdienst 
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7. Regulering GGS 
Gevolgen voor GGS - niet limitatief (2/4) 

• Voor aangeslotenen op GGS: door het 

wegvallen van de BAT-taak komt de ‘rest van 

de aansluiting’ in het vrije domein 

– Deze activa gaan uit de GAW van GGS 

 

• Tariefregulering i.p.v. omzetregulering op 

grond van 81 e.v. Gaswet 

– Introductie volumerisico 
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7. Regulering GGS 
Gevolgen voor GGS - niet limitatief (3/4) 

• MR Tariefstructuren en voorwaarden: geen 

facturatie meer aan netgebruikers (shippers), 

maar aan afnemers (aangeslotenen) 

– Verschuiving van kosten van shippers naar 

aangeslotenen (waaronder overige RNB’s) 

– Overige RNB’s worden aangeslotenen op GGS, 

maar wettelijke nacalculatieverplichting 

‘inkoopkosten transport’ geldt niet bij gas 
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7. Regulering GGS 
Gevolgen voor GGS - niet limitatief (4/4) 

• Op basis van de gascodes RNB: 

– Transportonafhankelijk tarief, transportafhankelijk tarief, 

periodieke aansluitvergoeding, eenmalige 

aansluitvergoeding 

– Geen entry/exit-systeem meer 

– Geen balancering meer, want enkel op landelijk 

gastransportnet van GTS (kleiner balanceergebied) 

– Aangeslotene wordt meetverantwoordelijk 

– Allocatie/reconciliatie wijzigt 

– … nog meer gevolgen? 
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7. Regulering GGS 
Reactie op splitsing GTS/GGS (1/2) 

Doelen splitsing volgens GTS:  

• Voorkomen kruissubsidie tussen gebruikers door een 

transparante kostenallocatie 

• Betere vergelijkbaarheid met buitenlandse netbeheerders 

 

Volgens ACM kunnen de door GTS geschetste voordelen ook 

bereikt worden zonder splitsing. De splitsing leidt volgens ACM 

tot extra discussies over het vaststellen van de efficiëntie, omdat 

GTS bij ACM heeft aangegeven dat de gesplitste onderdelen 

apart meegenomen zouden moeten worden in de benchmark en 

tot hogere efficiëntiescores zouden leiden in de benchmark 
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7. Regulering GGS 
Reactie op splitsing GTS/GGS (2/2) 

• Inrichten tweede bedrijf onnodig voor transparantie, 

kostenallocatie en vergelijkbaarheid 

• Andere netbeheerders gebruiken voor die doelen 

binnen één bedrijf afzonderlijke boekhoudingen 

• ACM ziet vooralsnog geen redenen om in de 

benchmark uit te gaan van 2 bedrijven aangezien de 

splitsing slechts administratief van aard is 

• GTS kan nog steeds een afzonderlijke boekhouding 

implementeren voor HTL/RTL (art. 32 Gaswet), de 

inrichting van GGS is niet onomkeerbaar 
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7. Regulering GGS 
Voorstel ACM voor ontwerp methodebesluit RNB’s gas (1/2) 

• Alle (regionale) netbeheerders worden in 

beginsel op dezelfde wijze gereguleerd 

– Statische efficiëntie: maatstafconcurrentie 

– Dynamische efficiëntie: PV 

 

• Waar dat (nog) niet mogelijk is, kan hiervan 

worden afgeweken 
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7. Regulering GGS 
Voorstel ACM voor ontwerp methodebesluit RNB’s gas (2/2) 

• Voor GGS ziet ACM twee scenario’s, 

afhankelijk van de lopende analyse van 

beschikbare data van netbeheerders: 

38 

Scenario 1 (uitgangspunt) Scenario 2 (alternatief) 

Maatstaf Ongesplitste BNetzA benchmark & 

CEER benchmark 

PV FS 

One-off: ‘RNB-kader’ One-off: ‘LNB-kader’ 

Andere activaklassen / 

afschrijvingstermijnen 



7. Regulering GGS 
Discussie 

Wat vindt de KBG van het uitgangspunt dat 

GGS via maatstafconcurrentie wordt 

gereguleerd? 

Wat vindt de KBG van scenario 1? 

Wat vindt de KBG van scenario 2? 

 

Ziet de KBG nog andere gevolgen van de 

splitsing? 
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Rondvraag 

40 



Afsluiting 
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