
Klankbordgroep REG2017 
 

Methode van regulering 
voor netbeheerder op zee 
 

7 april 2016 13:00 – 16:00 uur 



Agenda voor vandaag  
 

 

1. Opening 

2. Proces & Planning 

3. Samenvatting juridisch kader in E-wet       

4. Methode korting doelmatige bedrijfsvoering  

 

 PAUZE 14:00 – 14:15 uur 
 

5. Methode vaststellen toegestane inkomsten 

6. Achteraf corrigeren toegestane inkomsten 

7. Rondvraag 

8. Afsluiting                
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2. Proces & planning 

• Aantal specifieke Net op Zee onderwerpen al met KBG besproken 
– T-0 regeling (incl. opex percentage net op zee)  

• Kbg op 8 september 2015 

– Afschrijvingstermijnen net op zee  
• Kbg op 8 september 2015, kbg op 18 januari 2016, expertmeeting op 18 februari 2016 

 

• Bilateraal overleg over reguleringskader net op zee gevoerd met: 
– DEK, NWEA, TenneT, VEMW, EZ (ivm subsidie),  

 

• Planning: tijdige methode- en uitvoeringsbesluiten 
– 1 juni 2016 ontwerp methodebesluit 

– Zes weken zienswijzen termijn met desgewenst hoorzitting (begin juli) 

– Begin september 2016 definitief methodebesluit en x-factorbesluit (gelijk met net op land) 

– 1 oktober 2016 voorstel van TenneT voor toegestane inkomsten 2017 

– Begin december 2016 besluit toegestane inkomsten 2017 
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3. Juridisch kader in E-wet 
Methode, x-factor en jaarlijks inkomstenbesluit 

• Artikel 42b: ACM stelt methode voor de korting ter bevordering 
doelmatige bedrijfsvoering en de toegestane inkomsten vast, voor 3 tot 5 
jaar. 

 

• Artikel 42c: ACM stelt de korting ter bevordering doelmatige 
bedrijfsvoering vast. 

 

• Artikel 42d: Netbeheerder op zee zendt voor 1 oktober voorstel 
toegestane inkomsten op basis van wettelijke formule en correcties voor 
schadevergoeding en doelmatige kosten investeringen. 

 

• Artikel 42e: ACM stelt toegestane inkomsten jaarlijks vast. 
 

• Artikel 42e: ACM kan toegestane inkomsten (achteraf) corrigeren. 
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3. Juridisch kader in E-wet 
Onderscheid methode x-factor en toegestane inkomsten 

 

 

 

 

 
 

 

• Vergoeding voor kosten van nieuwe investeringen in het net op zee worden gedurende de 
reguleringsperiode toegevoegd aan de toegestane inkomsten op basis van de t-0 regeling, 
dus buiten toepassing van de x-factor om. 

• Aangezien er nu nog geen bestaande investeringen zijn in het net op zee ziet de methode 
voor de x-factor nu enkel op overhead kosten. 
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RCR ingebruiknamedatum

€

RCR totale kosten

(WACC x GAW + Afs + Opex)

RCR vermogenskosten

Methode toegestane inkomsten

Methode x-factor

nu: overheadkosten

15 17 18 19 20 21 jaren

kostenbasis reguleringsperiode



3. Juridisch kader in E-wet 
Bekostiging net op zee 

• Artikel 77g: EZ kan subsidie verstrekken ter dekking van (deel van) de 
toegestane inkomsten. Uitwerking in AmvB. 

 

• Artikel 42a: geen transporttarieven voor net op zee; wel een bedrag dat 
netbeheerder op zee in rekening brengt bij netbeheerder landelijk 
hoogspanningsnet (voor zover subsidie niet dekkend). 
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• Specifiek voor vaststelling korting doelmatigheid netbeheerder op zee: 

– Niet beïnvloedbare kosten buiten beschouwing laten (artikel 42b, lid 5a) 

– Rekening houden met financierbaarheid netbeheerder (artikel 42b, lid 5b) 
 

• Wettelijke formule voor Totale Inkomsten (artikel 42d, lid1a): 
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4. Methode korting doelmatige bedrijfsvoering 
Algemeen kader 



• Voorstel voor uitgangspunten reguleringsmethodiek zijn:  
a. Reguleringsmethodiek beperken tot onderwerpen die nu relevant zijn 

b. Reguleringsmethodiek transporttaken TenneT toepassen (consistentie) 

c. Aanpassingen waar nodig specifiek voor net op zee. 
 

 Vraag aan kbg-leden: bent u het eens met genoemde uitgangspunten? 
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4. Methode korting doelmatige bedrijfsvoering 
Uitgangspunten 



Uitgangspunt a. Beperken tot onderwerpen die relevant zijn  
 

• Voor bepalen x-factor is een benchmark deze periode niet relevant 
– Er zijn nu nog geen gerealiseerde investeringen voor net op zee om te vergelijken.  

– Inkomsten worden buiten x-factor om op basis van t-0 regeling gedurende de reguleringsperiode 
aangepast voor (vermogens)kosten die voortvloeien uit investeringen voor het net op zee  
(betreft RCR-investeringen).  

 

• Voorstel: voor bepalen x-factor is ook een frontiershift deze periode niet relevant 
– Nu nog geen kapitaalkosten en onderhoudskosten, enkel overheadkosten die voor vergoeding in 

aanmerking komen via de x-factor.  

– Frontiershift is bepaald voor totale kosten van een netbeheerder. 
 

 Vraag aan kbg-leden: bent u het eens met bovenstaand voorstel? 
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4. Methode korting doelmatige bedrijfsvoering 
Uitgangspunten 



Uitgangspunt b. Aansluiten bij methodebesluit transporttaken TenneT 
 

• Voorstel voor lengte reguleringsperiode: 5 jaar (van 2017 tot en met 2021) 
– geen reden af te wijken van regulering op land 

– voordelen 5 jaar = consistentie (ook in parameters), stabiliteit en rechtszekerheid 

– bovendien al veel flexibiliteit via t-0 regeling en nacalculaties 
 

 Vraag aan kbg-leden: bent u het eens met bovenstaand voorstel? 
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4. Methode korting doelmatige bedrijfsvoering 
Uitgangspunten 



Uitgangspunt c. Aanpassingen waar nodig specifiek voor regulering net op zee 
 

• Voorstel voor kostenbasis voor overheadkosten periode 2017 - 2021 
– 1 basisjaar (2015) i.p.v. 3 jaren bij gebrek aan realisaties  

– nu alleen nog overheadkosten  

– kosten formeel nog bij netbeheerder landelijk hoogspanningsnet 
 

 Vraag aan kbg-leden: bent u het eens met bovenstaand voorstel? 
 

• Voorstel voor Totale Inkomsten voor jaar ‘nul’ (TI2016)  
– vanaf start reguleringsperiode al direct overheadkosten  

– toepassing x-factor via wettelijke formule: wat is TI 2016? 

– TI 2016 = overheadkosten 2015 * (1 + cpi 2016) 
 

 Vraag aan kbg-leden: bent u het eens met bovenstaand voorstel? 
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4. Methode korting doelmatige bedrijfsvoering 
Uitgangspunten 



Rondvraag voor de pauze 
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PAUZE 

 

 
14:00 – 14:15 uur 
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Totale Inkomsten (o.b.v. wettelijke formule met x-factor) 
 

+     a. schadevergoeding (m.u.v. grove nalatigheid)  
      cf. artikel 42d, lid 1c en lid 2 

+    b. geschatte vermogenskosten nog niet in gebruik genomen investeringen 
 cf. artikel 42d, lid 1d 

+    c. geschatte kosten in gebruik genomen investeringen 
 cf. artikel 42d, lid 1e 

+/− d. nacalculaties 
 cf. artikel 42e, lid 2 

 

= Toegestane Inkomsten  

   NB: Toegestane Inkomsten opgebracht: 
– (deels) via subsidie Minister EZ, en/of 

– (deels) via tarieven netbeheerder landelijk hoogspanningsnet. 
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5. Methode vaststellen toegestane inkomsten 
Verschil Totale Inkomsten en Toegestane Inkomsten 



Ad b.   Geschatte vermogenskosten nog niet in gebruik genomen investeringen 
– Berekeningswijze: behandeld tijdens KBG 8 september 2015. 

– Voorstel voor WACC: (nominale) WACC zonder bestaande schuld, zie KBG 11 februari 2016. 
 

 Vraag aan kbg-leden: bent u het eens met bovenstaand voorstel? 
 

Ad c.   Geschatte (totale) kosten voor in gebruik genomen investeringen 
– Berekeningswijze: behandeld tijdens KBG 8 september 2015, o.a.: 

Operationele kosten: forfaitair 1% van (efficiënte) investeringsuitgave. 

– Afschrijvingstermijn: behandeld tijdens KBG 8 september 2015 en 18 januari 2016. 

– Voorstel voor WACC: (reële) WACC zonder bestaande schuld, zie KBG 11 februari 2016. 

Voorstel nadere invulling wijze waarop totale kosten worden geschat: 
– Aparte schatting voor inkoopkosten energie en vermogen.  

– Toepassing frontiershift (behandeld tijdens KBG 18 januari 2016) op alle kosten  
vanaf eerstvolgende jaar na ingebruikname. 

– Afbouw van GAW: gebruikelijke aanname dat er vervangingsinvesteringen zijn ter hoogte van de 
afschrijvingen (‘ideaalcomplex’) niet van toepassing bij net op zee. 

 

 Vraag aan kbg-leden: bent u het eens met bovenstaand voorstel? 
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5. Methode vaststellen toegestane inkomsten 
Nadere uitwerking T-0 regeling 
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Totale Inkomsten (wettelijke formule met x-factor) 
 

+     a. schadevergoeding (m.u.v. grove nalatigheid)  
      cf. artikel 42d, lid 1c en lid 2 

+    b. geschatte vermogenskosten nog niet in gebruik genomen investeringen 
 cf. artikel 42d, lid 1d 

+    c. geschatte kosten in gebruik genomen investeringen 
 cf. artikel 42d, lid 1e 

+/− d. nacalculaties 
 cf. artikel 42e, lid 2 

 

= Toegestane Inkomsten 
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6. Achteraf corrigeren toegestane inkomsten 
 



• ACM kan toegestane inkomsten nacalculeren (artikel 42e, lid 2)  
indien sprake is van: 

a. rechterlijke uitspraak 

b. onjuiste of onvolledige gegevens 

c. feitelijke gegevens die afwijken 

d. niet of minder geleverde diensten 

e. t-0 regeling 
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6. Achteraf corrigeren toegestane inkomsten 
 



• Nacalculatie t-0 regeling (artikel 42e, lid 2e) 

– voorstel: nacalculeren voor gerealiseerde efficiëntie kosten 

– efficiëntie meten o.b.v. project specifieke toets, ná ingebruikname 

– voorstel: tussentijds nacalculeren voor verschillen tussen schattingen en realisaties 

• Nacalculatie op basis van gerealiseerde efficiënte uitgave ziet op: 

– kosten vooraf aan ingebruikname: geschatte vermogenskosten 

– kosten vanaf ingebruikname: geschatte totale kosten, bestaande uit:  

• kapitaalkosten (WACC x GAW + afschrijvingen) 

• operationele kosten: 1% van uitgave 
 

 Vraag aan kbg-leden: bent u het eens met bovenstaand voorstel? 
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6. Achteraf corrigeren toegestane inkomsten 
 



• Voorstel: ook nacalculatie inkoopkosten energie en vermogen 

– Reden: deze periode niet goed te schatten bij gebrek aan realisaties. 

– Voldoet volgens ACM aan kader voor nacalculaties: slecht te schatten,  
grote impact en niet anders vergoed. 

 

 Vraag aan kbg-leden: bent u het eens met bovenstaand voorstel? 

 

• Voorstel: geen nacalculatie overheadkosten (o.b.v. x-factor) 

– Uitgangspunt is goede schatting vooraf, kosten zijn niet substantieel. 

– Bovendien vanaf ingebruikname jaarlijks aanvullende vergoeding van 1% van  
     (efficiënte) investeringsuitgave. 

 

 Vraag aan kbg-leden: bent u het eens met bovenstaand voorstel? 
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6. Achteraf corrigeren toegestane inkomsten 
 



7. Rondvraag 
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8. Afsluiting 
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