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De voorzitter opent de hoorzitting en heet de aanwezigen welkom. De hoorzitting wordt gehouden
naar aanleiding van het ontwerpmethodebesluit statische efficiëntie GTS 2017-20121. Tijdens deze
hoorzitting kunnen belanghebbenden hun mondelinge zienswijze naar voren brengen op het door
ACM op 3 juni 2016 gepubliceerde ontwerpmethodebesluit voor de tariefregulering van GTS. Dat ziet
op de aanvulling van het eerder uitgebrachte ontwerpbesluit. Nu betreft het specifiek de statische
efficiëntie van GTS. Op dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing.
Het betreft een openbare zitting. Indien partijen vertrouwelijke gegevens naar voren willen brengen,
kunnen zij dat tevoren aangeven opdat passende maatregelen kunnen worden getroffen.
De zienswijzeprocedure is bedoeld om belanghebbenden de gelegenheid te bieden hun standpunt
naar voren te brengen. Deze hoorzitting biedt de gelegenheid om dat mondeling te doen. Indien
partijen een zienswijze indienen op een ontwerpmethodebesluit dat is gericht tot een andere
netbeheerder, dan verzoekt ACM hen dringend om dat in de zienswijze uit te leggen en ook uit te
leggen waarom zij menen dat zij belanghebbend zijn bij dat andere ontwerpmethodebesluit.
Belanghebbenden kunnen ook een schriftelijke zienswijze indienen. Dat kan tot en met donderdag 14
juli 2016.
De voorzitter stelt de leden van de hoorcommissie voor.

Van de zitting wordt een verslag gemaakt, dat betrokkenen zal worden toegezonden. Commentaar
op de redactie van het verslag leidt niet tot wijziging ervan, doch wordt toegevoegd aan het dossier.
Het is niet de bedoeling daarbij nieuwe punten op te brengen.
Hij nodigt GTS uit haar zienswijze naar voren te brengen.
Dhr. Kleinhout legt de reden uit waarom hij als enige vertegenwoordiger aanwezig is. Dat is geen
onwil, maar heeft te maken met het feit dat er in Groningen en Amsterdam nog hard wordt gewerkt
aan de schriftelijke zienswijze. Daarom komt spreker als enige vandaag het standpunt van GTS
toelichten. GTS is nog druk doende met het analyseren van het ontwerpmethodebesluit en de
onderliggende onderzoeken, en met de voorbereiding van haar zienswijze. Ter zitting kan zij derhalve
ook slechts in vogelvlucht een indruk geven. GTS zal zeker gebruik maken van de gelegenheid om een
schriftelijke zienswijze in te dienen. Deze kan ACM uiterlijk donderdagmiddag 14 juli 2016 tegemoet
zien. Een aantal punten die ter zitting tamelijk globaal worden behandeld, zullen daarin nader
worden uitgewerkt. Het is mogelijk dat als er vragen zijn, de antwoorden pas in de schriftelijke
zienswijze kunnen worden gedeeld.
Vervolgens houdt hij een betoog aan de hand van enkele sheets waarop de hoofdpunten zijn
weergegeven. Een kopie van deze sheets zijn aan dit verslag gehecht als Bijlage 1. Hierna is zijn
gehele betoog weergegeven.
De eerste sheet heeft als titel: ‘Niet alles is wat het lijkt’. Daar bedoelt GTS mee dat de aanvulling op
het ontwerpmethodebesluit een enorme impact heeft. De voorgenomen statische efficiency heeft
uiteindelijk een impact van 200 miljoen per jaar. Dat is nogal wat. Als ACM een besluit neemt met
een zo grote impact, dan legt dat een zware verantwoordelijkheid op ACM als bestuursorgaan. Dat
betekent dat er goed moet worden gekeken naar de grondslag, naar de deugdelijkheid en de
zorgvuldigheid van het onderzoek, en ook naar de motivering en de afweging. Dat is in het bijzonder
van belang bij gebruik van het DEA-model. Eén ding is duidelijk, namelijk dat een DEA-model extra
gevoelig is voor onder andere verschillen. Juist bij het gebruik van een DEA-model moet je
buitengewoon voorzichtig zijn. Kijkend naar wat er ligt in het ontwerpmethodebesluit en de
benchmarkonderzoeken, dan leest dat als een pleidooi voor benchmarking. Daarbij heeft het nog een
sausje van wetenschappelijkheid. Maar als je beter gaat kijken, kan je ook beter zien. Kijkend naar
wat er ligt, dan staat er in feite niet heel veel en wat er staat is nogal algemeen. Nog beter kijkend
blijkt uit onderzoeken en het ontwerpmethodebesluit dat deze gebrekkig zijn. De resultaten variëren
tussen 66 en 91 procent, maar elk van die vier resultaten wordt als even relevant beschouwd. Er is
dus een range van 66 tot 91 procent, op basis van even relevante onderzoeken. De enige conclusie
die daaruit kan worden getrokken is dat ACM eigenlijk geen idee heeft hoe efficiënt GTS is.
Het eerste onderwerp is de rol en houding van ACM. Daar is de centrale klacht van GTS dat ACM
heeft nagelaten zich ervan te vergewissen dat de benchmarkonderzoeken van Frontier Economics en
SumicSid op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen en op basis van betrouwbare gegevens zijn
uitgevoerd. Een basaal element daarbij is dat ACM zelf onvoldoende controle had over het
onderzoek, sterker nog: zij had ook geen inzage in de onderzoeken en de daaronder liggende data.
Daar is toch de prangende vraag: hoe kan ACM haar vergewisplicht en zorgvuldigheidsverplichting
invullen als zij niet zelf over de data kan beschikken. Dat ziet GTS niet. Daarnaast is het element van
de pressure cooker relevant. Het onderzoek van SumicSid beziende is dat uitgevoerd binnen drie tot
zes maanden tussen data-aanlevering en rapport. Vanaf het moment van data-aanlevering, zodat je
echt met het onderzoek van start kunt, zit er maar drie en zes maanden tussen tot het rapport. ACM
heeft dat zelf al betiteld, enigszins eufemistisch uitgedrukt, als een ‘rechtlijnig proces’. Wat zij er
eigenlijk mee bedoelt, is dat het een zeer kort proces is, waarbij er na de data-aanlevering eigenlijk
geen input van de TSO’s mogelijk was. Dan zou je denken dat het final report, dat iedereen voor zich
heeft liggen, het final report was. Maar dat is het niet. Ondertussen vindt de datavalidatie, een
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essentiële stap in het onderzoek, nog plaats. Dus waar dit rapport het stempel final heeft gekregen,
overigens al het tweede rapport met dat stempel, komt er nog een versie van dat rapport aan. Er
komt dus nog een final final versie, of iets dergelijks. Terwijl het juist van belang is dat eerst het
onderzoek wordt afgerond voordat het ter inzage wordt gelegd.
Een heel cruciaal element in de rol van ACM is de mogelijkheid om het onderzoek te kunnen
controleren. Het gaat hier om een onderzoek met een negatieve impact voor GTS van 200 miljoen
per jaar. Dan is het wel van belang dat GTS ook die onderzoeken kan doorgronden en dat zij kan
controleren dat wat daarin staat ook juist en houdbaar is. Maar ACM heeft GTS de mogelijkheid tot
het doen van tegenonderzoek ontzegd. Daar is ook wel de centrale vraag: waarom? Waarom krijgt
GTS geen mogelijkheid om onderzoek te doen op alle relevante onderdelen? En het onderzoek op die
punten ook te challengen? Waarom is die gelegenheid er niet, om te controleren of het onderzoek
wel deugdelijk is?
Dat was de rol van ACM. Nu gaat GTS over tot art. 13 van de Gasverordening. Daarin is bepaald dat
als er met betrekking tot benchmarkt twee heel relevante begrippen in staan, te weten efficiëntie en
de tweede is structurele vergelijkbaarheid. Bij efficiëntie is van belang dat ACM geen visie heeft
ontwikkeld op wat het begrip ‘efficiëntie’ nu eigenlijk inhoudt. Als het ontwerpmethodebesluit erbij
wordt gepakt, zal je vergeefs zoeken naar een exacte en eenduidige definitie van het begrip
‘efficiëntie’. Was is nu eigenlijk efficiëntie? Als dat er niet is, of althans niet kenbaar is gemaakt, Hoe
kan je dan uitspraken doen over wat efficiëntie in het kader van GTS is? Dit doortrekken naar de
onderzoeken is te zien dat er in der onderzoeken verschillende zaken worden gemeten. De
onderzoeken hanteren namelijk niet hetzelfde begrip voor wat onder ‘efficiëntie’ moet worden
verstaan. Ook dat maakt het heel moeilijk om uitspraken te doen over efficiëntie in algemene zin.
Dan gaat het om de structurele vergelijkbaarheid. Dat is een heel belangrijke eis in het kader van art.
13 Gasverordening. Daar is van belang dat de in de benchmark betrokken TSO’s niet zonder meer
structureel vergelijkbaar zijn met GTS. Er ontbreekt in ieder geval een afweging en motivering
waarom er tot deze peer group is gekomen. Het beeld dat GTS in haar sheet heeft aangegeven maakt
al duidelijk wat het probleem is. Links op sheet 7 zijn vier Duitse TSO’s weergegeven waarmee GTS is
vergeleken, zowel in het rapport van Frontier Economics als van SumicSid. Aan de rechterkant is het
netwerk van GTS weergegeven. Aan de linkerkant is een aantal netten weergegeven die eigenlijk
bestaan uit grofweg één rechte verbinding. Aan de rechterkant is het GTS-netwerk weergegeven. Dat
lijkt in de verste verte niet op het type netwerk en de functionaliteit die deze Duitse TSO’s hebben.
Dat zijn reeds in de kern niet vergelijkbare netbeheerders.
ACM vindt eigenlijk dat ze wel degelijk structureel vergelijkbaar zijn, want ze zijn hoofdzakelijk bezig
met transport. Op sheet 8 is een plaatje opgenomen over twee middelen die worden gebruikt voor
transport. Het gaat dan wel om personen. Als je die naast elkaar ziet, zie je dat het toch heel
verschillende dingen zijn en dat je die niet zomaar met elkaar kunt vergelijken. ACM zegt, althans zo
leest GTS haar argumentatie, dat corrigeren we vervolgens wel met, in dit geval, voertuigspecifieke
verschillen. In het geval van TSO’s gaat het uiteraard om TSO-specifieke verschillen. De plaatjes
geven al wel aan dat het zo niet werkt. Eerst moet worden gekeken of het vergelijkbaar is. Anders
kan het aan de achterkant nooit worden opgelost met daarvoor corrigeren. Om even terug te komen
op de plaatjes van de vervoersmiddelen: zou men alle voertuigspecifieke factoren kunnen aandragen
en daarvoor dan corrigeren? Kan daarnaast worden gesproken van een structureel vergelijkbaar
voertuig? GTS realiseert zich dat dit een uitvergroting is van de werkelijkheid, maar tegelijkertijd: de
gegeven vergelijking bestaat uit grofweg één pijpleiding en een sterk vertakt netwerk als dat van GTS.
Die netwerken zijn heel verschillend. Ook: zou men alle verschillen kunnen aandragen tussen een
regionaal netbeheerder en een landelijk netbeheerder? Zowel een RNB Gas als de LNB Gas houden
zich voornamelijk bezig met het transport van gas. Of zou men die verschillen kunnen geven voor een
Hongaarse netbeheerder? Bij structurele vergelijkbaarheid moet eerst worden gekeken naar de
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vergelijkbaarheid met de peer group en of die voldoende vergelijkbaar zijn. Dat betekent op zijn
minst dat rekening moet worden gehouden met functionaliteit. Specifiek voor GTS komt daar nog bij
kijken dat er een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met enerzijds het HTL-net en anderzijds
het RTL-net. Deze netten kennen een heel verschillende functionaliteit. Dat heeft ook een impact op
welke vergelijkingsgroep moet worden gehanteerd in het benchmarkonderzoek. Aan die structurele
vergelijkbaarheid is dan ook niet voldaan.
Met betrekking tot de zorgvuldigheid van het onderzoek is GTS van mening dat er sprake is van
onzorgvuldige besluitvorming rondom de keuze voor de onderzoekmethoden en in de uitvoering van
de benchmarkonderzoeken. Zowel Frontier Economics als SumicSid hebben hun onderzoek gestoeld
op vele verschillende parameters en modellen. Binnen het benchmarkonderzoek zijn er heel veel
modellen beschikbaar. Binnen die modellen zijn ook weer veel parameters beschikbaar. Dat betekent
dat een heel gedegen en kenbare afweging moet worden gemaakt waarom bepaalde modellen en
bepaalde parameters geschikt zijn en welke andere niet. Volgens GTS wordt die afweging
onvoldoende gemaakt. Zij ziet wel dar er een keuze is gemaakt voor bepaalde modellen en dat er een
keuze is gemaakt voor bepaalde parameters, maar het waarom is grotendeels niet duidelijk, of
aanvechtbaar. Dit laatste zal GTS in haar schriftelijke zienswijze nader toelichten. Het is wel goed om
zich dit te realiseren, want het lijkt heel eendimensionaal: je stopt er de kosten van GTS in en je kijkt
naar de output. Dan kan je de efficiency bepalen. Maar om dat te doen, zitten er heel veel keuzes
voor parameters en modellen in. Die moeten heel goed worden gemaakt. Als dat niet gebeurd, heeft
dat een waanzinnige impact op de uiteindelijke uitkomsten. Daarnaast is voor ieder onderzoek van
belang of de resultaten ook plausibel zijn. Bij ieder onderzoek moet worden gekeken of de resultaten
na doorrekening en toepassing van de methode plausibel zijn. GTS ziet dat die plausibiliteit
onvoldoende is onderzocht. Eerder al heeft GTS het verschil tussen 66 en 91 procent al genoemd.
Ook overigens is er voldoende aanleiding om te twijfelen aan de plausibiliteit van dit onderzoek.
Robuustheid is ook een heel belangrijk element voor onderzoeken. Dan constateert GTS dat de
gehanteerde robuustheidsanalyses ontoereikend zijn en dat de essentiële robuustheidsanalyses
ontbreken. Dat doet allemaal afbreuk aan de zorgvuldigheid van het onderzoek. GTS vindt dan ook
dat de benchmarkonderzoeken die er nu liggen, geen grond bieden om op betrouwbare wijze iets te
zeggen over de statische efficiency van GTS. Aan toepassing van de daaruit verkregen resultaten kom
je eenvoudigweg niet toe. Maar indien die stap toch, ten onrechte, zou worden overgeslagen en die
benchmarkonderzoeken toch zouden worden toegepast, ziet GTS nu reeds dat de toepassing ervan,
zoals neergelegd in het ontwerpmethodebesluit, niet voldoet aan de Gasverordening. Vanuit de
Gasverordening is het van belang dat ACM de kans zo klein mogelijk maakt dat de toepassing in de
weg staat aan het terugverdienen door GTS van haar efficiënte kosten. GTS moet haar efficiënte
kosten dus kunnen terugverdienen. Dat uit zich onder meer in het feit dat uiteindelijk moet worden
uitgegaan van de hoogste score. Daarmee wordt voorkomen dat GTS haar efficiënte kosten niet zou
kunnen terugverdienen, terwijl zij daar wel recht op heeft.
Daarnaast is de onzekerheidsmarge van belang. In het ontwerpmethodebesluit is daarover niets
terug te lezen, terwijl er toch een duidelijke onzekerheid in het onderzoek zit en waar in de TenneTcasus een bepaalde onzekerheidsmarge is gegund. Ook de ingroeiperiode is niet in orde. Van belang
is ook of er een dubbele korting in zit. Onder andere doordat de investeringen die op grond van art.
82, lid 3 Gaswet aan een doelmatigheidstoets worden onderworpen, nog eens aan een
efficiencytoets worden onderworpen. Ook de middeling die heeft plaatsgevonden is ondeugdelijk.
GTS realiseert zich dat ACM op een aantal van deze punten meer toelichting wil hebben. Die zal GTS
in haar schriftelijke zienswijze geven.
Vervolgens gaat GTS in op het legaliteitsbeginsel. Het gaat om een besluit met, zoals eerder
aangegeven, een zeer aanzienlijke negatieve impact voor GTS. Dan is ten minste nodig dat er een
deugdelijke wettelijke grondslag bestaat voor het een dergelijk besluit. ACM haalt daarbij twee
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bepalingen aan: art. 82 Gaswet en art. 13 Gasverordening. Maar die bieden beide geen grondslag
voor de vaststelling van de statische efficiëntie en de thèta op de totale kosten zoals ACM heeft
gedaan. Ook daarop zal GTS in haar schriftelijke zienswijze uitgebreid terugkomen. Nu stelt zij wel
dat kijkend naar de bepalingen in de Gaswet en de Gasverordening deze afwijken van die voor
bijvoorbeeld TenneT en RNB’s. Er zijn belangrijke verschillen tussen de verschillende bewoordingen.
Het volgende, sterk juridische punt, betreft het Eerste Protocol van het Europees Verdrag ter
bescherming van de rechten van de mens, de EVRM. Hier wordt een ingrijpende afslag op de tarieven
voor GTS gedaan. De wijze waarop dat gebeurt, is in strijd met art. 1 van het Eerste Protocol EVRM,
dat het eigendomsrecht beschermt. Er is zonder meer sprake van inmenging in het eigendom, in het
bijzonder van de inkomsten die GTS met haar bedrijf kan behalen. Daarnaast ontbreekt de fair
balance tussen de hoogte van de inmenging en wat daaronder ligt. De fair balance, c.q. de
proportionaliteit ontbreekt.
De conclusie kan dan ook geen andere zijn dan dat dit ontwerpmethodebesluit en de wijze van
vaststelling van de statische efficiency zoals nu door ACM is voorzien, niet houdbaar is. Is er dan geen
alternatief? Dat alternatief is er wel. Dat betreft onder andere een bottom-upmethode. Dat is een
andere wijze waarop je zou kunnen denken. Dat is een logisch en geschikt alternatief voor de topdownbenadering die ACM heeft gekozen. GTS heeft dat voorstel ook onderbouwd gedaan, maar dat
onderzoek wordt ten onrechte door ACM buiten beschouwing gelaten. Het gaat om het onderzoek
van DNV-GL. GTS heeft aangegeven, en ook waarom, dat dit onderzoek hierbij zou moeten worden
betrokken. Dat is niet gebeurd. Terwijl dit een alternatief zou kunnen zijn voor de, wat GTS betreft
niet houdbare, benchmarking die nu plaatsvindt.
GTS zal haar zienswijze schriftelijk uitwerken, en die komt uiterlijk 14 juli 2016. Dat komt gelukkig
overeen met de zojuist door de voorzitter genoemde datum. Het verzoek van GTS is om het
definitieve Methodebesluit conform de zienswijze van GTS aan te passen.
De voorzitter dankt de heer Kleinhout voor zijn toelichting. Hij geeft het woord aan EnergieNederland.
Mevr. Frans houdt een betoog dat geheel overeenkomt met de tekst van haar pleitnota. Een kopie
van deze pleitnota is aan dit verslag gehecht als Bijlage 2.
De voorzitter dankt mevrouw Frans voor haar toelichting. Hij nodigt NOGEPA uit het woord te
voeren.
Dhr. Kreuze houdt een betoog dat geheel overeenkomt met de tekst van zijn pleitnota. Een kopie van
deze pleitnota is aan dit verslag gehecht als Bijlage 3.
De voorzitter dankt de heer Kreuze voor zijn bijdrage. Hij geeft VEMW de gelegenheid om haar
zienswijze naar voren te brengen.
Dhr. Van de Worp houdt een betoog dat geheel overeenkomt met de tekst van zijn pleitnota. Een
kopie van deze pleitnota is aan dit verslag gehecht als Bijlage 4.
De voorzitter dankt de heer Van de Worp voor zijn toelichting. Hij kondigt een reeks vragen van de
hoorcommissie aan. Deze zullen per partij worden gesteld in dezelfde volgorde als zij hun visie
hebben gegeven.
Mevr. Bouwens vraagt waarop GTS precies doelt met uitspraak dat ACM haar de mogelijkheid tot het
doen van tegenonderzoek heeft ontzegd. Wat zijn de relevante onderdelen om te challengen?
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Dhr. Kleinhout begint met het laatste deel van de vraag. In principe is alles relevant, van de data tot
hoe de uitkomsten moeten worden gezien. Een onderzoek is niet een deel, maar moet van begin tot
einde kloppen. Bij een tegenonderzoek gaat het erom, dat een derde deskundige de gelegenheid zou
hebben om kennis te nemen van de data, dus deze te kunnen controleren en ook eventueel de
aannames, berekeningen en uitkomsten te controleren. Dus het werk dat consultants Frontier
Economics en SumicSid hebben gedaan. Een derde deskundige zou toegang moeten hebben tot
dezelfde informatie als de door ACM ingeschakelde deskundigen. Zodat deze het werk kan
controleren.
Mevr. Bouwens is benieuwd wat GTS precies bedoelt met de ‘plausibiliteit’ die zij op sheet 9 noemt.
Dhr. Kleinhout reageert dat plausibiliteit te maken heeft met de vraag of het kan kloppen, of het
aannemelijk is dat dit daadwerkelijk de uitkomst is. Een onderdeel van plausibiliteit is bijvoorbeeld
de range. GTS heeft al aangegeven dat een range tussen 66 en 92 procent al een zo grote spreiding
geeft dat men zich moet afvragen hoe precies nu daadwerkelijk het onderzoek is. Een tweede
element – er zijn nog veel meer toetsen te bedenken – is bijvoorbeeld hoe de uitkomsten die ACM nu
vindt zich verhouden tot de doelmatigheidstoetsen die zij zelf recent heeft gedaan. Hoe kan met
betrekking tot een grote investering die ACM recent voor nagenoeg honderd procent efficiënt heeft
bevonden, een efficiëntie hebben van tussen de 66 en 91 procent? GTS kan niet goed volgen hoe
ACM tot deze conclusie komt.
Mevr. Bouwens begrijpt dat de opmerking met betrekking tot dubbele korting op dit aspect ziet.
Dhr. Kleinhout bevestigt dit. De dubbele korting in relatie tot art. 82, lid 3 Gaswet betreft inderdaad
het feit dat er een ex post doelmatigheidstoets op een investering heeft plaatsgevonden, waarna
dezelfde investering ook nog eens wordt onderworpen aan de thèta.
Mevr. Bouwens kon met betrekking van dezelfde sheet 10 niet helemaal volgen wat de kritiek van
GTS is op de ingroeiperiode.
Dhr. Kleinhout geeft toe dat hij in zijn mondelinge toelichting die kritiek ook nog niet had toegelicht.
Daarbij spelen twee elementen een rol. De ene is hoe reëel het is dat binnen die periode de
vermeende inefficiënties zouden kunnen weggewerkt, kijkend naar de mogelijkheid om die te
beïnvloeden. Het tweede element, dat in de klankbordgroep al aan de orde is geweest, is het feit dat
TenneT in een ingroeiperiode van vijftien jaar, later twaalf jaar, is gegund, terwijl dat voor GTS ineens
in een ingroeiperiode van vijf jaar is geworden. Dat zijn twee elementen die een rol spelen. Niet uit te
sluiten valt dat er in de schriftelijke zienswijze nog meer aspecten aan de orde zullen komen.
Mevr. Kahl heeft eveneens een vraag over sheet 10. GTS geeft aan dat als ACM de
benchmarkonderzoeken zou toepassen, dit niet zou voldoen aan de Gasverordening, omdat GTS haar
efficiënte kosten niet zou kunnen terugverdienen. Maar ACM heeft dan toch die efficiënte kosten
lager vastgesteld? Die efficiënte kosten, voor zover ACM deze middels de genoemde onderzoeken
heeft vastgesteld, heeft vastgesteld, worden dan toch wel terugverdiend?
Dhr. Kleinhout reageert dat er vier resultaten zijn gevonden, en dat ACM niet de middelen heeft om
te toetsen welke van de vier resultaten het meest betrouwbaar zijn. Er zijn er vier resultaten, maar
ACM weet eigenlijk zelf ook niet welke relevanter zijn dan andere. Oftewel, het zou ook heel goed 91
procent kunnen zijn. Als er geen uitspraak kan worden gedaan over welk onderzoek het beste
resultaat geeft, dan is het aangewezen om voor de hoogste te gaan, om te voorkomen dat een
onterechte afslag op de korting wordt gegeven. Anders loopt men het risico dat de inkomsten van
GTS verder worden teruggebracht dan haar efficiënte kosten rechtvaardigen. Ook ACM kan niet
stellen dat 91 procent de meest betrouwbare uitkomst is. Voor de duidelijkheid: GTS acht geen van
de vier uitkomsten betrouwbaar. Maar zelfs als zij zou meegaan in de visie van ACM dat alle vier de
resultaten relevant zijn, dan is vanuit art. 13 Gasverordening niet gerechtvaardigd dat het licht
efficiënter is, terwijl eigen metingen laten zien dat het wel eens 91 procent zou kunnen zijn.
De voorzitter constateert dat er verder geen vragen van de hoorcommissie zijn aan GTS. Hij gaat over
tot de vragen voor Energie-Nederland.
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Mevr. Bouwens gaat in op het gestelde in de tweede alinea, waarin Energie-Nederland pleit voor
directe aanpassing van de efficiënte kosten. Bedoelt zij daarmee aanpassing op het niveau van 81,7
zoals in het ontwerpmethodebesluit staat?
Mevr. Frans bevestigt dit.
Mevr. Bouwens heeft vervolgens een vraag voor NOGEPA. Zij heeft de voorkeur voor een kortere
reguleringsperiode als de begininkomsten op een hoger niveau zouden worden vastgesteld dan de
efficiënte kosten. Bedoelt NOGEPA dan dat dezelfde systematiek wordt gehanteerd? Dus
begininkomsten op een hoger niveau, maar eindinkomsten op het efficiënte niveau? Dus dat met
drie jaar wordt ingegroeid naar het 100 procent van het efficiënte niveau?
Dhr. Kreuze bevestigt dit.
Mevr. Bouwens heeft ook een vraag voor VEMW. In de derde alinea gaat het om de hoofdregel en de
uitzondering daarop. Kan VEMW toelichten wat zij daar precies mee bedoelt?
Dhr. Van de Worp zegt toe dat VEMW dat in haar schriftelijke zienswijze zal doen.
Mevr. Langedijk gaat in op VEMW’s oproep om een zwaarder gewicht toe te kennen aan de CEERstudie. Geeft VEMW in haar schriftelijke zienswijze aan wat dat gewicht zou moeten zijn en op welke
wijze ACM dat dan gaat motiveren?
Dhr. Van de Worp reageert dat VEMW op dit moment nog niet voor ogen heeft of zij een bepaald
percentage zal noemen. Maar VEMW vindt de CEER-studie wel significant. Dat is, zoals aangegeven,
een bredere studie waarin de belangrijkste gaslanden van Europa, en daarmee ook de belangrijkste
TSO’s, zijn meegenomen. De presentatie van GTS liet ook vier voorbeelden zien van netten die
onvergelijkbaar zijn in de Duitse studie. Dat is een reden temeer om naar het grotere geheel te
kijken, waar de belangrijkste gaslanden in zitten en daar een zwaarder gewicht aan toe te kennen.
Maar welk percentage precies zou VEMW op dit moment niet kunnen of durven zeggen.
Mevr. Kahl vraagt welke consequenties de overgangsregeling zou moeten hebben voor de lengte van
de reguleringsperiode.
Dhr. Van de Worp licht toe dat als er een overgangsregeling is, dit leidt tot een situatie dat er
overwinsten zijn, in de ogen van VEMW. Die periode zou zij dan willen bekorten. Dus dat zou dan
kunnen leiden tot een kortere overgangsperiode of zelfs een kortere periode voor het hele
methodebesluit.
De voorzitter gaat over tot de afronding van de hoorzitting. Hij stelt de aanwezigen in de gelegenheid
nog een laatste punt naar voren te brengen.
Dhr. Vogels onderschrijft namens VGN de punten die door VEMW, Energie-Nederland en NOGEPA
naar voren zijn gebracht.
De voorzitter constateert dat de aanwezigen geen behoefte hebben aan het maken van verdere
opmerkingen. Hij verzoekt degenen die een mondelinge zienswijze hebben gegeven, deze ook
digitaal toe te sturen. Hij dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. Hij sluit de hoorzitting.

------Bijlage 1: pleitnota dhr. Kleinhout, GTS
Bijlage 2: pleitnota mevr. Frans, Energie-Nederland
Bijlage 3: pleitnota dhr. Kreuze, NOGEPA
Bijlage 4: pleitnota dhr. Van de Worp, VEMW
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Inleiding

• GTS zal uiterlijk op donderdag 14 juli 2016 haar schriftelijke zienswijze indienen
• In de schriftelijke zienswijze zullen in ieder geval de vandaag besproken punten, in
uitgebreidere en uitgewerkte vorm, naar voren komen
• Vandaag: vogelvlucht

2

Vooraf: niet alles is wat het lijkt
• Ontwerp-methodebesluit heeft een enorme impact: EUR 200 miljoen per jaar
• Legt een zware verantwoordelijkheid op ACM: grondslag, deugdelijkheid en
zorgvuldigheid onderzoek, motivering en afweging
• Extra van belang bij gebruik DEA-model
• Ontwerp-methodebesluit en benchmarkonderzoeken lezen als een pleidooi voor
benchmarking met een sausje van wetenschappelijkheid
• Wie beter kijkt zal beter zien: er staat niet veel en wat er staat is algemeen. Kijken we
nog beter dan blijkt dat de onderzoeken en het ontwerp-besluit gebrekkig zijn
• Ter illustratie: resultaten variëren tussen 66-91%, maar elk onderzoek wordt even
relevant gevonden  ACM heeft eigenlijk geen idee hoe efficiënt GTS nu is
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Onderwerpen

1.

Rol en houding ACM

2.

Efficiëntie en structurele vergelijkbaarheid

3.

Zorgvuldigheid van het onderzoek

4.

Toepassing van de benchmarkonderzoeken in de methode van regulering

5.

Kostenbenchmark in strijd met legaliteitsbeginsel

6.

Kostenbenchmark in strijd met EVRM

7.

Alternatief

8.

Conclusie
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Rol en houding ACM

• ACM heeft nagelaten zich ervan te vergewissen dat de benchmarkonderzoeken
van Frontier Economics en SumicSid op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen
en op basis van betrouwbare gegevens zijn uitgevoerd

• ACM had zelf onvoldoende controle en geen inzage  hoe kan zij haar
verantwoordelijkheid invullen?

• Pressure cooker  onderzoek SumicSid binnen drie tot zes maanden tussen dataaanlevering en rapport. "Rechtlijnig proces", zonder input van TSO's. Onderzoek is
zelfs nog gaande, dus niet "final"

• ACM heeft GTS de mogelijkheid tot het doen van tegenonderzoek ontzegd 
waarom geen gelegenheid onderzoek op alle relevante onderdelen te challengen?
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Efficiëntie

• ACM heeft geen visie op het begrip efficiëntie
- OMB bevat geen exacte en eenduidige definitie van het begrip efficiëntie
 Hoe kun je dan uitspraken doen over wat "efficiëntie" GTS is?
• Benchmarkonderzoeken gaan niet uit van zelfde begrip efficiëntie
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Structurele vergelijkbaarheid
• De in de benchmarkonderzoeken betrokken TSO's zijn niet zonder meer
structureel vergelijkbaar met GTS  afweging peer group ontbreekt
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Structurele vergelijkbaarheid
• ACM: structureel vergelijkbaar want "hoofdzakelijk bezig met transport"?

• Zoek de verschillen:

• Kunt u alle voertuigspecifieke factoren aandragen? En daar dan voor corrigeren?
• Zou u dat voor een landelijk netbeheerder versus regionale netbeheerder gas
kunnen? Of een Hongaarse netbeheerder?
 Op zijn minst rekening houden met functionaliteit. Inclusief HTL- vs RTL-net
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Zorgvuldigheid van het onderzoek

• Onzorgvuldige besluitvorming ACM rondom keuze voor onderzoeksmethoden en
in de uitvoering van de benchmarkonderzoeken

• Frontier én SumicSid baseren onderzoek op arbitraire parameter- en modelkeuze
• Plausibiliteit niet onderzocht
• Gehanteerde robuustheidsanalyses zijn ontoereikend en essentiële
robuustheidsanalyses ontbreken
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Toepassing van de onderzoeken in de methode van regulering

• In geval de benchmarkonderzoeken tóch zouden worden toegepast, dan voldoet de
toepassing zoals neergelegd in het OMB niet aan de Gasverordening:
- ACM moet de kans zo klein mogelijk maken dat toepassing in de weg staat aan het
terugverdienen door GTS van haar efficiënte kosten (strijd met artikel 13 lid 1
Gasverordening)
• Toepassing onder meer:
- hoogste score kiezen; onzekerheidsmarge, ingroeiperiode, voorkomen dubbele
korting (artikel 82 lid 3 Gaswet), ondeugdelijke middeling
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Kostenbenchmark in strijd met legaliteitsbeginsel

• Door ACM aangehaalde bepalingen bieden geen grondslag voor vaststelling
statische efficiëntie en thèta op totale kosten

• Wijkt af van TenneT en RNB's
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Kostenbenchmark in strijd met EVRM

• Ingrijpende afslag op de tarieven van GTS zoals neergelegd in het OMB is in strijd
met artikel 1 Eerste Protocol EVRM

• Inmenging in eigendom is niet bij wet voorzien en er is geen sprake van een fair
balance bij de inmenging
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Alternatief

• Bottom-up methode is een logisch en geschikt alternatief voor top-down
• ACM laat ten onrechte het bottom-up onderzoek naar statische efficiëntie door
DNV-GL buiten beschouwing
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Conclusie

• GTS zal haar zienswijze schriftelijk toelichten en uitwerken  schriftelijke
zienswijze op OMB van 3 juni volgt uiterlijk 14 juli 2016
• Verzoek om definitieve methodebesluit conform de zienswijze van GTS aan te
passen
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Vereniging Energie-Nederland
ACM, Hoorzitting ontwerp methodebesluit statische efficiëntie GTS 2017-2021
Maandag 27 juni 2016, 15:15 – 17:15, (ACM, Zurichtoren, Den Haag)

Pleitnota
In vervolg op onze inbreng op het ontwerp methodebesluit van Gasunie Transport Services (GTS)
2017 - 2021, maakt de Vereniging Energie-Nederland (Energie-Nederland) graag nogmaals van de
gelegenheid gebruik om de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te complimenteren met alle
stappen die in dit traject worden gezet. Wij steunen ACM dan ook bij haar voornemen om de
benchmark in te voeren. Wat ons betreft geven de twee frontier-based studies – de Pan-Europese
benchmarkstudie ’e2gas’ en de benchmarkstudie van de Bundesnetzagentur - die door ACM zijn
gebruikt een solide basis. Wij zien dan ook geen redenen om te twijfelen aan het gebruik van deze
studies bij de toegepaste benchmark.
In randnummer 180dd kiest ACM er voor om de inkomsten van GTS tijdens de komende
reguleringsperiode geleidelijk toe te laten groeien naar het efficiënte kostenniveau in 2021. Daartoe
stelt ACM de thèta in het beginpunt 2016 vast op 100% waardoor de inefficiëntie in dat jaar volledig
ten laste komt van de netgebruikers. Pas aan het eind van de reguleringsperiode komt de
inefficiëntie volledig ten laste van GTS. ACM geeft aan dit een redelijke verdeling te vinden. EnergieNederland pleit echter voor een directe aanpassing van de efficiënte kosten.
Het op deze wijze reguleren van GTS doet recht aan het karakter van GTS. GTS is een natuurlijke
monopolist die de markt faciliteert en is geen onderneming met commerciële risico’s. Belangrijk
daarbij is dat de ACM goed en streng toezicht houdt en ervoor zorgt dat GTS efficiënt opereert.
Overwinsten moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. De winst die GTS de afgelopen jaren heeft
gemaakt zien wij duidelijk als overwinst. Deze was namelijk veel hoger dan de WACC.
Kortom: Energie-Nederland steunt ACM met het invoeren van de benchmark voor GTS, dat GTS
efficiënt opereert en dat de overwinsten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Pleitnota, Vereniging Energie-Nederland
Hoorzitting ontwerp methodebesluit statistische efficiëntie GTS 2017-2021
Maandag 27 juni 2016, 15:15 – 17:15

NEDERLANDSE OLIE EN GAS EXPLORATIE EN
PRODUCTIE ASSOCIATIE

Bezoek
adres

Bezuidenhoutseweg 27-29
2594 AC THE HAGUE

NOGEPA
ACM, Hoorzitting Ontwerp Methodebesluit GTS 2017-2012: Statische efficiëntie GTS
Maandag 27 juni, 15:15 – 17:15 (ACM, Zurichtoren, Den Haag)
Referentie PP-16-27

Pleitnota
NOGEPA heeft kennis genomen van de inhoud van het Ontwerp Methodebesluit GTS 2017 – 2021,
randnummers 180 tot en met 187, inzake de statische efficiëntie. NOGEPA maakt graag gebruik van de
mogelijkheid een mondeling zienswijze in deze in te dienen.
NOGEPA acht het van belang dat ACM streng toezicht houdt op GTS en zorgt dat GTS efficiënt opereert. GTS
is immers monopolist en draagt – vanwege de omzetregulering – geen commerciële risico’s. In dit kader
ondersteunt NOGEPA van harte de aanpak van ACM om middels benchmarking de efficiënte kosten te
bepalen.
In het eerste deel van randnummer 180cc stelt ACM dat de tarieven van GTS een reflectie dienen te zijn van
de efficiënte kosten van GTS en het in de rede ligt om de thèta van 2016 en 2021 beide vast te stellen op het
efficiënte kostenniveau. NOGEPA is het hier mee eens. Vervolgens stelt ACM in randnummer 180dd voor
om vanwege het belang van de financierbaarheid 100% als thèta te hanteren in 2016. NOGEPA verzoekt
ACM toe te lichten dat de financierbaarheid voor GTS een probleem zou vormen als in 2016 al de thèta
conform de efficiënte kosten gehanteerd zou worden. NOGEPA merkt op dat GTS in 2015 bij een omzet van
1.178 miljoen euro een netto resultaat na belastingen van 260 miljoen euro heeft gehaald. NOGEPA
betwijfelt daarom het probleem van de door ACM in dat verband genoemde financierbaarheid.
De ACM heeft de lengte van de reguleringsperiode vastgesteld op 5 jaar. De visie van NOGEPA op de lengte
van de reguleringsperiode is afhankelijk van de opstelling van ACM inzake de begininkomsten. Indien ACM
de begininkomsten gelijk stelt aan de efficiënte kosten, dan zijn de overwinsten er niet en kan NOGEPA een
lange reguleringsperiode (in dit geval 5 jaar) in principe ondersteunen. Nu de ACM voorstelt om de
begininkomsten op een hoger niveau vast te stellen dan de efficiënte kosten, dan gaat de voorkeur van
NOGEPA uit naar een korte reguleringsperiode (in dit geval 3 jaar), om daarmee de periode van overwinsten
te minimaliseren.
ACM stelt in randnummer 180hh voor om de BNetzA- en de CEER-studie ieder met 50% mee te laten tellen
voor het bepalen van de thèta. Aangezien de CEER-studie meeromvattend is qua beschouwde TSOs, ook de
TSOs van de BNetzA hier in meeneemt en recenter is, vraagt NOGEPA zich af of de CEER-studie niet een
zwaarder gewicht zou moeten krijgen in het bepalen van de thèta dan de genoemde 50%.

Pleitnota NOGEPA
Ontwerp Methodebesluit GTS 2017-2021, Statische efficiëntie GTS
Maandag 27 juni, 15:15 – 17:15 (ACM, Zurichtoren, Den Haag)

ACM Hoorzitting Ontwerp Methodebesluit GTS 2017-2021 m.b.t. statische efficiëntie GTS
Maandag 27 juni 2016, 15:15 uur, ACM Zurichtoren, Den Haag

VEMW Pleitnota
VEMW heeft met belangstelling kennis genomen van het Ontwerp Methodebesluit GTS 2017 – 2021,
randnummers 180 tot en met 187, inzake de statische efficiëntie. Wij maken graag van de
gelegenheid gebruik een mondelinge zienswijze te geven. In aanvulling daarop zullen wij ook nog
schriftelijk reageren.
VEMW ondersteunt de keuze van de ACM en hecht er aan ter bescherming van de belangen van de
netgebruikers tegen overwinsten, om de statische efficiëntie van GTS middels een kostenbenchmark
vast te stellen. Het is een geschikt instrument om tot maatschappelijk optimale uitkomsten te
komen, rekening houdend met zowel het belang van de netbeheerder als de netgebruikers. Een
kostenbenchmark beschermt de belangen van de afnemers die wij vertegenwoordigen tegen
monopoliewinsten. Niet-efficiënte kosten worden uit het systeem gehaald. GTS is een monopolist die
geprikkeld moet worden om doelmatig te opereren. In het licht van deze vaststellingen steunen wij
de methodiek en hebben wij slechts enkele bezwaren.
ACM stelt in het eerste deel van randnummer 180cc dat de GTS-tarieven een reflectie dienen te zijn
van de efficiënte kosten van GTS. Dat is volgens de Europese regulering de hoofdregel. In
randnummer 180dd stelt ACM voor om vanwege het belang van de financierbaarheid de thèta in
2016 vast te stellen op 100 procent. GTS mag dan naar de thèta van 81,7 (efficiënte kostenniveau)
toegroeien in 2021. VEMW stelt dat het efficiënte kostenniveau direct bereikt moet worden,
derhalve in 2016. Een overgangsregeling zoals ACM voorstelt uit oogpunt van financierbaarheid
(uitzondering op de hoofdregel in de Europese regulering) is alleen toe te staan wanneer de
financierbaarheid van de landelijk netbeheerder in het geding komt. Gelet op de financiële resultaten
van GTS en de dividenduitkeringen aan haar aandeelhouder gedurende de afgelopen jaren, zijn wij
stellig van oordeel dat de financierbaarheid bij een thèta van 81,7 in 2016 niet in het geding is en er
derhalve geen rechtvaardiging is voor een overgangsregeling. Indien ACM toch een
overgangsregeling voorstelt, dient zij de noodzaak hiervan uitdrukkelijk te motiveren in het besluit,
inclusief de motivatie om dat over 5 jaar te doen en niet voor een andere periode te kiezen. Dit kan
daarmee ook consequenties hebben voor de lengte van de reguleringsperiode, omdat ten principale
overwinsten voorkomen moeten worden.
VEMW is verheugd over het feit dat er nu twee data sets zijn van respectievelijk BNetzA en CEER om
GTS te benchmarken met buitenlandse TSO’s. Naar wij hebben begrepen worden alvorens tot een
benchmark te komen de kosten van onvergelijkbare taken en/of omstandigheden ‘apart gezet’.
Vervolgens wordt een benchmark toegepast op vergelijkbare taken, uitgaande van output die
resulteert uit de kosten. Het ontwerpbesluit gaat in randnummer 180hh uit van een 50-50 procent
verdeling tussen BNetzA en CEER. VEMW verzoekt de ACM een zwaarder gewicht toe te kennen aan
de CEER-studie. De door CEER toegepaste dataset omvat maar liefst 5 van de 6 belangrijkste
Europese gaslanden, die gezamenlijk circa 80 procent van het aardgas door Europa transporteren.

Reactie op verslag hoorzitting ontwerpmethodebesluit Statische efficiëntie GTS 20172021
d.d. 27 juni 2016, te Den Haag
GTS | Johan Douma
P. 1
•

Inzake: "GTS" toevoegen aan slot

•

Dhr. Kleinhout: "Gasunie" i.p.v. "Gas"

P. 3, derde alinea:
•

Tweede zin: zin loopt niet en is niet meer precies te reconstrueren. Strekking zou moeten zijn:

"Daarin staan – voor als men aanneemt dat benchmarking is toegestaan – twee hele relevante begrippen"
P. 6, voorlaatste alinea:
•

Achtste regel onder "Kleinhout": "niet" invoegen voor "de meest betrouwbare";

•

Tiende en elfde regel onder "Kleinhout: zin loopt niet en is niet meer precies te reconstrueren.

Strekking zou moeten zijn: "dan is vanuit art. 13 Gasverordening niet gerechtvaardigd aan te nemen dat
GTS inefficiënter is dan de hoogste uitkomst".
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