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Geachte heerimevrauw, 

Op 3 juni 2016 heeft u het ontwerp methodebesluit statische efficientie ter reguiering van 
de landelijke netbeheerder gas Gasunie Transport Services B V., verder te noemen GTS, 
ter inzage gelegd. Gedurende een periode van 6 weken kan een zienswijze warden 
ingebracht Op 27 juni 2016 heeft een hoorzitting pleats gevonden. Tijdens deze 
hoorzitting heeft Vereniging Energie-Nederland (hierna Energie-Nederland) haar 
mondelinge zienswijze gegeven. Deze brief dient aangemerkt te warden als de 
schriftelijke vastlegging van hetgeen tijdens de hoorzitting naar voren is gebracht. 
Bovendien treft u op een groat aantal punten in deze brief een extra toelichting aan op de 
ter hoorzitting near voren gebrachte standpunten. Op andere punten is sprake van een 
aanvulling. 

Energie-Nederland is op grand van hear statuten een belangenvereniging van 
energiebedriiven (producenten, leveranciers en handetaren) op de energiemarkt 
Derhalve kan Energie-Nedertand aangemerkt warden als een representatieve organisatie 
van netgebruikers op de gasmarkt. Op grand van artikel 61 Gaswet kan Energie-
Nederland derhalve als belanghebbende warden aangemerkt. Bovendien blijkt uit de 
jurisprudentie, dat els uitgangspunt wordt aangenomen, dat een belangenorganisatie, die 
voor het belang van haar teden opkomt, daarmee opkomt voor een collectief belang, 
tenzij het tegendeel blijkt. 
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Alqemeen  
Allereerst complimenteert Energie-Nederland de Autoriteit Consument & Markt (hierna 
ACM) met de positieve stappen die zij de afgelopen jaren in het reguleren van GTS heeft 
gezet. GTS is een natuurlijke monopolist die de markt faciliteert en is geen onderneming 
met commerciele risico's. Hierbij past de omzetregulering zoals deze in de vorige 
reguleringsperiode is ingevoerd. Om overwinsten zoveel mogelijk te voorkomen is het 
noodzakelijk dat ACM goed en streng toezicht houdt en er voor zorgt dat GTS efficient 
opereert. 

Wij juichen het dan ook toe dat ACM de komende reguleringsperiode de efficientie van 
GTS beoordeelt op basis van benchmarking waarmee voorkomen moet worden dat GTS 
veel meer winst maakt dan op basis van de WACC te verwachten zou zijn. 

Daarnaast spreekt Energie-Nederland nogmaals haar waardering uit over de 
toegenomen transparantie en voor het proces dat door ACM heeft gevolgd ten behoeve 
van het tot stand komen van dit ontwerpmethodebesluit. 

Splitsinq GTS  
In aanloop naar het ontwerp methodebesluit is gediscussieerd over het voornemen van 
GTS om het beheer van het RTL-gastransportnet van Gasunie Grid Services (hierna 
GGS) over te dragen aan GGS zelf. In deze aanloop heeft Energie-Nederland haar 
zorgen geuit over de consequenties (en het gebrek aan inzicht hierin) van deze splitsing. 
Wij vinden het daarom terecht dat deze splitsing niet is doorgezet. Omdat het HTL en 
RTL feitelijk worden beheerd door een en dezelfde netbeheerder zijn wij met ACM van 
mening dat GTS ongesplitst gebenchmarkt moet warden. 

Statische efficientie  
In randnummer 180dd kiest ACM er voor om de inkomsten van GTS tijdens de komende 
reguleringsperiode geleidelijk toe te laten groeien naar het efficiente kostenniveau in 
2021. Daartoe stelt ACM de theta in het beginpunt 2016 vast op 100% waardoor de 
inefficientie in dat jaar volledig ten laste komt van de netgebruikers. Pas aan het eind van 
de reguleringsperiode komt de inefficientie volledig ten laste van GTS, c.q. haar 
aandeelhouder. ACM geeft aan dit een redelijke verdeling te vinden omdat de pijn zo 
gelijkelijk zou worden verdeeld wordt tussen de netgebruiker en netbeheerder. Wij zijn 
echter een andere mening toegedaan. 

Uit de benchmarkonderzoeken blijkt dat de tarieven die GTS de afgelopen jaren heeft 
gehanteerd reeds zijn gebaseerd op inefficiente kosten. Dat heeft bij GTS in de afgelopen 
jaren geleid tot aanzienlijke winsten; ver boven de WACC op het eigen vermogen. De 
afgelopen jaren hebben de netgebruikers de geconstateerde inefficientie van GTS dus 
volledig betaald. Door de inefficientie de komende reguleringsperiode 50/50 tussen GTS 
en de netgebruikers te verdelen, betalen de netgebruikers in totaal veel meer dan 50% 
van de langjarige inefficientie. Wij pleiten daarom voor het ineens en per direct invoeren 
van deze benchmark en deze niet geleidelijk in te voeren. Gezien de gerealiseerde 
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winsten van GTS in de afgelopen jaren, denken wij niet dat financierbaarheid 
problematisch zal zijn 

De Pan-Europese benchmark Etude `e2gas' en de benchmarkstud!e van de 
Bundesnetzagentur (hierna BNetzA) worden els basis gebruikt om GTS mee te 
vergelliken. In randnummer 180i geeft ACM aan dat bij benchmarkstudies befangrijk is 
dat ISO's in de vergelijkingsgroep met elkaar verglijkbaar zijn. Energie-Nederland is van 
rnening dat het netwerk van GTS vergtijkbaar is met netwerken van ISO's' die 
onderdeel van benchmarkstudies zijn. Tegen de achtergrond van de maatregelen 
(randnummer 180j Um 1801) is een benchmark tussen de 'peer group* mogelijk en 
gegrond. Wat ens betreft geven de studies die door ACM ziln gebruikt een uitstekende 
basis (randnummer 180f). Energie-Nederland ziet geen redenen om te twijfeten aan het 
gebruik van deze studies bij de toegepaste benchmark. In de 'peer group' zitten TSO's 
die goed vergelijkbaar zijn met GTS 

Conctusie  
Energie-Nederland steunt ACM in het invoeren van de benchmark voor GTS. GTS meet 
efficienter gaan opereren, overwinsten bij GTS moeten zoveel mogetijk warden 
voorkomen en netwerkgebruikers moeten "redelijk* geprijsde diensten kunnen afnemen. 
Echter, wij plaatsen wet een vraagteken bij de "redelijkheid" van het pas volledig invoeren 
van de benchmark in 2021. De kosten voor het inefficient opereren van GTS uit de 
periode 2010-2017 zijn volledig op de netwerkgebruikers afgewentetd. Het invoeren van 
de benchmark per 2016 levert near de mening van Energie-Nederland een redelijker 
verdeling tussen markt en monopolist op van de teveel gemaakte kosten. 

Met vriendelijke greet, 
Namens E 	ie-Nederland. 

Directeur 

Bij  voorbeeld  de Duitse ISO's bayernets, Open Grid  Europe, terranets  BW en Thyssengas. 
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