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1 Inleiding en leeswijzer 

 

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan 

artikel 42b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan moet 

ACM de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige 

bedrijfsvoering (hierna: x-factor) en de toegestane inkomsten vaststellen voor de 

netbeheerder van het net op zee
1
, TenneT TSO B.V (hierna: TenneT). 

 

2. ACM stelt met dit besluit voor het eerst de methode tot vaststelling van de x-factor en de 

toegestane inkomsten vast voor de netbeheerder op zee. Het methodebesluit geldt voor de 

periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021 (hierna: de eerste 

reguleringsperiode). Deze keuze staat in paragraaf 6.3 nader uitgewerkt. 

 

Opbouw van het besluit 

3. Dit besluit bestaat uit een aantal hoofdstukken. Allereerst is in hoofdstuk 2 de procedure van 

totstandkoming van dit besluit beschreven. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 beschrijft ACM 

welk kader hij hanteert voor dit besluit. Dit kader is van belang om de uiteindelijke keuzes van 

ACM te motiveren bij de totstandkoming van de methode tot vaststelling van de x-factor en de 

toegestane inkomsten. Het kader wordt onder meer bepaald door het wettelijke kader 

(hoofdstuk 3), de inhoudelijke context waar dit besluit betrekking op heeft (hoofdstuk 0) en het 

beoordelingskader van ACM (hoofdstuk 5).  

 

4. Vervolgens beschrijft ACM de methode van regulering. De uitgangspunten van de 

reguleringssystematiek komen aan de orde in hoofdstuk 6. Ook geeft ACM hier een 

beschrijving van de stand van zaken van het net op zee. Daarna beschrijft ACM uitvoerig de 

methode tot vaststelling van de x-factor en de toegestane inkomsten (hoofdstuk 7). Hoofdstuk 

8 toont de relatie tussen dit besluit en het jaarlijkse besluit van ACM over de toegestane 

inkomsten (hierna: inkomstenbesluit). ACM eindigt het besluit met haar dictum (hoofdstuk 9). 

 

5. Na deze hoofdstukken volgt de begrippenlijst, met daarin een (niet uitputtend) overzicht van 

de belangrijkste begrippen en afkortingen in dit besluit, inclusief een korte toelichting daarop. 

  

                                                        
1
 Volgens artikel 15a, eerste lid, van de E-wet omvat het net op zee “de netten die bestemd zijn voor het transport van 

elektriciteit en die één of meer windparken op zee verbinden met het landelijk hoogspanningsnet met uitzondering van 

leidingen en daarmee verbonden hulpmiddelen ten behoeve van het transport van elektriciteit die één of meer 

windparken op zee verbinden met het landelijk hoogspanningsnet en waarvoor voor 1 januari 2016 een vergunning op 

grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of op grond van artikel 6.5 van de Waterwet is verleend.” 
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Bijlagen bij het besluit 

6. ACM heeft drie bijlagen toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van dit 

besluit. 

 

7. Bijlage 1 bevat een uitwerking van de methode tot vaststelling van de x-factor en de 

toegestane inkomsten in rekenkundige formules. Waar ACM in dit besluit verwijst naar 

formules, doelt zij op de formules in Bijlage 1. Bijlage 2 bevat een gedetailleerde beschrijving 

van de wijze waarop ACM het redelijk rendement (ook wel ‘Weighted Average Cost of 

Capital’, hierna: WACC) op het geïnvesteerde vermogen van vermogensverschaffers bepaalt. 

 

8. In bijlage 3 van dit besluit geeft ACM haar reactie op de zienswijzen. Indien een zienswijze 

heeft geleid tot een aanpassing van het ontwerpbesluit, heeft ACM dit duidelijk aangegeven.  
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2 Procedure van totstandkoming van dit besluit 

 

9. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van 

dit besluit.  

 

10. Ingevolge artikel 42b, eerste lid, van de E-wet stelt ACM de methode tot vaststelling van de 

x-factor en de toegestane inkomsten vast na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en 

met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt.  

 

11. ACM heeft invulling gegeven aan deze wettelijke verplichting door middel van overleg met een 

klankbordgroep. De bijeenkomsten met de klankbordgroep hadden een informerend en 

consulterend karakter ten behoeve van de methodebesluiten voor TenneT, Gasunie Transport 

Services B.V. (hierna: GTS) en de regionale netbeheerders. Voor de klankbordgroep heeft 

ACM TenneT, GTS, de regionale netbeheerders, Netbeheer Nederland en organisaties die op 

de elektriciteits- en gasmarkt de belangen behartigen van onder meer consumenten, zakelijke 

klein- en grootverbruikers en het bedrijfsleven in het algemeen (hierna: representatieve 

organisaties) uitgenodigd. 

 

12. Vertegenwoordigers van twintig organisaties hebben zich aangemeld voor en zitting genomen 

in de klankbordgroep.
2
 Ter voorbereiding op het ontwerpmethodebesluit hebben er in totaal 

dertien bijeenkomsten plaatsgevonden voor het vaststellen van het ontwerpbesluit, waarvan 

de eerste plaatsvond op 5 juni 2015 gevolgd door bijeenkomsten op 29 juni 2015, 

8 september 2015, 28 september 2015, 13 oktober 2015, 2 november 2015, 

23 november 2015, 11 december 2015, 18 januari 2016, 18 februari 2016, 22 februari 2016, 

8 maart 2016 en 7 april 2016. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen heeft ACM op 

15 augustus 2016 een bijeenkomst met de klankbordgroep georganiseerd om een aantal 

wijzigingen ten opzichte van het ontwerpmethodebesluit te bespreken. Verder heeft ACM op 

13 september 2016 de methodebesluiten toegelicht aan de klankbordgroep. ACM heeft de 

feiten en belangen die bij deze bijeenkomsten naar voren zijn gebracht, meegewogen in haar 

besluitvorming. ACM heeft de vergaderstukken (inclusief de verslagen) van deze overleggen 

gepubliceerd op de internetpagina van ACM, www.acm.nl. 

 

                                                        
2
 De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Cogas Infra en Beheer B.V., Enduris B.V., Endinet B.V., 

Enexis B.V., GTS, Liander N.V. (hierna: Liander), Netbeheer Nederland, N.V. Rendo (Regionaal Nutsbedrijf voor Zuid 

Drenthe en Noord Overijssel), Ondernemersorganisatie Glastuinbouw LTO-Noord/Glaskracht (OGLNG), Stedin B.V. 

(hierna: Stedin), de Stichting Duurzame Energie-koepel, TenneT, Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Vereniging 

Energie-Nederland, Vereniging Gasopslag Nederland, Vereniging FME-CWM, Vereniging Nederlandse Wind Energie 

Associatie, Vereniging Organisatie voor Hernieuwbare Energie Decentraal, Westland Infra Netbeheer B.V. en Zebra 

Gasnetwerk B.V.  

http://www.acm.nl/
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13. Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep zijn verschillende onderdelen van het 

methodebesluit aan de orde gekomen. Aanvankelijk werd bij de bespreking van enkele 

onderwerpen uitgegaan van het eerder voorgenomen wetsvoorstel Elektriciteits- en Gaswet 

(ook wel wetsvoorstel STROOM genoemd) als juridische grondslag.
3
 Op 22 december 2015 

heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel echter verworpen.
4
 Vervolgens heeft ACM van EZ 

vernomen dat de relevante wetsbepalingen uit Stroom voor de netbeheerder van het net op 

zee op korte termijn alsnog via een wetswijziging van kracht zullen worden. ACM heeft de 

overleggen voortgezet in de veronderstelling dat deze wetswijziging voor het ontwerpbesluit 

van kracht wordt. Op 1 april is de Wet tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord
5
 in 

werking getreden. Bij de overleggen zijn onderwerpen waarvoor de wetswijziging een ander 

beoordelingskader geeft dan het verworpen wetsvoorstel (opnieuw) aan bod gekomen. Voor 

de overige onderwerpen geldt dat ACM samen met de klankbordgroep heeft vastgesteld dat 

de verwerping van het wetsvoorstel STROOM geen aanleiding gaf om deze (opnieuw) in de 

klankbordgroep te bespreken.  

 

14. ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de totstandkoming 

van dit besluit.  

 

15. Als onderdeel van deze voorbereidingsprocedure heeft ACM op 27 mei 2016 het 

ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. De 

terinzagelegging is bekend gemaakt door een mededeling daarvan in de Staatscourant. 

Bovendien heeft ACM het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken 

gepubliceerd op de internetpagina van ACN, www.acm.nl.  

 

16. Op 27 juni 2016 heeft ten kantore van ACM een hoorzitting plaatsgevonden. Het verslag van 

de hoorzitting heeft ACM gepubliceerd op de internetpagina, www.acm.nl. Ook heeft ACM de 

schriftelijke zienswijzen op deze internetpagina gepubliceerd. Deze zienswijzen zijn mondeling 

dan wel schriftelijk ingebracht tijdens de zienswijzeperiode. In bijlage 3 van dit besluit geeft 

ACM haar reactie op de zienswijzen. Indien een zienswijze heeft geleid tot een aanpassing 

van het ontwerpbesluit, heeft ACM dit duidelijk aangegeven. 

 

  

                                                        
3
 Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van 

elektriciteit en gas, Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 199, C. 
4
 Eerste Kamer, Vergaderjaar 2015-2016, Vergaderingnummer 15, 15-22-1. 

5
 Wet van 23 maart 2016 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord), Stb. 

2016, 116.  

http://www.acm.nl/
http://www.acm.nl/
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3 Wettelijk kader  

 

17. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijke kader vormen 

voor dit besluit. Eerst volgt de bevoegdheidsgrondslag van dit besluit, daarna de wettelijke 

taken van de netbeheerder van het net op zee, gevolgd door de Europese wetgeving. 

 

Bevoegdheidsgrondslag van dit besluit 

18. De bevoegdheidsgrondslag van dit besluit is vastgelegd in artikel 42a en 42b van de E-wet.  

 

19. Artikel 42a, tweede lid, van de E-wet luidt als volgt:  

“De jaarlijkse toegestane inkomsten van de netbeheerder van het net op zee voor de 

uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, zestiende lid, worden overeenkomstig de 

artikelen 42b tot en met 42e vastgesteld.” 

 

20. Artikel 42b van de E-wet luidt:  

"1. De Autoriteit Consument en Markt stelt na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en 

representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, ten aanzien van de taken 

van de netbeheerder van het net op zee, genoemd in artikel 16, zestiende lid, met 

inachtneming van het belang dat door middel van marktwerking ten behoeve van afnemers de 

doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van het transport 

worden bevorderd en rekening houdend met het belang van voorzieningszekerheid, 

duurzaamheid en een redelijk rendement op investeringen, voor de netbeheerder van het net 

op zee, de methode vast tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige 

bedrijfsvoering en de toegestane inkomsten.  

2. Het besluit tot vaststelling van de methode geldt voor een periode van ten minste drie en 

ten hoogste vijf jaar. 

3. De korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering heeft onder meer ten doel te 

bereiken dat de netbeheerder van het net op zee in ieder geval geen rendement kan behalen 

dat hoger is dan in het economische verkeer gebruikelijk. 

4. Bij de beoordeling van de doelmatigheid van de kosten ten behoeve van de korting ter 

bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering van de beheerder van het net op zee:  

a. worden niet-beïnvloedbare kosten door de Autoriteit Consument en Markt zo veel mogelijk 

buiten beschouwing gelaten; 

b. laat de Autoriteit Consument en Markt de kosten die betrekking hebben op landspecifieke 

kenmerken, waaronder de kwaliteit van het net, buiten beschouwing. 

5. Bij de vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering: 

a. worden de niet-beïnvloedbare kosten door de Autoriteit Consument en Markt buiten 

beschouwing gelaten; 
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b. houdt de Autoriteit Consument en Markt in ieder geval rekening met de financierbaarheid 

van de netbeheerder van het net op zee.” 

 

21. Artikel 42e, vierde lid, van de E-wet luidt: 

“4. Indien de totale inkomsten aan het begin van de periode, bedoeld in artikel 42b, tweede lid, 

niet in overeenstemming zijn met het efficiënte kostenniveau inclusief een rendement dat in 

het economisch verkeer gebruikelijk is, kan de Autoriteit Consument en Markt bij de 

toepassing van de formule, genoemd in artikel 42d, eerste lid, onderdeel a, in plaats van TIt-1, 

de totale inkomsten vaststellen op het efficiënte kostenniveau inclusief een rendement dat in 

het economisch verkeer gebruikelijk is.“ 

 

Wettelijke taken van de netbeheerder van het net op zee 

22. Dit besluit bepaalt de methode tot vaststelling van de x-factor en de toegestane inkomsten 

voor de uitvoering van de wettelijke taken van de netbeheerder van het net op zee. Deze 

taken zijn opgesomd in artikel 16, eerste lid, juncto artikel 16, zestiende lid, van de E-wet. Het 

voor de netbeheerder van het net op zee relevante deel van artikel 16, eerste lid, van de E-

wet luidt als volgt: 

“De netbeheerder heeft in het kader van het beheer van de netten in het voor hem krachtens 

artikel 36 of 37 vastgestelde gebied tot taak:  

a. de door hem beheerde netten in werking te hebben en te onderhouden;  

b. de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over 

de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen;  

c. de netten aan te leggen, te herstellen, te vernieuwen of uit te breiden, waarbij in overweging 

worden genomen maatregelen op het gebied van duurzame elektriciteit, energiebesparing en 

vraagsturing of decentrale elektriciteitsproductie waardoor de noodzaak van vervanging of 

vergroting van de productiecapaciteit ondervangen kan worden; 

d. voldoende reservecapaciteit voor het transport van elektriciteit aan te houden;  

e. op de grondslag van artikel 23 derden te voorzien van een aansluiting op de netten;  

f. op de grondslag van artikel 24 ten behoeve van derden transport van elektriciteit uit te 

voeren;  

g. het bevorderen van de veiligheid bij het gebruik van toestellen en installaties die elektriciteit 

verbruiken; 

h. op verzoek van een producent vast te stellen of diens productie-installatie geschikt is voor 

de opwekking van duurzame elektriciteit dan wel of sprake is van een installatie voor 

warmtekrachtkoppeling met een bij ministeriële regeling vast te stellen mate van reductie van 

de uitstoot van kooldioxide dan wel of sprake is van een installatie voor hoogrenderende 

warmtekrachtkoppeling, alsmede of de inrichting om te meten geschikt is voor de meting van 

de elektriciteit die met de productie-installatie wordt opgewekt en op een net of een installatie 

ingevoed; 

i. de hoeveelheid elektriciteit te meten die afkomstig is van een productie-installatie voor 
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duurzame elektriciteit of klimaatneutrale elektriciteit of van een installatie voor 

hoogrenderende warmtekrachtkoppeling; 

j. koppelingen met andere netten te realiseren en reparaties aan zijn net uit te voeren; 

k. onverminderd artikel 79, op een geschikte wijze gegevens te publiceren over koppelingen 

tussen de netten, gebruik van de netten en de toewijzing van transportcapaciteit; 

l. afnemers alle gegevens te verstrekken die zij voor een efficiënte toegang tot het net inclusief 

het gebruik ervan nodig hebben; 

[…] 

q. zijn netten te beschermen tegen mogelijke invloeden van buitenaf.” 

 

23. Artikel 16, zestiende lid, van de E-wet luidt: 

“Het eerste lid, onderdelen a tot en met l en q zijn van overeenkomstige toepassing op de 

netbeheerder van het net op zee.” 
 
Europese wetgeving 

24. De Verordening 714/2009
6
 (hierna: de Verordening) stelt in artikel 14 de volgende eisen aan 

de tarieven die gehanteerd worden door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 

(hierna: netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet). Dit artikel luidt: 

“1. De door de netbeheerders gehanteerde tarieven voor nettoegang moeten transparant zijn, 

rekening houden met de noodzakelijke zekerheid van het netwerk en een afspiegeling vormen 

van de werkelijk gemaakte kosten, voor zover deze overeenkomen met die van een efficiënte 

en structureel vergelijkbare netbeheerder en op niet-discriminerende wijze worden toegepast. 

Deze tarieven mogen niet afstandsgebonden zijn. [...] 

3. Bij de vaststelling van de tarieven voor nettoegang wordt rekening gehouden met:  

a) de uit het vergoedingsmechanisme voor elektriciteitsstromen tussen 

transmissiesysteembeheerders voortvloeiende betalingen en ontvangsten; 

b) de werkelijk verrichte en ontvangen betalingen, alsmede de over toekomstige tijdvakken 

verwachte betalingen, een en ander aan de hand van ramingen over tijdvakken in het 

verleden. 

4. Het krachtens dit artikel vaststellen van de tarieven laat de tarieven die in het kader van het 

in artikel 16 bedoelde congestiebeheer op aangegeven export en aangegeven import worden 

geheven, onverlet. 

5. Er worden geen specifieke nettarieven in rekening gebracht voor individuele transacties 

inzake aangegeven doorvoerstromen.”  

 

25. ACM acht de in dit artikel genoemde uitgangspunten ook van toepassing op de netbeheerder 

op zee, ondanks dat de netbeheerder van het net op zee geen transporttarieven bij afnemers 

                                                        
6
 Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden 

voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel van elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 

1228/2003.  
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in rekening brengt. In plaats daarvan verwerft hij zijn benodigde inkomsten via een subsidie of 

via een vergoeding vanuit de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. De wetgever 

heeft ook het standpunt ingenomen dat de uitgangspunten van de tariefregulering in grote 

lijnen ook voor de regulering van de netbeheerder op zee gelden.
7
 

  

                                                        
7
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 401, nr. 3, p. 23.  
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4 Context van dit besluit 

 

26. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de inhoudelijke context van dit besluit. Door deze context te 

beschrijven, plaatst ACM dit besluit in een breder perspectief. Het breder perspectief bestaat 

uit een beschrijving van het segment van de elektriciteitsmarkt waar dit besluit betrekking op 

heeft en hoe dit besluit samenhangt met andere besluiten van ACM.  

 

4.1 Inhoudelijke context 

27. ACM houdt onafhankelijk toezicht op de elektriciteitsmarkt met als doel deze markt zo efficiënt 

mogelijk te laten werken. De elektriciteitsmarkt bestaat uit de segmenten productie, handel, 

levering en transport van elektriciteit. Bij productie, handel en levering van elektriciteit is 

sprake van een vrije markt. Voor de bijbehorende goederen op deze segmenten kunnen 

handelaren, zakelijke gebruikers en consumenten zelf bepalen met welk bedrijf zij een 

contract willen afsluiten. Bij het transport van elektriciteit over het net op zee is dit niet het 

geval. Ingevolge artikel 16e, eerste lid, van de E-wet legt de minister van Economische Zaken 

(hierna: Minister) in een ontwikkelkader vast hoe en wanneer de geplande windparken op zee 

moeten worden aangesloten (hierna: ontwikkelkader). De netbeheerder van het net op zee 

werkt dit ontwikkelkader uit in een kwaliteits- en capaciteitsdocument (hierna: KCD) en voert 

zijn taken uit in overeenstemming met het ontwikkelkader. De netbeheerder van het net op 

zee heeft daarmee een wettelijk monopolie. De windparken kunnen op de door de overheid 

aangewezen locaties niet zelf bepalen door welk bedrijf zij het transport naar het landelijk net 

willen laten verrichten. Zij zijn gebonden aan de netbeheerder van het net op zee. 

 

28. De Minister wijst op verzoek een naamloze of besloten vennootschap voor tien jaar als 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan.
8
 Ingevolge artikel 15a, tweede lid, van 

de E-wet geldt deze bepaling ook voor de netbeheerder van het net op zee. Artikel 15a, eerste 

lid, van de E-wet definieert het net op zee als de netten die bestemd zijn voor het transport 

van elektriciteit en die één of meer windparken op zee verbinden met het landelijk 

hoogspanningsnet met uitzondering van leidingen en daarmee verbonden hulpmiddelen ten 

behoeve van het transport van elektriciteit die één of meer windparken op zee verbinden met 

het landelijk hoogspanningsnet en waarvoor voor 1 januari 2016 een vergunning op grond van 

de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of op grond van artikel 6.5 van de Waterwet is 

verleend. Ten behoeve van de aanwijzing van TenneT als netbeheerder van het net op zee, 

heeft ACM ingevolge artikel 10, derde lid, van de E-wet jo. artikel III van de Wet tijdig 

realiseren doelstellingen Energieakkoord een ontwerpbesluit genomen over de certificering 

van TenneT als netbeheerder van het net op zee.
9
 Dit besluit is op 28 april 2016 genotificeerd 

                                                        
8
 Ingevolge artikel 10, tweede lid, van de E-wet. 

9
 Ontwerpbesluit met kenmerk ACM/DE/2016/202399. 
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bij de Europese Commissie. Nadat ACM het advies van de Europese Commissie heeft 

ontvangen, wordt een definitief besluit genomen. De certificering is voorwaarde voor de 

aanwijzing van TenneT als netbeheerder van het net op zee door de Minister.  

 

29. In artikel 16, eerste lid, jo. artikel 16, zestiende lid van de E-wet zijn de taken voor de 

netbeheerder van het net op zee vastgelegd.
 
Alleen onderdelen a tot en met l en q zijn van 

toepassing op de netbeheerder van het net op zee. Deze heeft onder meer als taak om het 

net op zee aan te leggen, te onderhouden en de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid 

van de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen. Verder heeft hij als taak om de 

netten te herstellen, te vernieuwen of uit te breiden.  

 

30. Het net op zee moet nog aangelegd worden. Als TenneT is aangewezen als netbeheerder van 

het net op zee, kan TenneT beginnen met de aanleg. Het feit dat het net op zee nog 

aangelegd moet worden heeft invloed op de methode. Dit wordt in paragraaf 6.1 nader 

toegelicht.  

 

31. Omdat de netbeheerder van het net op zee een wettelijk monopolie heeft, ondervindt hij bij het 

aanleggen en het beheren van het net op zee geen concurrentie van andere netbeheerders. 

Het ontbreken van directe concurrenten zou ertoe kunnen leiden dat hij onvoldoende 

doelmatig werkt en te hoge toegestane inkomsten voorstelt. Alle aangeslotenen in Nederland 

zijn gebaat bij een bevordering van de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de 

netbeheerder van het net op zee, omdat deze netbeheerder in beginsel zijn inkomsten 

ontvangt uit de SDE+ subsidie.
10

 Indien de subsidie niet toereikend is voor de toegestane 

inkomsten brengt de netbeheerder van het net op zee het deel dat niet door de subsidie wordt 

gedekt, in rekening bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.
11

 Deze zal 

vervolgens deze kosten in rekening brengen bij de afnemers van het landelijk 

hoogspanningsnet via de transporttarieven op grond van artikel 41c, achtste lid, van de 

E-wet.
12

  

 

32. Bij het vaststellen van de methode tot vaststelling van de x-factor en de toegestane inkomsten 

houdt ACM rekening met het belang dat door middel van marktwerking ten behoeve van 

afnemers de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van het 

transport worden bevorderd. Daarnaast houdt ACM rekening met het belang van 

                                                        
10

 Artikel 77g van de E-wet. De SDE+ subsidie is gebaseerd op het Besluit stimulering duurzame energieproductie en 

wordt bekostigd via de tarieven uit de Wet opslag duurzame energie. 
11

 Artikel 42a, derde lid, van de E-wet. 
12

 Op grond van artikel 41c, achte lid, van de E-wet wordt dit bedrag zonder toepassing van de formule, bedoeld in 

artikel 41b, eerste lid, onderdeel d, toegevoegd aan de totale inkomsten uit de tarieven van de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet.  
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voorzieningszekerheid, duurzaamheid en een redelijk rendement op investeringen.
13

 

Hieronder valt ook dat de netbeheerder van het net op zee op de lange termijn in ieder geval 

geen rendement mag behalen dat hoger is dan in het economisch verkeer gebruikelijk.  

 

33. De wetgever heeft ACM belast met de taak om een methode vast te stellen waarmee 

netbeheerders ”een prikkel krijgen om net zo doelmatig te handelen als bedrijven op een 

markt met concurrentie"
14

 en waarmee "netbeheerders financiële prikkels voor kwaliteit als 

efficiencyverbetering"
15

 krijgen. Met het oog op de eerder genoemde doelstellingen beoogt 

ACM bij de vaststelling van deze reguleringssystematiek in combinatie met de andere 

sturingsinstrumenten
16

 een optimale balans te vinden tussen de verschillende 

maatschappelijke belangen. De toepassing van de vastgestelde reguleringssystematiek leidt 

uiteindelijk tot een x-factor en toegestane inkomsten die de netbeheerder van het net op zee 

ten hoogste mag verkrijgen voor het transport van elektriciteit. Dit methodebesluit heeft tot 

doel om de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de netbeheerder van het net op zee en 

de meest doelmatige kwaliteit van het transport zoals bedoeld in artikel 42a, eerste lid, van de 

E-wet te bevorderen. 

 

4.2 Samenhang met andere besluiten  

Van methodebesluit via x-factorbesluit naar inkomstenbesluit 

34. ACM stelt jaarlijks in het inkomstenbesluit de toegestane inkomsten vast voor de 

netbeheerder van het net op zee, op grond van artikel 42e, eerste lid, van de E-wet. ACM 

vindt het belangrijk om inzichtelijk te maken hoe deze toegestane inkomsten samenhangen 

met dit besluit en de hiervan afgeleide x-factor. ACM hecht hier enerzijds aan omdat deze 

begrippen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Anderzijds wordt op deze manier duidelijk 

waarom ACM bepaalde begrippen (zoals 'totale inkomsten') gebruikt bij de methode tot 

vaststelling van de x-factor en de toegestane inkomsten. 

 

35. ACM stelt met dit methodebesluit een methode vast tot vaststelling van de x-factor en de 

toegestane inkomsten. 

 

36. Vervolgens past ACM het methodebesluit toe om de hoogte van de x-factor vast te stellen 

(hierna: x-factorbesluit). De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 42c, eerste en tweede lid, 

van de E-wet. Als de methode wijzigt na een rechterlijke uitspraak of onherroepelijk besluit, 

herziet ACM ook het x-factorbesluit. Artikel 42c, van de E-wet luidt als volgt:  

                                                        
13

 Artikel 42b, eerste lid, van de E-wet. 
14

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 174, nr. 28, p. 13. 
15

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 372, nr. 3, p. 19. 
16

 Zoals het toepassen van een projectspecifieke toets, het toezicht op de kwaliteit en capaciteit en op naleving van de 

technische codes.  
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“1. Ten behoeve van het voorstel voor de toegestane inkomsten, bedoeld in artikel 42d, eerste 

lid, stelt de Autoriteit Consument en Markt voor de netbeheerder van het net op zee voor 

dezelfde periode als waarvoor het besluit, bedoeld in artikel 42b, eerste lid, geldt, de korting 

ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering vast.  

2. Indien het besluit op grond van artikel 42b, eerste lid, bij een onherroepelijke rechterlijke 

uitspraak is vernietigd of bij een onherroepelijk besluit op bezwaar is herroepen, herziet de 

Autoriteit Consument en Markt het in het tweede lid vermelde besluit met toepassing van de 

met inachtneming van die uitspraak of dat besluit op bezwaar gecorrigeerde methode.” 

 

37. ACM stelt het inkomstenbesluit vast nadat de netbeheerder van het net op zee een 

inkomstenvoorstel heeft gedaan. Hieronder is dit verder toegelicht. 

 

Inkomstenvoorstel 

38. Met inachtneming van de door ACM vastgestelde x-factor zendt de netbeheerder van het net 

op zee ACM jaarlijks een voorstel voor de inkomsten voor de uitvoering van de taken 

genoemd in artikel 16, zestiende lid, van de E-wet (hierna: inkomstenvoorstel). De wettelijke 

grondslag hiervoor is artikel 42d, eerste lid, van de E-wet. Artikel 42d van de E-wet luidt:  

“1. De netbeheerder van het net op zee zendt jaarlijks voor 1 oktober aan de Autoriteit 

Consument en Markt een voorstel voor de toegestane inkomsten voor de uitvoering van de 

taken genoemd in artikel 16, zestiende lid, met inachtneming van: 

a. de formule 

 
waarbij 

TIt = de totale inkomsten in het jaar t; 

TIt–1 = de totale inkomsten in het jaar voorafgaande aan het jaar t; 

cpi = de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit 

het quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan het 

jaar t, en van deze prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het 

jaar t, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek; 

x = de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering; 

b. de gemaakte kosten voor investeringen, bedoeld in artikel 20d, derde lid, voor zover de 

kosten doelmatig zijn; 

c. een schadevergoeding als bedoeld in artikel 16f; 

d. de geschatte vermogenskosten die de netbeheerder van het net op zee in het jaar waarop 

het voorstel betrekking heeft zal maken met betrekking tot nog niet in gebruik genomen 

investeringen, waarop de procedure, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel 

c, van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is; 

e. de geschatte kosten die de netbeheerder van het net op zee heeft voor investeringen die 

in het jaar waarop het voorstel betrekking heeft, in gebruik worden of zijn genomen, waarop 

de procedure, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet 

ruimtelijke ordening van toepassing is.  
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2. Indien sprake is van grove nalatigheid van de netbeheerder van het net op zee, wordt in 

afwijking van het eerste lid, onderdeel c, het totaal aan schadevergoedingen tot een bedrag 

van ten hoogste € 10 miljoen per jaar niet in de toegestane inkomsten verdisconteerd. Het 

totaal aan schadevergoedingen die het bedrag van € 10 miljoen in één jaar overstijgt wordt in 

dit geval betrokken bij het vaststellen van de inkomsten.  

 

Inkomstenbesluit 

39. ACM stelt de toegestane inkomsten met betrekking tot de uitvoering van de taken genoemd in 

artikel 16, zestiende lid, van de E-wet jaarlijks vast. Dit inkomstenbesluit bevat de toegestane 

inkomsten die de netbeheerder van het net op zee mag verkrijgen. De wettelijke grondslagen 

voor het inkomstenbesluit zijn artikel 42e, eerste en derde lid, van de E-wet: 

"1. De Autoriteit Consument en Markt stelt de toegestane inkomsten, met in achtneming van 

artikel 42d, eerste en tweede lid, van de netbeheerder van het net op zee, jaarlijks vast. 

3. Indien een voorstel niet binnen de termijn, bedoeld in artikel 42d, eerste lid, aan de 

Autoriteit Consument en Markt is gezonden, stelt deze de toegestane inkomsten voor de 

netbeheerder van het net op zee uit eigen beweging vast met inachtneming van artikel 42d, 

eerste en tweede lid.” 

 

Correcties op de toegestane inkomsten  

40. Bij het vaststellen van de inkomsten kan ACM een correctie op de toegestane inkomsten 

aanbrengen. Artikel 42e, tweede lid, van de E-wet luidt: 

“2. De Autoriteit Consument en Markt kan de toegestane inkomsten die zullen gelden in het 

jaar t corrigeren, indien vastgestelde inkomsten in dat jaar of de jaren voorafgaand aan het 

jaar t: 

a. bij rechterlijke uitspraak of met toepassing van artikel 6:19 of 7:11 van de Algemene wet 

bestuursrecht zijn gewijzigd; 

b. zijn vastgesteld met inachtneming van onjuiste of onvolledige gegevens en de Autoriteit 

Consument en Markt, indien zij de beschikking had over juiste of volledige gegevens, 

inkomsten zou hebben vastgesteld die in aanmerkelijke mate zouden afwijken van de 

vastgestelde inkomsten; 

c. zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte gegevens en de feitelijke gegevens 

daarvan afwijken; 

d. zijn vastgesteld met gebruikmaking van gegevens omtrent kosten voor bepaalde diensten, 

terwijl de netbeheerder van het net op zee die diensten in het jaar t of een gedeelte van jaar t 

niet heeft geleverd of voor die diensten geen of minder kosten heeft gemaakt; 

e. zijn vastgesteld op basis van de geschatte kosten als bedoeld in artikel 42d, eerste lid, 

onderdelen d en e, en de gerealiseerde efficiënte kosten die daarvan afwijken.” 

 

41. ACM acht het noodzakelijk voor de correctie onder e na te calculeren. Dit volgt uit artikel 42e, 

tweede lid, onder e, jo. artikel 42d, eerste lid, aanhef en onder b, van de E-wet.
17

 

                                                        
17

 De verplichting om deze kosten na te calculeren wordt bevestigd in de memorie van toelichting, zie Tweede Kamer, 

vergaderjaar 2015–2016, 34 401, nr. 3, p. 9.  
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42. Als het methodebesluit of het x-factorbesluit wijzigt na een rechterlijke uitspraak of 

onherroepelijk besluit op bezwaar, dan is ACM verplicht om de desbetreffende toegestane 

inkomsten te herberekenen en te verrekenen bij het volgende inkomstenbesluit op grond van 

artikel 42e, vijfde lid, van de E-wet: 

“5. Indien een besluit op grond van artikel 42b, eerste lid, of artikel 42c, eerste lid, bij 

onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vernietigd of bij een onherroepelijk besluit op bezwaar 

is herroepen, herberekent de Autoriteit Consument en Markt de inkomsten, bedoeld in het 

eerste lid, met toepassing van de met inachtneming van die uitspraak of dat besluit op 

bezwaar gecorrigeerde methode onderscheidenlijk gecorrigeerde doelmatigheidskorting en 

verdisconteert zij de uitkomsten van deze herberekening in de eerstvolgende op grond van 

het eerste lid vast te stellen inkomsten. Daarbij worden deze herberekening en de wijze 

waarop de uitkomsten daarvan in de inkomsten zijn verdisconteerd separaat weergegeven.”  
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5 Beoordelingskader 

 

43. In dit hoofdstuk beschrijft ACM welk beoordelingskader zij hanteert voor de methode tot 

vaststelling van de x-factor en de toegestane inkomsten. Ten eerste geeft ACM de relevante 

doelstellingen van de Europese wetgever weer en hoe zij deze interpreteert. Ten tweede geeft 

ACM de doelstellingen van de nationale wetgever inclusief de toelichtingen uit parlementaire 

geschiedenis weer en hoe zij deze interpreteert. Tot slot legt ACM uit hoe zij de bevoegdheid 

om de begininkomsten op het efficiënte kostenniveau vast te stellen (Artikel 42e, vierde lid, 

van de E-wet) interpreteert aan de hand van de parlementaire geschiedenis.  

 

44. Voor de regulering van de netbeheerder op zee is het volgende van belang. De netbeheerder 

van het net op zee brengt geen transporttarieven bij de afnemers in rekening. In plaats van 

transporttarieven stelt ACM jaarlijks de toegestane inkomsten vast. Deze kunnen met een 

subsidie worden vergoed. Indien de subsidie niet of niet geheel dekkend is, wordt het deel dat 

niet door de subsidie wordt vergoed op grond van artikel 42a, derde lid, van de E-wet bij de 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in rekening gebracht. Afnemers zijn er bij 

gebaat bij dat de kosten die de netbeheerder van het net op zee maakt efficiënt en 

transparant zijn, rekening houden met de noodzakelijke zekerheid van het netwerk, en een 

afspiegeling vormen van de werkelijk gemaakte kosten.  

 

5.1 Europese doelstellingen  

45. De Verordening geeft in artikel 14, eerste lid, een aantal eisen waaraan de tarieven voor 

nettoegang dienen te voldoen. De eisen die relevant zijn voor de methode tot vaststelling van 

de x-factor en de toegestane inkomsten zijn dat de tarieven: 

 transparant dienen te zijn; 

 rekening dienen te houden met de noodzakelijke zekerheid van het netwerk; 

 een afspiegeling dienen te vormen van de werkelijk gemaakte kosten voor zover deze 

overeenkomen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder. 

ACM licht in de volgende randnummers toe hoe zij invulling geeft aan deze eisen. 

 

46. ACM geeft in dit besluit zoveel mogelijk uitleg over de methode van regulering en inzicht in de 

kosten waarop de toegestane inkomsten zijn gebaseerd. Dit besluit is het uitgangspunt voor 

het x-factorbesluit en het jaarlijkse inkomstenbesluit. Hiermee maakt ACM op transparante 

wijze inzichtelijk hoe de inkomsten worden vast gesteld. 

 

47. Verder moet ACM rekening houden met de noodzakelijke zekerheid van het netwerk. Anders 

dan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is de netbeheerder van het net op 

zee gebonden aan een ontwikkelkader dat door de Minister is opgesteld. Bij de uitvoering van 

het ontwikkelkader bepaalt de netbeheerder van het net op zee volgens artikel 21, tweede lid, 
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onder h, van de E-wet, zelf welke investeringen noodzakelijk zijn ter uitvoering van het 

ontwikkelkader. Dit hangt samen met het principe van outputregulering dat ACM hanteert: de 

netbeheerder van het net op zee is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke 

taken en ACM gaat daarbij niet op zijn stoel zitten. Via de reguleringsmethode vergoedt ACM 

de kosten die samenhangen met de noodzakelijke investeringen in het netwerk, voor zover 

efficiënt. Ook is sprake van overlap met de doelstelling van de nationale wetgever om de 

meest doelmatige kwaliteit van de uitvoering van de taken te bevorderen. Daarom verwijst 

ACM voor een nadere toelichting naar paragraaf 5.2.3. De eis in de Verordening om rekening 

te houden met de noodzakelijke zekerheid van het netwerk is ook verduidelijkt in nationale 

wetgeving, op grond waarvan ACM rekening moet houden met het belang van 

voorzieningszekerheid, duurzaamheid en een redelijk rendement op investeringen, zie 

paragraaf 5.2.4 van dit besluit. 

 

48. Tot slot dienen de toegestane inkomsten een afspiegeling te vormen van de werkelijk 

gemaakte kosten, voor zover deze overeenkomen met die van een efficiënte en structureel 

vergelijkbare netbeheerder. Kort gezegd houdt dit in dat de toegestane inkomsten van de 

netbeheerder van het net op zee de efficiënte kosten van de door haar uitgevoerde wettelijke 

taken weerspiegelen. Hieruit volgt dat de regulering uitgaat van de kosten van de 

netbeheerder van het net op zee, voor zover deze efficiënt zijn. Om inzicht te krijgen in de 

mate van efficiëntie van de kosten van de netbeheerder van het net op zee, vergelijkt ACM 

waar mogelijk de kosten van de betreffende netbeheerder met de kosten van andere 

netbeheerders en stelt ACM waar mogelijk vast welke productiviteitsverandering naar 

verwachting is te realiseren. Door de uitkomsten van deze vergelijking te betrekken bij de 

vaststelling van de toegestane inkomsten, zorgt ACM ervoor dat die conform artikel 14 van de 

Verordening een afspiegeling zijn van efficiënte kosten.
18

 

 

5.2 Nationale doelstellingen 

49. ACM onderscheidt drie wettelijke doelstellingen voor de methode tot vaststelling van de 

x-factor en de toegestane inkomsten. Deze zijn neergelegd in artikel 42b, eerste lid, en derde 

lid, van de E-wet en kunnen als volgt opgesomd worden: 

1. Het bevorderen van de doelmatige bedrijfsvoering; 

2. Rendement niet hoger dan in het economisch verkeer gebruikelijk; 

3. Het bevorderen van de meest doelmatige kwaliteit van het transport. 

Bij het vaststellen van de methode die aan deze doelstellingen beantwoordt, moet ACM 

tevens rekening houden met het belang van voorzieningszekerheid, duurzaamheid en een 

redelijk rendement op investeringen. ACM moet voorts bij de vaststelling van de methode het 

belang in acht nemen dat de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige 

                                                        
18

 Het principe van kostenoriëntatie ligt tevens besloten in artikel 42d, eerste lid, van de E-wet. 
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kwaliteit van transport door middel van marktwerking ten behoeve van afnemers worden 

bevorderd. ACM licht haar interpretatie van deze doelstellingen en belangen in de volgende 

paragrafen toe. 

5.2.1 Bevorderen doelmatigheid van de bedrijfsvoering 

50. In artikel 42a, eerste lid, van de E-wet is vastgelegd dat ACM de daarin genoemde methode 

onder meer vaststelt met inachtneming van het belang dat door middel van marktwerking ten 

behoeve van afnemers de doelmatige bedrijfsvoering van netbeheerders wordt bevorderd. 

Ook al is dit artikel pas met de Wet tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord ingevoerd, 

de formulering en de uitgangspunten sluiten aan bij de regulering van de overige 

netbeheerders (en in het bijzonder die voor de transport- en systeemtaken van de 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet). De wetgever heeft deze uitgangspunten 

die gelden voor de regulering van netbeheerders algemeen als volgt toegelicht:
 19

 

"In een markt met concurrentie betekent doelmatig handelen dat een bedrijf alleen die kosten 

maakt die noodzakelijk zijn en kunnen worden terugverdiend, inclusief een redelijk rendement 

op het daadwerkelijk geïnvesteerde vermogen voor de kapitaalverschaffers van het bedrijf. 

Een bedrijf dat niet efficiënt handelt of meer dan een redelijk rendement uitkeert aan haar 

kapitaalverschaffers, zal in een concurrerende markt niet kunnen voortbestaan. Immers, de 

klanten van dit bedrijf zullen kiezen voor de goedkopere concurrent waar zij meer waar voor 

hun geld krijgen. De bedoeling van het reguleringssysteem in de Elektriciteitswet 1998 en de 

Gaswet is om bedrijven die zich in een monopoloïde situatie bevinden een prikkel te geven 

net zo doelmatig te handelen als bedrijven op een markt met concurrentie. Dat wordt ook tot 

uitdrukking gebracht door de verwijzing naar het begrip marktwerking in de eerder genoemde 

artikelen 41, eerste lid, en 80, eerste lid. Dit betekent in de eerste plaats dat eventuele 

overwinsten die qua omvang uitgaan boven het redelijk rendementsniveau 

(monopoliewinsten) bij deze bedrijven moeten worden teruggebracht tot een redelijk 

rendement. In de tweede plaats zullen de bedrijven ernaar moeten streven om net zo efficiënt 

te werken als het meest efficiënte bedrijf in de sector. In de derde plaats zal de sector sowieso 

als geheel haar efficiencyniveau dienen te verhogen."  

 

51. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat een doelmatige bedrijfsvoering volgens de 

wetgever inhoudt dat een netbeheerder alleen die kosten maakt die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van zijn wettelijke taken.
20

 De reguleringsmethodiek zou de netbeheerder tot deze 

doelmatigheid moeten prikkelen.  

 

                                                        
19

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 174, nr. 28, p.13. 
20

 ACM bedoelt hier de kosten inclusief een redelijk rendement op het daadwerkelijk geïnvesteerde vermogen voor de 

vermogensverschaffers van het bedrijf. 
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52. In de parlementaire geschiedenis is een nadere toelichting gegeven op de 

reguleringssystematiek die de wetgever voor ogen heeft gestaan om de doelmatigheid van de 

bedrijfsvoering van netbeheerders te bevorderen:  

"Voor de bepaling van de x-factor heeft de wetgever een systeem voor ogen gehad waarmee 

zo min mogelijk wordt ingegrepen in de individuele bedrijfsvoering van de verschillende 

bedrijven. Bij de behandeling van het wetsvoorstel werd destijds al aan een systeem van 

benchmarking gedacht. Dat is ook wat in de praktijk gebeurt. In het door DTe toegepaste 

benchmarksysteem worden bedrijven met elkaar vergeleken aan de hand van hun uiteindelijk 

gerealiseerde prestatie (output), zonder dat naar individuele investeringsbeslissingen wordt 

gekeken. Hierbij worden bedrijven ook rekenkundig met elkaar vergelijkbaar gemaakt. Dat is 

nodig om een goede vergelijking mogelijk te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens over 

de waardering van bedrijfsmiddelen, afschrijvingstermijn en de bepaling van een redelijk 

rendement."
21

  

 

53. ACM is van mening dat zij zo goed als mogelijk de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van 

de netbeheerder van het net op zee bevordert als haar methode van regulering expliciete 

doelmatigheidsprikkels voor de uitvoering van de taken van de netbeheerder van het net op 

zee bevat. ACM bereikt dit door te kiezen voor een methode van regulering waarbij zij de 

toegestane inkomsten die de netbeheerder van het net op zee voor de uitvoering van deze 

taak mag behalen, op voorhand vaststelt, uitgaande van de verwachte efficiënte kosten die de 

netbeheerder van het net op zee voor deze taak zal maken. Het gegeven dat de toegestane 

inkomsten op voorhand vast staan, geeft de netbeheerder van het net op zee reeds een 

doelmatigheidsprikkel. Hij kan zijn ‘winst’ dan immers enkel vergroten door kosten te verlagen, 

en dus efficiënter te gaan werken.  

 

54. In de parlementaire geschiedenis heeft de wetgever aangegeven dat bedrijven die beter 

presteren dan de efficiëntiedoelstelling, het extra behaalde rendement mogen behouden. Dit 

laatste interpreteert ACM als volgt. De netbeheerder van het net op zee mag een redelijk 

rendement behalen. ACM stelt dit redelijk rendement gelijk aan de WACC, de 

vermogensvergoeding die in het economisch verkeer gebruikelijk is.
22

 Gedurende een 

reguleringsperiode kan de netbeheerder van het net op zee een hoger rendement behalen 

dan de WACC, door doelmatiger te werken dan nodig om te voldoen aan de 

doelmatigheidskorting die ligt besloten in de aan haar opgelegde x-factor. Dit heeft de 

volgende reden. ACM stelt de toegestane inkomsten voor de komende reguleringsperiode 

onafhankelijk vast van de gerealiseerde kosten in diezelfde reguleringsperiode. Omdat de 

netbeheerder van het net op zee dit extra rendement boven de WACC gedurende de 

reguleringsperiode mag behouden, wordt de netbeheerder geprikkeld om de doelmatigheid 

                                                        
21

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 174, nr. 28, p. 14. 
22

 Ingevolge artikel 42b, derde lid, van de E-wet. 
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van de bedrijfsvoering te vergroten. De netbeheerder van het net op zee draagt het eventuele 

risico van kostendalingen of kostenstijgingen gedurende een reguleringsperiode en ervaart 

hierdoor een prikkel om zo doelmatig mogelijk te handelen. Het gaat dus niet alleen om een 

hoger rendement dat de netbeheerder kan behouden, maar ook om een mogelijk lager 

rendement dat de netbeheerder zal proberen te voorkomen door zo doelmatig mogelijk te 

opereren. 

5.2.2 Rendement niet hoger dan in het economisch verkeer gebruikelijk 

55. In artikel 42b, derde lid, van de E-wet heeft de wetgever twee (sub)doelstellingen van de 

x-factor nader beschreven. De eerste (sub)doelstelling is te bereiken doordat de netbeheerder 

van het net op zee in ieder geval geen rendement mag behalen dat hoger is dan in het 

economisch verkeer gebruikelijk is. In aanvulling op hetgeen ACM hierover hierboven heeft 

gezegd, merkt zij het volgende op. 

 

56. Keuzes in de methode die de toegestane inkomsten van een netbeheerder bepalen, hebben 

invloed op het rendement dat een netbeheerder kan behalen. Een hoger rendement biedt een 

netbeheerder meer financiële ruimte. Tegelijkertijd betalen afnemers dan meer voor de 

diensten van de netbeheerder. Op grond van de E-wet moet ACM in de methode van 

regulering rekening houden met het belang dat een netbeheerder een redelijk rendement op 

investeringen kan behalen. Dit betekent dat ACM een redelijk rendement op het eigen en 

vreemd vermogen mogelijk moet maken dat in het economische verkeer gebruikelijk is.  

 

57. Dit is redelijk omdat de netbeheerder van het net op zee voor de uitvoering van de wettelijke 

taken kapitaal moet aantrekken (eigen of vreemd vermogen) voor de noodzakelijke 

investeringen. Doordat ACM in de regulering uitgaat van een rendement op eigen en vreemd 

vermogen dat marktconform is, is een efficiënt werkende netbeheerder in staat om daarmee 

voldoende kapitaal voor deze investeringen aan te trekken.  

 

58. Het voorgaande wil niet zeggen dat de netbeheerder van het net op zee de garantie heeft dat 

hij dit rendement daadwerkelijk kan realiseren. Of hij daarin slaagt, hangt mede af van 

(kostenbesparende of kostenveroorzakende) keuzes van de netbeheerder. Maakt de 

netbeheerder op zee inefficiënte keuzes, dan behaalt hij mogelijk een lager rendement dan 

door ACM is vastgesteld. De inefficiëntie komt dan immers in beginsel voor rekening van de 

netbeheerder.  

 

59. ACM acht tevens van belang dat de netbeheerder van het net op zee nu en in de toekomst 

haar diensten kan aanbieden tegen de gewenste kwaliteit. Om dat te kunnen doen, moet de 

netbeheerder financierbaar zijn. Indien deze financierbaarheid gevaar loopt als ACM de 

inefficiëntie volledig voor rekening van de netbeheerder brengt, kan ACM daarom op grond 



 

   

  

 

Besluit 

 
2
3
/6

0
 

van een belangenafweging besluiten een deel daarvan toch mee te nemen in de toegestane 

inkomsten.  

 

60. In dit methodebesluit legt ACM vast hoe zij een redelijk rendement vaststelt. ACM doet dit 

door in dit methodebesluit de hoogte van de WACC te bepalen. De wijze van vaststelling van 

de WACC beschrijft ACM in paragraaf 7.2.1 in dit methodebesluit en in bijlage 2 bij dit besluit. 

 

61. De zinsnede in artikel 42b, eerste lid, van de E-wet "ten behoeve van afnemers" betekent 

volgens ACM dat uiteindelijk afnemers moeten profiteren van doorgevoerde 

efficiëntieverbeteringen van netbeheerders. Dit geldt ook voor de netbeheerder van het net op 

zee. Daarom is het eventuele extra rendement dat de netbeheerder op zee boven de WACC 

behaalt in de tijd beperkt.
23

 De volgende reguleringsperiode worden de toegestane inkomsten 

van de netbeheerder van het net op zee aangepast. ACM zorgt hiervoor door de prestaties 

van de netbeheerder in het verleden als uitgangspunt te nemen bij het bepalen van de 

toegestane inkomsten van de volgende reguleringsperiode.  

5.2.3 Bevorderen meest doelmatige kwaliteit van het transport 

62. Artikel 42b, eerste lid, van de E-wet geeft aan dat ACM een methode van regulering dient vast 

te stellen met inachtneming van het belang dat de meest doelmatige kwaliteit van uitvoering 

van de taken wordt bevorderd. In tegenstelling tot bij de regionale elektriciteitsnetbeheerders 

heeft ACM geen bevoegdheid om voor de netbeheerder van het net op zee een kwaliteitsterm 

vast te stellen (de zogenaamde q-factor).
24

 

 

63. Naast het feit dat ACM geen bevoegdheid heeft om een kwaliteitsfactor, een q-factor, vast te 

stellen, geeft de wetgever geen inzicht in hoe ACM met de methode van regulering de meest 

doelmatige kwaliteit van de uitvoering van de taken dient te bevorderen. 

 

64. ACM zet echter wel andere instrumenten in om de kwaliteit van de uitvoering van de taken te 

bewaken. Tot deze instrumenten behoren onder meer het kwaliteits- en capaciteitsdocument 

(hierna: KCD). Ook de netbeheerder van het net op zee moet een KCD indienen. Op grond 

van artikel 21, tiende lid, zijn de onderdelen f en h tot en met k ook van toepassing op de 

netbeheerder van het net op zee. Een ander instrument is het toezicht op de naleving van de 

technische codes, zoals de Netcode Elektriciteit. Ook de netbeheerder van het net op zee is 

op grond van artikel 32, eerste lid, van de E-wet bevoegd om voorstellen te doen tot wijziging 

van de tariefstructuren of de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 27 en 31 van de E-wet.
25

 

                                                        
23

 ACM merkt op dat het voorgaande ook geldt als de netbeheerder van het net op zee minder rendement dan de 

WACC behaalt.  
24

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 401, nr. 3, p. 23.  
25

 Dit sluit ook aan bij hetgeen de wetgever voorzag voor het waarborgen van de kwaliteit van het landelijk net, Tweede 

Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 372, nr.11, p.29. 
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5.2.4 Het belang van voorzieningszekerheid, duurzaamheid en een redelijk rendement op 

investeringen 

65. Op grond van artikel 42b, eerste lid, van de E-wet, houdt ACM bij de vaststelling van de 

methode rekening met “het belang van voorzieningszekerheid, duurzaamheid en een redelijk 

rendement op investeringen”.  

 

66. Deze belangen zijn in 2014 voor het eerst in de wet opgenomen.
26

 Deze overwegingen van de 

wetgever zijn overeenkomstig van toepassing op de regulering van het net op zee. De 

wijziging is destijds als volgt toegelicht:  

“De wet bepaalt nu nog impliciet dat de belangen van voorzieningszekerheid, duurzaamheid 

en het behalen van een redelijk rendement op investeringen worden meegewogen bij de 

totstandkoming van de tarieven. Gelet op de energietransitie wordt, zoals aangekondigd in het 

Energierapport (Kamerstukken II 2010/11, 31 510, nr. 45, p. 46 en 47) voorgesteld om dit ook 

expliciet in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet op te nemen. Met de voorgestelde wijziging 

wordt het beoordelingskader voor de vaststelling van de tarieven verduidelijkt. Naast 

doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van het transport wordt 

bepaald dat de NMa bij de vaststelling van transporttarieven ook rekening houdt met het 

belang van voorzieningszekerheid en het belang van duurzaamheid. Voor netbeheerders is 

daarnaast het kunnen realiseren van een redelijk rendement op deze investeringen van groot 

belang voor een gezonde bedrijfsvoering en een goed investeringsklimaat met voldoende 

prikkels om te investeren. Voorgesteld wordt om dit belang in de wet op te nemen in lijn met 

Europese regels (verordening 715/2009/EG), die niet alleen de betaalbaarheid benadrukken, 

maar ook een redelijk rendement op investeringen als element noemen”.
 27

 

en
28

 

“De fractieleden van de PVV vroegen welke kaders ACM meekrijgt ten aanzien van 

duurzaamheid bij de bepaling van het transporttarief. ACM dient de tarieven vast te stellen 

binnen de daartoe gestelde wettelijke kaders. Binnen die kaders heeft ze beleidsruimte om te 

bepalen hoe zij bij de methode van regulering rekening houdt met het belang van 

duurzaamheid. De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet definiëren de begrippen duurzame 

elektriciteit en hernieuwbare energiebronnen. De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet 

verwijzen ook naar andere aspecten van duurzaamheid, zoals energiebesparing, 

klimaatneutrale elektriciteit en het milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de 

gasvoorziening. Het ligt voor de hand dat ACM zich hiernaar zal richten bij de invulling van 

haar beleidsruimte met betrekking tot het belang van duurzaamheid in de regulering. Voorts is 

                                                        
26

 Bij de Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet 

(wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011).  
27

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 493, nr. 3, p. 7. 
28

 Eerste Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 493, C, p. 9. 
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van belang dat ACM netbeheerders technologieneutraal reguleert. Bij de beoordeling van de 

doelmatigheid van investeringen maakt zij geen onderscheid tussen investeringen in 

voorzieningen voor hernieuwbare energie en overige investeringen.”
 29

 

 

67. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat met de toevoeging van de zinsnede “rekening 

houdend met het belang van voorzieningszekerheid, duurzaamheid en een redelijk rendement 

op investeringen” een explicitering en verduidelijking is beoogd in aansluiting op de Europese 

regels. Verder geeft de minister aan dat ACM enige beleidsruimte heeft bij het rekening 

houden met de belangen. Hieronder gaat ACM eerst in op het belang van een redelijk 

rendement op investeringen en vervolgens op het belang van voorzieningszekerheid en 

duurzaamheid. 

 

Belang van een redelijk rendement op investeringen 

68. Hiervoor, in paragraaf 5.2.2, heeft ACM reeds uiteengezet hoe zij de doelstelling interpreteert 

dat netbeheerders geen rendement behalen dat hoger is dan in het economisch verkeer 

gebruikelijk. ACM doet dat door in de methode uit te gaan van een redelijk rendement op 

efficiënt geïnvesteerd vermogen. Aangezien dit vermogen dient om de investeringen te 

bekostigen, is daarmee tevens gegeven hoe ACM rekening houdt met het belang van een 

redelijk rendement op investeringen voor netbeheerders. 

 

Het belang van voorzieningszekerheid en duurzaamheid 

69. Het belang van voorzieningszekerheid houdt volgens ACM in dat de energievoorziening de 

gewenste kwaliteit heeft. Volgens ACM bestaat kwaliteit uit: transportzekerheid 

(betrouwbaarheid), veiligheid, productkwaliteit en kwaliteit van dienstverlening. Wat de 

gewenste kwaliteit van de energievoorziening is, is grotendeels vastgelegd in (secundaire) 

regelgeving. ACM wijst hierbij op hetgeen zij in paragraaf 5.2.3 reeds heeft gezegd over het 

bevorderen van de meest doelmatige kwaliteit. Dit draagt tevens bij aan de 

voorzieningszekerheid. 

 

70. Een duurzame energievoorziening is volgens ACM een energievoorziening die niet alleen aan 

de huidige, maar ook aan toekomstige behoeften en wensen kan voldoen (sustainable). In 

een duurzame energievoorziening is er naast energiebesparing een grote rol voor 

hernieuwbare en/of klimaatneutrale energie (renewables), zoals wind- en zonne-energie.
30

  

 

71. ACM houdt rekening met het belang van voorzieningszekerheid en duurzaamheid door ervoor 

te zorgen dat de methode van regulering de netbeheerder van het net op zee in staat stelt om 

de maatschappelijk gewenste mate van voorzieningszekerheid en duurzaamheid te 

realiseren. Dat doet ACM door in de regulering uit te gaan van een rendement op 
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 Eerste Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 493, C, p. 9. 
30

 Zie hierover ook: Visiedocument Duurzaamheid in energietoezicht van 9 april 2014 (ACM/DE/2014/201987). 
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investeringen dat nodig is om de investeringen te kunnen doen die noodzakelijk zijn om die 

gewenste mate van voorzieningszekerheid en duurzaamheid te realiseren. Zoals hierboven 

uiteengezet, gaat ACM daartoe in het methodebesluit uit van een marktconform rendement op 

efficiënt geïnvesteerd vermogen. 

 

72. Daarbij is van belang dat de geschatte efficiënte kosten waar ACM in de regulering vanuit 

gaat, normaal gesproken gebaseerd zijn op historische kosten
31

. Daarnaast is van belang dat 

de kosten van investeringen die - in de toekomst achteraf beschouwd - niet nuttig bleken, niet 

per definitie als inefficiënt worden beschouwd. Dit is van belang omdat de innovatie die de 

energietransitie vraagt, onzekerheden met zich meebrengt voor netbeheerders. Op voorhand 

is immers niet altijd goed te voorzien welke investeringen op lange termijn nuttig zijn, en welke 

niet. Gelet hierop is de methode zo ingericht, dat alleen in zoverre uit een vergelijking van de 

kosten met die van efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerders en/of een 

projectspecifieke efficiëntietoets blijkt dat de netbeheerder van het net op zee inefficiënte 

keuzes maakt, die inefficiëntie (gedeeltelijk) voor rekening van de netbeheerder van het net op 

zee kan komen. De methode prikkelt de netbeheerder van het net op zee aldus om binnen de 

gegeven onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen, waaronder de energietransitie, 

efficiënte investeringskeuzes te maken.  

 

73. Van belang is voorts dat de methode van regulering wordt gekenmerkt door het begrip 

‘outputsturing’: de netbeheerder van het net op zee is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren 

van zijn wettelijke taken en ACM gaat daarbij niet op haar stoel zitten. Dit sluit aan bij de 

bedoeling van de wetgever om met de regulering op output te sturen en niet op de individuele 

bedrijfsvoering van netbeheerders. Over het algemeen betekent dit dat de methode van 

regulering, op basis waarvan ACM de toegestane inkomsten van de netbeheerder van het net 

op zee vaststelt, technologieneutraal is. Welke technologie de netbeheerder gebruikt om zijn 

wettelijke taken uit te voeren, behoort tot de verantwoordelijkheid van de netbeheerder.
32

 Hier 

is van belang dat de netbeheerder van het net op zee minder vrij is in zijn keuzes dan 

netbeheerders op land. Zoals hierboven aangegeven moet de netbeheerder van het net op 

zee het ontwikkelkader uitvoeren. Binnen de vastgelegde kaders heeft de netbeheerder van 

het net op zee echter nog ruimte om te bepalen hoe hij de doelstellingen realiseert. ACM laat 

met de methode van regulering aan de netbeheerder van het net op zee daarom ook de 

ruimte om te bepalen hoe zij de maatschappelijk gewenste mate van voorzieningszekerheid 

en duurzaamheid realiseert. 

 

                                                        
31

 Waar mogelijk, want tot 2016 was er nog geen netbeheerder van het net op zee en zijn er dus ook geen historische 

kosten van deze netbeheerder beschikbaar.  
32

 Dit geldt met diens verstand dat de netbeheerder op zee het ontwikkelkader, zoals bedoeld in artikel 16e, eerste lid, 

van de E-wet, uitvoert. 
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5.3 Conclusie doelstellingen 

74. In de voorgaande paragrafen heeft ACM uiteengezet hoe zij de Europese en nationale 

doelstellingen van de regulering voor de methode van regulering interpreteert. Op basis van 

die interpretatie concludeert ACM dat een reguleringsmethode waarbij ACM op voorhand de 

toegestane inkomsten vaststelt voor de uitvoering van de wettelijke taken door de 

netbeheerder van het net op zee op basis van efficiënte kosten (met inbegrip van de kosten 

van een marktconform rendement op efficiënt geïnvesteerd vermogen), goed beantwoordt aan 

de Europese en nationale doelstellingen. Met deze methodiek geeft ACM immers (i) prikkels 

voor een doelmatige bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van de uitvoering van 

de wettelijke taken, kan (ii) de netbeheerder van het net op zee een redelijk rendement halen 

indien zij efficiënt opereert en (iii) geeft de regulering voldoende ruimte voor investeringen in 

een efficiënte betrouwbare en duurzame energievoorziening.  

 

5.4 Bevoegdheid vaststelling begininkomsten op efficiënt kostenniveau 

75. ACM is bevoegd om de begininkomsten van de netbeheerder van het net op zee aan te 

passen wanneer de begininkomsten afwijken van het efficiënte kostenniveau inclusief een 

rendement dat in het economisch verkeer gebruikelijk is, conform artikel 42e, vierde lid, van 

de E-wet.  

 

76. Artikel 42e, vierde lid, van de E-wet sluit aan bij artikel 41c, vierde lid, van de E-wet. In dat 

laatste artikel is hetzelfde voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 

vastgelegd. In de toelichting van artikel 41c, vierde lid, van de E-wet staat dat deze 

bevoegdheid bedoeld is: “Om te voorkomen dat een […] ‘overrendementsituatie’ doorwerkt in 

een volgende reguleringsperiode".
33
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 Kamerstukken II 2008/09, 31 904, nr. 3, p. 30-31. 
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6 Uitgangspunten van de methode van regulering 

 

77. In dit hoofdstuk beschrijft ACM hoe de reguleringssystematiek op hoofdlijnen werkt. Eerst legt 

ACM uit dat zij rekening houdt met de ontwikkelingsfase van het net op zee (paragraaf 6.1). 

Daarna wordt toegelicht in hoeverre ACM bij de reguleringsmethode van andere 

netbeheerders aansluit (paragraaf 6.2). Vervolgens stelt ACM de duur van de 

reguleringsperiode vast (paragraaf 6.3). Tot slot licht ACM de toepassing van de x-factor toe 

(paragraaf 6.4). Een meer gedetailleerde beschrijving van de methode volgt in hoofdstuk 7 

(x-factor). 

 

78. Zoals uitgelegd in hoofdstuk 3 staan de taken van de netbeheerder van het net op zee 

genoemd in artikel 16, zestiende lid, van de E-wet.  

 

6.1 Rekening houden met de ontwikkelingsfase van het net op zee  

79. Het net op zee omvat de netten die bestemd zijn voor het transport van elektriciteit en die één 

of meer windparken op zee verbinden met het landelijk hoogspanningsnet.
34

 Om dit net op 

zee te realiseren, heeft de Minister het ontwikkelkader vastgesteld inzake de ontwikkeling van 

windenergie op zee.
35

 In het ontwikkelkader is op grond van artikel 16e, eerste lid, van de E-

wet, onder meer opgenomen het verwachte tijdstip van ingebruikname van ieder windpark, de 

minimale transportcapaciteit ten behoeve van ieder windpark, de wijze van elektrische 

ontsluiting van ieder windpark en de beoogde opleveringsdatum van onderdelen van het net 

op zee. Op basis van artikel 16e, derde lid, van de E-wet is de netbeheerder van het net op 

zee verplicht om het ontwikkelkader uit te werken in een KCD en zijn taken uit te voeren in 

overeenstemming met het ontwikkelkader.  

 

80. In het ontwikkelkader is vastgelegd dat de netbeheerder van het net op zee in de komende 

jaren vijf offshore platforms moet bouwen om tien offshore windparken aan te sluiten. 

Daarnaast is vastgelegd dat de eerste drie offshore platforms in de periode van 2019 tot en 

met 2021 moeten zijn gerealiseerd.
36

  

 

                                                        
34

 Dit geldt op grond van artikel 15a, eerste lid, van de E-wet “met uitzondering van leidingen en daarmee verbonden 

hulpmiddelen ten behoeve van het transport van elektriciteit die één of meer windparken op zee verbinden met het 

landelijk hoogspanningsnet en waarvoor voor 1 januari 2016 een vergunning op grond van de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken of op grond van artikel 6.5 van de Waterwet is verleend.” 
35

 Ontwikkelkader windenergie op zee, bijlage bij de brief aan de Tweede Kamer van 29 april 2016 met kenmerk 

DGETM-EI / 16061392.  
36

 De vierde en vijde aansluiting, te realiseren in het eerste kwartaal van 2022 en 2023 respectievelijk, vallen buiten 

deze reguleringsperiode.  
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81. Dat het net op zee nog gebouwd moet worden heeft gevolgen voor een aantal onderdelen van 

de methode van regulering. ACM zal waar nodig refereren aan deze bijzondere 

omstandigheid.  

 

6.2 Aansluiten bij methode van regulering van andere netbeheerders 

82. In de memorie van toelichting bij de Wet tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord 

beschrijft de Minister dat voor de methode van regulering van de netbeheerder van het net op 

zee dezelfde uitgangspunten gelden als bij andere netbeheerders.  

“In de voorgestelde artikelen 42a tot en met 42e wordt de methode van regulering voor de 

netbeheerder van het net op zee uitgewerkt. De methode van regulering van andere 

netbeheerders in de Elektriciteitswet 1998 is geënt op het ontwikkelen van een methode en 

het jaarlijks vaststellen van de totale inkomsten en de daarmee verbonden tarieven. De 

methode van regulering voor de netbeheerder van het net op zee volgt in grote lijnen diezelfde 

uitgangspunten maar wijkt op een aantal belangrijke punten af waardoor het nodig is deze 

apart vast te leggen. Dit komt met name doordat het net op zee primair wordt gefinancierd met 

een subsidie en niet zoals andere netten vanuit de tarieven. Om dit te bewerkstelligen is in 

artikel 42a bepaald dat de netbeheerder van het net op zee geen transporttarief in rekening 

kan brengen en dat de bepalingen ten aanzien van de reguliere reguleringsmethode (artikelen 

40 tot en met 42) niet van toepassing zijn. Het derde lid van artikel 42a verbindt de vaststelling 

van de toegestane inkomsten met de subsidie die conform artikel 77g wordt uitgekeerd aan de 

netbeheerder van het net op zee. Het lid maakt duidelijk dat het deel van de toegestane 

inkomsten dat niet gedekt wordt door de subsidie, in rekening gebracht kan worden bij de 

beheerder van het landelijk hoogspanningsnet.”
37

 

 

83. ACM sluit daarom in haar methode van regulering voor de netbeheerder van het net op zee 

zoveel mogelijk aan bij de methode van regulering van andere netbeheerders, in het bijzonder 

het methodebesluit transporttaken TenneT 2017-2021.
38

  

 

84. Voor het methodebesluit voor de netbeheerder van het net op zee maakt ACM gebruik van de 

volgende onderzoeken ter bepaling van de WACC:  

 Rebel Energy, Water & Climate, The WACC for Dutch TSO’s and DSO’s, 2016 (hierna: 

Rebel 2016). 

 Brattle, Calculating the Equity Risk Premium and the Risk-free rate, 26 november 2012. 

(hierna: Brattle) 

                                                        
37

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 401, nr. 3, p. 23  
38

 Besluit van 30 augustus 2016 met kenmerk ACM/DE/2016/205075. 
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ACM beschrijft de uitkomsten en toepassing van deze onderzoeken in paragraaf 7.2.1 en in 

bijlage 2. 

 

6.3 Duur van de reguleringsperiode 

85. Op grond van artikel 42b, tweede lid, van de E-wet kan ACM de methode vaststellen voor een 

periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar. ACM stelt de methode in dit besluit vast 

voor de periode die loopt vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021. Deze 

reguleringsperiode bedraagt aldus de wettelijk maximaal toegestane periode van vijf jaar. 

Over de duur van de reguleringsperiode overweegt ACM het volgende. 

 

86. ACM stelt vast dat de wetgever ook voor de netbeheerder van het net op zee alle mogelijke 

keuzes (drie, vier of vijf jaar) goed mogelijk acht. Daarom weegt ACM in dit methodebesluit de 

voor- en nadelen van een kortere of langere periode tegen elkaar af. Kort gezegd betekent dit 

dat zij de flexibiliteit van een korte reguleringsperiode afweegt tegen de stabiliteit van een 

lange reguleringsperiode.  

 

87. Een korte periode biedt meer flexibiliteit om de regulering aan te passen aan onvoorziene 

omstandigheden, zoals extreme economische omstandigheden of veranderingen in de 

Europese of nationale wetgeving. Bovendien is het bij een korte periode minder waarschijnlijk 

dat geschatte gegevens afwijken van latere realisaties.  

 

88. Een lange periode biedt meer stabiliteit. Ten eerste biedt een lange periode meer 

regulatorische zekerheid, omdat de inkomsten voor langere tijd worden vastgesteld. Dit leidt 

tot een langere periode van zekerheid over de hoogte van de inkomsten, voor netbeheerders 

en voor investeerders. Ten tweede biedt een periode van vijf jaar meer rechtszekerheid. In het 

verleden is gebleken dat bij een korte periode de methode- en x-factorbesluiten nog niet 

onherroepelijk zijn op het moment dat ACM het volgende methodebesluit moet voorbereiden. 

Dit brengt een onzekerheid met zich die (het overleg in) de voorbereiding van het volgende 

besluit compliceert en ook nadelig kan zijn voor betrokken (markt)partijen.  

 

89. Daarnaast moet het net op zee nog worden aangelegd. De eerste aansluiting staat gepland in 

de loop van 2019 te worden gerealiseerd door TenneT. Het hanteren van een 

reguleringsperiode van vijf jaar betekent dat ACM in 2021 het methodebesluit moet vaststellen 

voor de volgende reguleringsperiode die ingaat per 2022. ACM heeft dan de beschikking over 

historische gegevens tot en met 2020. Het jaar 2020 is dan het enige en eerste volledige jaar 

dat het net op zee in gebruik is. ACM acht het niet zinvol om een korte periode te hanteren. Bij 

een korte(re) periode zou ACM immers nog onvoldoende gegevens en historische data 

hebben om in de volgende reguleringsperiode rekening te kunnen houden met gerealiseerde 

investeringen.  
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90. Een belangrijk voordeel van meer stabiliteit is dat netbeheerders een sterkere 

doelmatigheidsprikkel hebben. Een netbeheerder heeft langer profijt van een doelmatigere 

inrichting van de bedrijfsvoering. Immers, de inkomsten staan voor vijf jaar vast ongeacht de 

kostenbesparingen die een netbeheerder doorvoert. 

 

91. Een lange reguleringsperiode betekent overigens niet dat de regulering niet flexibel is. De wet 

voorziet in een aantal mogelijkheden om de toegestane inkomsten aan te passen aan een 

aantal belangrijke ontwikkelingen. Zo is in de wet bepaald dat voor de netbeheerder van het 

net op zee gedurende de reguleringsperiode de jaarlijkse toegestane inkomsten worden 

vastgesteld met inachtneming van toevoegingen voor RCR-investeringen. Voor het net op zee 

geldt in het bijzonder dat in principe alle investeringen hiervoor in aanmerking komen. ACM 

gaat hier in paragraaf 7.5 nader op in. Daarnaast heeft ACM de mogelijkheid om toegestane 

inkomsten te corrigeren op grond van artikel 42e van de E-wet, bijvoorbeeld indien de 

gerealiseerde efficiënte kosten afwijken van de geschatte kosten. ACM gaat hier in hoofdstuk 

8 nader op in. Tot slot kan de wetgever bij belangrijke, tussentijds doorgevoerde 

wetswijzigingen die invloed hebben op de methode van regulering, ook overgangsrecht 

opnemen met maatregelen voor een goede implementatie gedurende de reguleringsperiode. 

Zulke flexibiliteit is dus ook bij een periode van vijf jaar voldoende aanwezig.  

 

92. Gelet op bovenstaande overwegingen kiest ACM bij de bepaling van de reguleringsperiode 

voor een lange periode, tenzij er concrete omstandigheden zijn die vragen om een kortere 

periode. Onder normale omstandigheden biedt de methode van regulering immers al 

voldoende flexibiliteit om met gewijzigde omstandigheden om te gaan.  

 

93. ACM voorziet voor de komende periode geen concrete omstandigheden die vragen om een 

korte periode. Een voordeel van een langere reguleringsperiode voor het net op zee is dat het 

de mogelijkheid biedt om voldoende robuuste (kosten)gegevens te verzamelen die als basis 

kunnen dienen voor de regulering in de volgende reguleringsperiode.  

 

94. Na het afwegen van de bovenstaande aspecten besluit ACM de eerste reguleringsperiode 

voor de netbeheerder van het net op zee vast te stellen op de maximaal wettelijk toegestane 

periode van vijf jaar. 

 

6.4 Toepassing van de x-factor  

95. Volgens de wettelijke formule
39

 past ACM de x-factor elk jaar toe op de totale inkomsten in het 

voorgaande jaar. De berekening geldt voor elk jaar van de reguleringsperiode. ACM bepaalt 

de x-factor op de volgende wijze.  

 

                                                        
39

 De formule die genoemd is in artikel 42d, eerste lid, aanhef en onder a, van de E-wet. 
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96. Voorafgaand aan de reguleringsperiode schat ACM de efficiënte kosten aan het einde van de 

reguleringsperiode. Volgens de wettelijke formule groeien of dalen de toegestane inkomsten 

in gelijke relatieve stappen per jaar naar de efficiënte kosten aan het einde van de 

reguleringsperiode. ACM berekent welke x-factor zij in de jaren van de reguleringsperiode 

moet toepassen op de inkomsten aan het begin van de reguleringsperiode (de 

‘begininkomsten’) om geleidelijk naar dit eindpunt te komen (de ‘eindinkomsten’).  

 

7 Methode tot vaststelling van de x-factor en de toegestane inkomsten 

 

97. ACM beschrijft in dit hoofdstuk gedetailleerd de methode tot vaststelling van de x-factor en de 

toegestane inkomsten. Zij motiveert daarbij haar gemaakte keuzes. ACM is van oordeel dat 

met de methode de doelstellingen van de wetgever zo goed mogelijk behaald zullen worden. 

 

98. Eerst gaat ACM in op de betekenis van diverse kernbegrippen die relevant zijn in de 

reguleringssystematiek voor de netbeheerder van het net op zee (zie paragraaf 7.1). In de 

paragrafen daarna gaat ACM in meer detail in op de verschillende onderdelen van de 

reguleringssystematiek. Ten eerste betreft dit de standaardisatie van de prestaties van de 

netbeheerder van het net op zee (zie paragraaf 7.2). Vervolgens beschrijft ACM de bepaling 

van de begininkomsten (paragraaf 7.3) en de eindinkomsten (paragraaf 7.4). In paragraaf 7.5 

legt ACM uit hoe de x-factor voor de netbeheerder van het op zee wordt vastgesteld waarmee 

de totale inkomsten per jaar worden bepaald. Tot slot gaat ACM in paragraaf 7.5 ook in op de 

toevoegingen die uiteindelijk leiden tot de toegestane inkomsten.  

 

7.1 Kernbegrippen 

99. In deze paragraaf beschrijft ACM een aantal kernbegrippen van de methode tot vaststelling 

van de x-factor en de toegestane inkomsten. In figuur 1 is ter verduidelijking de samenhang 

tussen deze kernbegrippen weergegeven. Hieronder licht ACM de kernbegrippen eerst kort 

toe. In de rest van dit hoofdstuk werkt ACM deze begrippen verder uit. Daarnaast beschrijft 

ACM de stappen waarmee zij de x-factor en de toegestane inkomsten vaststelt.  
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Figuur 1: Schematische weergave van de samenhang van een aantal kernbegrippen 

 

100. ACM is zich ervan bewust dat onderhavig methodebesluit het eerste methodebesluit voor de 

netbeheerder van het net op zee is en houdt om die reden rekening met de specifieke context 

en fase waarin het net op zee zich bevindt. ACM licht dit waar relevant toe. 

 

101. De begininkomsten 2016 baseert ACM op de verwachte efficiënte kosten voor 2016. Deze 

stelt ACM voor zover het nieuwe kosten betreft gelijk aan de regulatorische kosten voor 2015, 

gecorrigeerd voor inflatie. Voor zover het een verschuiving van kosten betreft vanuit de 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet baseert ACM deze op de prognoses van 

TenneT. In paragraaf 7.3 licht ACM dit toe. Paragraaf 7.2 gaat in op de standaardisatie en 

wijze van bepalen van de regulatorische kosten.  

 

102. De eindinkomsten 2021 baseert ACM op de verwachte efficiënte kosten voor 2021. Deze 

bepaalt ACM op dezelfde wijze als de efficiënte kosten voor 2016, met als enige verschil een 

aanvullende correctie voor inflatie tot en met het jaar 2021. In paragraaf 7.4 licht ACM dit toe, 

alsmede in paragraaf 7.2.  

 

103. Met behulp van de x-factor zorgt ACM er voor dat de begininkomsten in het jaar 2016 zich 

geleidelijk ontwikkelen naar de eindinkomsten in het jaar 2021. Zodoende bepaalt ACM voor 

elk jaar van de reguleringsperiode de totale inkomsten. 

 

104. ACM definieert het redelijk rendement als het rendement dat voor ondernemingen met een 

vergelijkbaar risicoprofiel als de netbeheerder van het net op zee in het economisch verkeer 

gebruikelijk is. ACM geeft een vergoeding voor het systematische risico van de netbeheerder 
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van het net op zee. De netbeheerder van het net op zee kan echter extra rendement 

realiseren door bedrijfsspecifieke risico’s, en daarmee de kosten, te verminderen. ACM 

verwijst naar paragraaf 7.2.1 voor een uitgebreide toelichting. 

 

105. Om de toegestane inkomsten te bepalen voegt ACM een drietal vergoedingen toe aan de 

jaarlijkse totale inkomsten (die volgen uit toepassing van de x-factor). Hiertoe dient de 

netbeheerder van het net op zee een voorstel te doen. ACM beoordeelt dit voorstel 

vervolgens. Het betreft een toevoeging voor de geschatte vermogenskosten van nog niet in 

gebruik genomen RCR-investeringen en de geschatte totale kosten voor RCR-investeringen 

die in gebruik worden of zijn genomen. Deze totale kosten bestaan uit kapitaalkosten, 

algemene operationele kosten en overige operationele kosten. Ook bij het bepalen van deze 

kosten verwijst ACM naar haar boekhoudkundige principes zoals vastgelegd in de 

Regulatorische Accounting Regels (hierna: RAR). De in paragraaf 7.2 beschreven 

standaardisatie en wijze van bepalen van de regulatorische kosten is van toepassing. Tot slot 

voegt ACM eventueel ook een vergoeding toe voor schadevergoedingen die de netbeheerder 

van het net op zee moet uitkeren in geval van niet beschikbaarheid van het net op zee.  

 

106. Achteraf past ACM nog een aantal nacalculaties toe: voor gerealiseerde efficiënte kosten van 

RCR-investeringen. ACM beschrijft deze voornemens in hoofdstuk 8. 

 

7.2 Stap 1: Standaardiseren en bepalen parameters  

107. In deze paragraaf beschrijft ACM de bouwstenen die nodig zijn voor de bepaling van de 

regulatorische kosten. 

 

108. ACM merkt op dat zij conform artikel 14 van de Verordening het principe van kostenoriëntatie 

hanteert en streeft naar een transparante vaststelling van de jaarlijkse toegestane inkomsten 

van de netbeheerder van het net op zee.  

 

109. ACM onderscheidt twee categorieën in de totale regulatorische kosten van een netbeheerder: 

kapitaalkosten (afschrijvingen en een redelijk rendement over het geïnvesteerde vermogen) 

en operationele kosten. Paragraaf 7.2.1 gaat in op de wijze van bepalen van het redelijk 

rendement, paragraaf 7.2.2 op de regulatorische kosten. 

 

110. ACM verplicht de netbeheerder van het net op zee haar financiële gegevens te verstrekken 

aan ACM conform de door haar gehanteerde RAR. Op deze wijze kan ACM jaarlijks op een 

uniforme wijze de totale kosten van de netbeheerder van het net op zee vaststellen.  
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7.2.1 Redelijk rendement 

111. ACM beschrijft in deze paragraaf de bepaling van het redelijk rendement. Voor de bepaling 

van het redelijk rendement maakt ACM gebruik van een aantal parameters. In deze paragraaf 

zal ACM per parameter (kostenvoet vreemd vermogen, kostenvoet eigen vermogen, gearing, 

belastingvoet en inflatie) ingaan op de wijze van vaststelling. Een gedetailleerde uitwerking 

van het redelijk rendement en de parameters is opgenomen in de bijlage 2. Daar motiveert 

ACM de keuzes die zij voor elke parameter maakt. 

 

112. ACM bepaalt de kosten voor het vermogen van de netbeheerder door te kijken naar het 

rendement dat verschaffers van vreemd vermogen (financiers) of verschaffers van eigen 

vermogen (aandeelhouders) redelijkerwijs mogen verwachten. Dit rendement wordt uitgedrukt 

in een percentage, de vermogenskostenvoet. De vermogenskosten zijn het product van de 

vermogenskostenvoet en het benodigd vermogen. ACM benadert de hoogte van het benodigd 

vermogen met de gestandaardiseerde activawaarde (GAW). 

 

113. Om de vermogenskostenvoet te kunnen bepalen kijkt ACM naar de kosten van vreemd 

vermogen en de kosten van eigen vermogen. Ook deze kosten worden uitgedrukt in een 

percentage: de kostenvoet voor vreemd vermogen en de kostenvoet voor eigen vermogen. 

 

114. Bij de bepaling van de vermogenskostenvoet is van belang in welke verhouding een 

onderneming gefinancierd wordt door vreemd vermogen en door eigen vermogen (gearing). 

De vermogenskostenvoet is daarom een – met gebruikmaking van de gearing - gewogen 

gemiddelde van de kostenvoet van vreemd vermogen en de kostenvoet van eigen vermogen. 

Deze gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet wordt de WACC genoemd. 

 

Normatief 

115. ACM hanteert bij de bepaling van de WACC een normatief kader. Dat houdt in dat ACM niet 

kijkt naar de werkelijke kosten van financiering van netbeheerders, maar uitgaat van de 

vermogenskosten van een efficiënt gefinancierde netbeheerder (en een door ACM 

vastgestelde gearing). 

 

116. Door uit te gaan van efficiënte vermogenskosten, geeft ACM geen garantie dat de regulering 

altijd alle werkelijke vermogenskosten van een netbeheerder vergoedt. Een keuze voor het 

hanteren van de werkelijke vermogenskosten zou namelijk de beoogde prikkel tot efficiënte 

financiering (deels) teniet doen (zie ook paragraaf 5.2.1). 

 

Toekomstige kosten  

117. Normaliter maakt een netbeheerder kosten voor leningen die al eerder zijn aangegaan. In het 

geval van de netbeheerder van het net op zee vinden de investeringen echter pas vanaf 2016 
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plaats, en is er om deze reden nog geen sprake van bestaande leningen. Wel zal de 

netbeheerder van het net op zee nieuwe leningen aangaan gedurende de reguleringsperiode. 

 

118. Voor de bepaling van de vermogenskostenvoet tijdens de reguleringsperiode, moet ACM 

uitgaan van een verwachte efficiënte vermogenskostenvoet. Doordat ACM voorafgaand aan 

de reguleringsperiode een schatting maakt van de efficiënte vermogenskosten, kan de 

realisatie daar van afwijken. Ook om deze reden biedt de regulering geen garantie dat de 

tariefregulering altijd de werkelijke vermogenskosten van een netbeheerder vergoedt. 

 

Berekening van de WACC 

119. Bij het bepalen van de WACC neemt ACM de risicovrije rente als basis. Voor de kostenvoet 

vreemd vermogen telt ACM daar het specifieke risico voor financiers van netbedrijven (de 

renteopslag) en een opslag voor de transactiekosten bij op. Voor de kostenvoet eigen 

vermogen telt ACM daar het specifieke risico van aandeelhouders van netbedrijven (het 

product van de marktrisicopremie en de equity bèta, zie hierna) bij op. 

 

120. ACM houdt bij de berekening van de WACC rekening met een vergoeding voor de te betalen 

vennootschapsbelasting. ACM stelt daarom een WACC vóór belasting vast. 

 

121. De WACC zoals ACM deze vaststelt bevat geen vergoeding voor inflatie en is dus een reële 

WACC. Een vergoeding voor inflatie in de WACC is niet nodig, omdat de gerealiseerde inflatie 

wordt vergoed in de gereguleerde totale inkomsten door middel van het jaarlijks indexeren van 

de GAW. In afwijking hiervan hanteert ACM voor de schatting van de vermogenskosten van 

nog niet in gebruik genomen investeringen een nominale WACC, zie paragraaf 7.2.2.  

 



 

   

  

 

Besluit 

 
3
7
/6

0
 

122. Het voorgaande ziet er schematisch als volgt uit. 

 

Figuur 2 schematisch overzicht WACC 

 

Algemene opmerkingen 

123. Het is van groot belang dat de WACC op het juiste niveau wordt vastgesteld. Een te hoge 

WACC leidt ertoe dat netbeheerders een rendement behalen dat meer is dan redelijk mag 

worden geacht, waardoor er teveel wordt betaald voor de geleverde diensten. Een te lage 

WACC leidt ertoe dat netbeheerders een rendement behalen dat minder is dan redelijk mag 

worden geacht. In dat geval zouden zij niet in staat zijn een marktconforme vergoeding te 

betalen aan hun vermogensverschaffers. Bij (her)financiering van de kapitaalbehoefte zullen 

vermogensverschaffers bij een te lage WACC onvoldoende bereid zijn om kapitaal ter 

beschikking te stellen. Noodzakelijke investeringen, en daarmee de betrouwbaarheid en 

leveringszekerheid, kunnen daardoor in het gedrang komen. 

 

124. Voor de bepaling van de WACC heeft ACM de beschikking over een veelheid aan gegevens, 

nationaal en internationaal. Brattle heeft onderzocht of het gebruik van nationale dan wel 

internationale data de voorkeur heeft.
40

 Op basis van het onderzoek van Brattle gaat ACM 

voor de bepaling van de marktrisicopremie uit van Eurozone data en bij de bepaling van de 

risicovrije rente uit van Nederlandse en Duitse data.  

 

125. Zoals hiervoor opgemerkt, maakt ACM voorafgaand aan de reguleringsperiode een schatting 

van de efficiënte vermogenskosten. ACM beschouwt de historische gegevens als het beste 

                                                        
40

 Brattle, Calculating the Equity Risk Premium and the Risk-free rate, 26 november 2012, www.acm.nl.  
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vertrekpunt voor het maken van een schatting. Prognoses van deskundigen kunnen daarbij 

gebruikt worden voor een controle op plausibiliteit van de historische gegevens. Het 

uitsluitend gebruik van prognoses is niet wenselijk, omdat de objectiveerbaarheid en stabiliteit 

van deze gegevens vaak onderwerp van discussie is.  

 

126. ACM bepaalt per parameter hoe op de meest accurate wijze de waarde kan worden geschat. 

Dat betekent dat de periode waarover historische gegevens worden meegenomen voor de 

verschillende parameters niet per definitie dezelfde zijn. 

 

Kostenvoet vreemd vermogen 

127. ACM berekent de kostenvoet vreemd vermogen als de som van de risicovrije rente en de 

renteopslag. 

 

128. De risicovrije rente betreft het rendement op een investering zonder risico. In de praktijk 

bestaat een volledig risicovrije investering niet. ACM benadert de risicovrije rente met het 

geëiste rendement op Nederlandse en Duitse staatsobligaties. 

 

129. De renteopslag betreft de vergoeding voor het extra risico dat verschaffers van vreemd 

vermogen lopen in vergelijking met een risicovrije investering. Deze renteopslag is afhankelijk 

van de kredietwaardigheid van een efficiënte netbeheerder. Hoe lager de kredietwaardigheid, 

des te hoger de renteopslag zal zijn. 

 

130. In het methodebesluit transporttaken TenneT 2017-2021 houdt ACM bij de bepaling van de 

risicovrije rente en de renteopslag rekening met het gegeven dat een netbeheerder al 

bestaande leningen heeft en dat hij gedurende de reguleringsperiode ook nieuwe leningen zal 

moeten aangaan. ACM doet dit voor de onderhavige reguleringsperiode met het zogenoemde 

‘trapjesmodel’. ACM is van mening dat het trapjesmodel voor de eerste reguleringsperiode 

niet relevant is voor de situatie van de netbeheerder van het net op zee. Voor de 

netbeheerder van het net op zee is er namelijk geen sprake van bestaande leningen, maar 

alleen van nieuwe leningen. Het gaat enkel om investeringen die leiden tot een uitbreiding van 

de GAW gedurende de reguleringsperiode. Hierna wordt dit kort toegelicht. 

 

131. In de regulering vergoedt ACM een redelijk rendement op het benodigd vermogen van de 

netbeheerder. De netbeheerder gebruikt dit vermogen voor de financiering van activa. ACM 

benadert de hoogte van het benodigd vermogen met de GAW. In de regulering van de 

netbeheerder van het net op zee is echter nog geen sprake van een bestaande GAW, en 

maakt ACM alleen een schatting voor de kapitaalkosten voor uitbreidingsinvesteringen tijdens 

de reguleringsperiode. Omdat er geen bestaande activa zijn, is hier ook geen vermogen voor 

nodig en is er geen sprake van bestaande schuld. Om deze reden past ACM voor deze 

investeringen een kostenvoet vreemd vermogen toe die slechts gericht is op nieuwe leningen. 
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Deze kostenvoet vreemd vermogen wordt vervolgens gewogen met de kostenvoet eigen 

vermogen om de WACC voor deze investeringen te bepalen. 

 

Kostenvoet eigen vermogen 

132. ACM berekent de kostenvoet eigen vermogen door het product van de marktrisicopremie en 

de equity bèta bij de risicovrije rente op te tellen.  

 

133. ACM maakt bij de vaststelling van de kostenvoet eigen vermogen gebruik van het Capital 

Asset Pricing Model (hierna: CAPM). ACM kiest ervoor het CAPM te hanteren, omdat dit 

model door de financiële wereld en toezichthouders als het meest geschikte model wordt 

beschouwd. Met het CAPM is het mogelijk om een vergoeding te berekenen voor het 

systematische marktrisico dat een onderneming loopt. 

 

134. De marktrisicopremie is het geëiste rendement dat beleggers in de markt verwachten te 

kunnen realiseren als beloning voor het extra risico dat investeren in de marktportefeuille 

oplevert in vergelijking met een risicovrije investering. ACM baseert de marktrisicopremie op 

de historisch gerealiseerde cijfers (van Dimson, Marsh en Staunton, zie voor toelichting 

bijlage 2) en hanteert hierbij de toekomstige cijfers als sanity check.  

 

135. De equity bèta is een maat voor het risico dat een investeerder loopt door te investeren in (de 

aandelen van) een specifieke onderneming ten opzichte van het risico van het investeren in 

de marktportfolio. ACM maakt gebruik van een vergelijkingsgroep die bestaat uit 

ondernemingen met activiteiten die zoveel mogelijk overeenkomen met de gereguleerde 

activiteiten van de netbeheerder voor het vaststellen van de equity bèta. Dit hangt samen met 

het uitgangspunt dat ACM de WACC baseert op de WACC van een efficiënt gefinancierde 

netbeheer en niet van de netbeheerder zelf. Daarnaast zijn netbeheerders niet 

beursgenoteerd. Het is daarom niet mogelijk de equity bèta op basis van geobserveerde 

marktwaarden van de netbeheerder te berekenen. De equity bèta van de netbeheerder wordt 

daarom benaderd door de bèta van beursgenoteerde ondernemingen met soortgelijke 

activiteiten (de referentiegroep) te berekenen. ACM acht de referentiegroep zoals zij deze 

hanteert voor de overige netbeheerders ook representatief voor de netbeheerder van het net 

op zee. 

 

Gearing 

136. ‘Gearing’ betreft de mate waarin een onderneming met vreemd vermogen is gefinancierd, 

uitgedrukt als fractie van het totale vermogen. Aangezien de WACC het gewogen gemiddelde 

is van de kostenvoet vreemd vermogen en de kostenvoet eigen vermogen, is het belangrijk 

om de efficiënte verhouding tussen vreemd en totaal vermogen vast te stellen.
 
Daarnaast is 

de gearing van belang bij het berekenen van de equity bèta.
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137. ACM bepaalt de efficiënte gearing aan de hand van de gearing van bedrijven uit de 

vergelijkingsgroep.  

 

Belastingvoet 

138. De belastingvoet duidt op het gemiddeld geldende (marginale) tarief voor 

vennootschapsbelasting voor Nederlandse ondernemingen gedurende de reguleringsperiode 

2017 – 2021. De belastingvoet is van belang voor het bepalen van de WACC, aangezien de 

reële WACC vóór belasting ook een compensatie bevat voor de te betalen 

vennootschapsbelasting.  

 

Inflatie 

139. De inflatie is van belang voor het bepalen van de reële WACC, aangezien de nominale WACC 

moet worden gecorrigeerd voor de inflatie. In de gereguleerde toegestane inkomsten wordt 

namelijk voor de in gebruik genomen investeringen de inflatie al vergoed door middel van het 

jaarlijks indexeren van de GAW. Aangezien de nominale vermogenskostenvoet ook een 

vergoeding bevat voor de verwachte inflatie, zou het nalaten van deze correctie een 

dubbeltelling van de vergoeding voor inflatie inhouden. 

 

140. Het uitgangspunt van ACM voor de bepaling van de inflatie is dat deze zo goed mogelijk de 

verwachte inflatie dient te reflecteren voor de reguleringsperiode. Voor de reguleringsperiode 

2017 – 2021 wordt de inflatieparameter vastgesteld op basis van gerealiseerde inflatiecijfers 

en inflatieverwachtingen voor de reguleringsperiode, zie bijlage 2.  

 

Hoogte van de WACC 

141. Op grond van het voorgaande en hetgeen beschreven is in bijlage 2, heeft ACM de WACC 

voor de onderscheiden situaties berekend
41

. 

 

142. ACM stelt de reële WACC voor belastingen vast op 3,6% in 2016 en 3,0% in 2021
42

. Dit is 

gelijk aan het niveau voor de WACC voor investeringen waarbij geen sprake is van bestaande 

schuld. De reden is dat ACM vindt dat de risico’s voor het net op zee vergelijkbaar zijn met de 

risico’s voor het net op land. TenneT krijgt een vergoeding voor alle verwachte efficiënte 

kosten, inclusief eventuele schadevergoedingen. Daar komt bij dat het grootste gedeelte van 

het net op zee wordt gebouwd met dezelfde technologie die TenneT ook op land gebruikt. Het 

net op zee wordt ook redelijk dicht bij de kust gebouwd. Bovendien heeft TenneT in Duitsland 

al ervaring opgedaan met het aanleggen en beheren van offshore infrastructuur. Op basis 

                                                        
41

 Zie formule (1) en (2) in bjilage 1. 
42

 Het niveau van de WACC is gewijzigd naar aanleiding van zienswijzen op de methodebesluiten ‘TenneT 

transporttaken 2017-2021’, ‘GTS 2017-2021’, ‘Regionale netbeheerders elektriciteit 2017-2021’ en ‘Regionale 

netbeheerders gas 2017-2021’. Een samenvatting van de zienswijzen en de reactie van ACM op deze zienswijzen zijn 

te vinden in bijlage 3 bij de betreffende besluiten. 
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hiervan vindt ACM dat de risico’s voor het net op zee vergelijkbaar zijn met de risico’s die voor 

het net op land gelden. Daarom acht ACM het redelijk om dezelfde WACC te hanteren. De 

reële WACC nieuw vermogen die ACM in de inkomstenbesluiten toepast voor niet-reguliere 

uitbreidingsinvesteringen in de tussenliggende jaren bepaalt ACM aan de hand van een 

lineaire ingroei tussen de WACC 2016 en de WACC 2021.
43

 ACM stelt ten behoeve van de 

berekening van geschatte vermogenskosten voor RCR-investeringen de nominale WACC 

voor belastingen vast op 4,4%, zie paragraaf 7.5.2. 

7.2.2 Regulatorische kosten 

143. ACM gaat in deze paragraaf in op de wijze van bepalen van de kapitaalkosten en operationele 

kosten van de netbeheerder op zee.  

 

Kapitaalkosten  

144. De wijze van berekening van de kapitaalkosten is relevant voor de toevoeging in de 

toegestane inkomsten op grond van artikel 42d, eerste lid, onder d (geschatte 

vermogenskosten van nog niet in gebruik genomen RCR-investeringen) en e (geschatte totale 

kosten van in gebruik genomen RCR-investeringen) van de E-wet. 

 

145. Om de kapitaalkosten te bepalen moet ACM eerst de jaarlijkse GAW van de netbeheerder van 

het net op zee bepalen. De kapitaalkosten vormen een vergoeding voor het geïnvesteerde 

vermogen van de netbeheerder van het net op zee. De kapitaalkosten bestaan uit een 

vermogenskostenvergoeding over de GAW en de afschrijvingen op de GAW.  

 

146. Het jaar waarin een bepaalde investering is gedaan noemt ACM een investeringsjaar. Voor 

elke investering die in gebruik is genomen gedurende de reguleringsperiode berekent ACM 

jaarlijks de waarde van de investering door het initiële investeringsbedrag te verminderen met 

de afschrijvingen, in hetzelfde prijspeil. Hiertoe heeft ACM per activasoort een 

afschrijvingstermijn bepaald. ACM maakt gebruik van de consumentenprijsindex (hierna: cpi) 

voor het berekenen van de GAW. Met behulp van de cpi indexeert ACM voor elk 

investeringsjaar het investeringsbedrag minus de afschrijvingen.  

 

147. Voor het jaar 2021 bijvoorbeeld berekent ACM de kapitaalkosten als volgt. Zij bekijkt elk jaar 

waarin de netbeheerder een investering heeft gedaan apart (voor de jaren 2017 tot en met 

2020). Voor elk investeringsjaar vóór het jaar 2021 berekent ACM de waarde van de 

investeringen uit dat jaar in het prijspeil van het jaar 2021. Vervolgens vermindert zij deze met 

de afschrijvingen op die investeringen, eveneens uitgedrukt in het prijspeil van het jaar 2021. 

Dit resulteert uiteindelijk in de waarde van de investeringen aan het einde van het jaar 2021.  

 

                                                        
43

 Dit leidt tot de volgende niveaus van de reële WACC nieuw vermogen: 3,5% (2017); 3,4% (2018); 3,2% (2019); 3,1% 

(2020). 
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148. De gebruikte cpi is de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), 

berekend uit het quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande 

aan het jaar (t), en van deze prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande 

aan het jaar (t), zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek.  

 

149. Bij het bepalen van de efficiënte kapitaalkosten in de jaren 2016 tot en met 2021 veronderstelt 

ACM dat de netbeheerder van het net op zee geen vervangingsinvesteringen doet. De 

schatting voor de GAW is beredeneerd vanuit de gedachte dat er nu geen sprake is van 

vervanging van de activa voor het net op zee. Deze veronderstelling betekent dat - nadat alle 

investeringen zijn geactiveerd - de GAW van de netbeheerder van het net op zee als gevolg 

van afschrijvingen in de loop van de tijd daalt. De kapitaalkosten zullen dus tevens dalen 

(geabstraheerd van inflatieontwikkeling of veranderingen op de financiële markten). 

 

150. Voor de verschillende activa geldt per soort actief (categorie) een afschrijvingstermijn. De 

afschrijvingstermijnen die ACM hanteert zijn gebaseerd op een inschatting van de gemiddelde 

economische levensduur van een actief binnen een bepaalde activacategorie. Het doel van 

het hanteren van een gemiddelde economische levensduur (en daaruit volgende 

afschrijvingstermijnen) is dat de gebruikers in een bepaald jaar uitsluitend betalen voor de 

afschrijvingskosten die gemiddeld gezien aan dat jaar toegerekend kunnen worden.  

 

151. De gemiddelde economische levensduur van de activa van de netbeheerder van het net op 

zee wordt mede bepaald door de economische levensduur van de windparken op zee. ACM 

gaat vooralsnog uit van één ronde waarin vergunningen voor de bouw en exploitatie van 

windparken op zee worden afgegeven voor de in het ontwikkelkader voorgenomen locaties 

voor windparken op zee. ACM gaat vooralsnog niet uit van vervanging van de windparken. 

Het is mogelijk dat er voor dezelfde locaties een tweede ronde van vergunningen komt. Op dit 

moment is dit voor ACM nog dermate onzeker dat ACM bij het vaststellen van de 

afschrijvingstermijn vooralsnog uitgaat van één ronde van uitgifte van vergunningen voor 

windparken. Deze keuze sluit ook aan bij het door het ministerie van Economische Zaken 

opgestelde ontwikkelkader voor het net op zee. In dit ontwikkelkader staat dat de 

netbeheerder het net op zee zodanig moet ontwerpen en de nodige investeringen moet doen 

om ten minste één ronde van uitgifte van vergunningen voor windparken te kunnen 

faciliteren.
44

 ACM acht het mogelijk dat naarmate de onzekerheid over een tweede ronde van 

vergunningen afneemt in een toekomstig methodebesluit de afschrijvingstermijn wordt 

heroverwogen en mogelijk wordt verlengd. Voor de komende reguleringsperiode kan ACM 

daar echter nog niet op vooruit lopen. 

 

                                                        
44

 Ontwikkelkader, p. 32. 
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152. De lengte van de periode waarin de eerste ronde windparken gebruik maakt van het 

transmissienet op zee is op voorhand niet zeker. Windparkontwikkelaars ontvangen via de 

SDE+ regeling 15 jaar subsidie om energie te produceren.
45

 Los van bijzondere 

omstandigheden kan worden gesteld dat de minimale termijn dat het transmissienet op zee 

wordt benut gelijk is aan de subsidietermijn van 15 jaar. Gedurende die termijn krijgt de 

windparkexploitant namelijk een gegarandeerd basisbedrag voor de geleverde elektriciteit. 

Daarmee kan in beginsel rendabel elektriciteit worden geproduceerd. De maximale termijn dat 

de infrastructuur wordt benut voor de eerste ronde windparken is gelijk aan de looptijd van de 

vergunning (30 jaar) minus de benodigde tijd om het windpark te bouwen en (uiteindelijk) te 

verwijderen. Rekening houdend met deze termijn resteert een maximale exploitatietermijn van 

26 à 27 jaar. In het ontwikkelkader is opgenomen dat de technische levensduur van het net op 

zee zich in eerste instantie ook moet richten op een gebruik van minimaal 25 jaar, en mogelijk 

27 jaar.
46

 

 

153. Zoals hierboven aangegeven baseert ACM de afschrijvingstermijnen op een inschatting van 

de gemiddelde economische levensduur van een actief. Uit een onderzoek van het 

International Energy Agency (IEA) naar de economische levensduur van windparken op zee, 

blijkt dat 20 jaar als een gangbare economische levensduur voor windparken op zee wordt 

gezien. Hierbij wordt de technische levensduur geschat op 25 jaar.
47

 Windparkontwikkelaars 

gebruiken volgens het ontwikkelkader in hun businesscase de door fabrikanten gecertificeerde 

(technische) levensduur van windturbines van 20 jaar. 

 

154. Gegeven bovenstaande hanteert ACM voor activa afschrijvingstermijn die niet langer zijn dan 

20 jaar. ACM is zich ervan bewust dat de daadwerkelijke exploitatietermijn van de windparken 

op zee afhankelijk is van de feitelijke technische staat van de turbines en de business case 

van de windparkexploitant (meer specifiek of het rendabel is voor de exploitant om elektriciteit 

op te wekken). Dit is onder meer afhankelijk van toekomstige energieprijzen, het kostenniveau 

van het onderhoud aan de turbines en eventuele herinvesteringen.  

 

155. Voor activa die een kortere economische levensduur hebben hanteert ACM een kortere 

afschrijvingstermijn. Op deze manier zullen de kapitaalkosten van de investeringen zoveel 

mogelijk in lijn zijn met het verwachte gebruik van de netten.  
  

                                                        
45

 Zie brief van de Minister van Economische Zaken van 19 mei 2015, 335612 nr 19, www.tweedekamer.nl. 
46

 Ontwikkelkader, p. 30.  
47

 International Energy Agency, Market Analysis and Forecasts to 2020, Table 1 Economic and technical lifetime 

assumptions in MTRMR 2015 (years). 
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156. Voor activa geldt per soort actief een afschrijvingstermijn zoals weergegeven in tabel 1.  

 

 Soort actief  Afschrijvingstermijn 

I Hoogspanningskabels  20 jaar 

II Platforms  20 jaar 

III Secundaire apparatuur  10 of 20 jaar 

IV Overig vast actief - Terreinen 

- Gebouwen 

- Telecommunicatienet 

- Computerapparatuur 

- Overige bedrijfsmiddelen 

Nihil 

20 jaar 

10 jaar 

5 jaar 

10 jaar 

 

 

Desinvesteringen 

157. Desinvesteringen ontstaan wanneer een nog niet volledig afgeschreven actief verwijderd 

wordt, bijvoorbeeld wanneer een netdeel geamoveerd wordt of buiten gebruik wordt gesteld. 

ACM is van mening dat de netbeheerder de kosten die voortvloeien uit een desinvestering 

vergoed zou moeten krijgen voor zover deze kosten als efficiënt kunnen worden beschouwd. 

Om een volledige vergoeding van de efficiënte kosten van een desinvestering tot stand te 

brengen kiest ACM ervoor gedesinvesteerde activa niet te verwijderen uit de GAW. De 

netbeheerder blijft op deze manier voor het gedesinvesteerde actief een vergoeding krijgen 

over de resterende afschrijvingstermijn. Het resultaat is dat de netbeheerder een vergoeding 

blijft ontvangen voor dit actief alsof het nooit gedesinvesteerd is. 

 

158. De afschrijvingstermijnen die ACM hanteert zijn gebaseerd op een inschatting van de 

gemiddelde economische levensduur van een actief binnen een bepaalde activacategorie. 

Deze gemiddelde economische levensduur is per categorie het gewogen resultaat van de 

levensduur van individuele activa. Het doel van het hanteren van een gemiddelde 

economische levensduur (en daaruit volgende afschrijvingstermijnen) is dat een afnemer in 

een bepaald jaar uitsluitend betaalt voor de afschrijvingskosten die gemiddeld gezien aan dat 

jaar toegerekend kunnen worden. Sommige activa zijn korter dan de gemiddelde 

economische levensduur in gebruik, andere activa zijn langer dan de economische levensduur 

in gebruik. 

 

159. Wanneer de kosten van desinvesteringen direct worden opgenomen in de regulatorische 

kostenbasis worden zij volledig vergoed. Deze kosten komen dan niet ten laste van de 

toekomstige afnemers. Daar staat tegenover dat toekomstige afnemers wel kunnen profiteren 

van activa die langer dan de gemiddelde economische levensduur in gebruik blijven, maar 

reeds volledig zijn betaald door de afnemers in het verleden. ACM acht het wenselijk om uit te 
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gaan van de gemiddelde afschrijvingstermijnen, zoals in het vorige randnummer is 

beschreven, zodat over langere tijd alle afnemers een redelijk deel van de kosten in rekening 

krijgen gebracht. 

 

160. ACM houdt bij het berekenen van de kapitaalkosten rekening met eventuele opbrengsten uit 

desinvesteringen. ACM doet dit om te voorkomen dat afnemers nog betalen voor een 

gedesinvesteerd actief waarvoor de netbeheerder een opbrengst heeft gekregen uit 

bijvoorbeeld verkoop.  

 

161. Indien sprake is van de overdracht van activa aan een andere netbeheerder verwijdert ACM 

de gedesinvesteerde activa wel uit de GAW om te voorkomen dat de betreffende activa bij 

beide netbeheerders deel uitmaken van de GAW en dit tot een dubbeltelling in de regulatoire 

kostenbasis leidt. 

 

Operationele kosten  

162. ACM leidt de operationele kosten normaliter af uit de operationele kosten over de voorgaande 

jaren die door de netbeheerder zelf aan ACM zijn gerapporteerd. De netbeheerder van het net 

op zee heeft echter tot 2016 geen kosten gemaakt omdat er geen netbeheerder van het net 

op zee bestond tot 2016. Wel maakt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet al 

operationele kosten ten behoeve van de ontwikkeling van het net op zee.  

 

163. Bij het bepalen van de operationele kosten onderscheidt ACM de algemene operationele 

kosten (die onder meer uit personeelskosten en onderhoudskosten bestaan) en de overige 

operationele kosten (zijnde de inkoopkosten voor energie en vermogen).  

 

164. Sinds 2015 is de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet belast met de 

voorbereidingen tot aanleg van het net op zee. Dit betekent dat het jaar 2015 het eerste jaar is 

waarin hiervoor kosten zijn gemaakt en bovendien nog door de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet. De netbeheerder van het net op zee gaat in de komende tijd een nieuw 

net aanleggen. Daarom is het aannemelijk dat de kosten ten opzichte van 2015 gaan stijgen 

als gevolg van het voorbereiden van het aanleggen en beheren van het net op zee. Een deel 

van deze kosten betreft algemene operationele kosten. ACM vindt het aannemelijk dat de 

algemene operationele kosten al vanaf het begin van de reguleringsperiode voor de 

netbeheerder van het net op zee toenemen als gevolg van de toenemende activiteiten rondom 

het net op zee, ten opzichte van de realisatie voor het jaar 2015. Bezien vanuit TenneT TSO 

B.V., die zowel netbeheerder is van het landelijk hoogspanningsnet als netbeheerder van het 

net op zee, gaat het deels om nieuwe kosten en deels om een verschuiving van kosten. 

 

165. Bij de nieuwe algemene operationele kosten gaat het voornamelijk om beheer- en 

onderhoudskosten van het aan te leggen net op zee. Daarnaast zijn er ook jaarlijkse 
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onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Omdat 2015 het enige jaar is waarvoor realisaties 

beschikbaar zijn acht ACM deze kostenrealisatie (in het concrete geval enkel nog voor inhuur 

van consultants) het meest representatief als kostenbasis voor de komende 

reguleringsperiode. Prognoses van TenneT ondersteunen dit. Voor het bepalen van de 

x-factor is relevant welke algemene operationele kosten de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet maakte ten behoeve van het net op zee. De operationele kosten die de 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in 2015 heeft gemaakt ten behoeve van 

specifieke projecten blijven namelijk buiten beschouwing omdat deze geactiveerd worden bij 

deze specifieke investeringen en daarmee onderdeel worden van investeringsuitgaven.
48

 Het 

gaat enkel om operationele kosten die normaliter boekhoudkundig niet als onderdeel van de 

investeringsuitgave worden gezien en dus niet geactiveerd worden.  

 

166. Bij de verschuiving van kosten gaat het om bestaande kosten. Vanuit TenneT TSO B.V. 

rekent TenneT kosten toe aan enerzijds de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 

en anderzijds de netbeheerder van het net op zee. Voor de periode 2017 tot en met 2021 

verwacht TenneT een verschuiving van algemene operationele kosten van de netbeheerder 

van het landelijk hoogspanningsnet naar de netbeheerder van het net op zee omdat de 

activiteiten bij deze laatste toenemen. Het betreft voornamelijk overheadkosten die doorgaans 

op basis van urenverdeelsleutels worden toegerekend aan de diverse activiteiten 

(transporttaken, systeemtaken, taken voor het net op zee). Daarnaast betreft het inzet van 

bestaand personeel voor de taken voor het net op zee. Naar verwachting van TenneT blijven 

de operationele kosten voor overhead en personeel vanuit TenneT TSO B.V. bezien 

gedurende de reguleringsperiode gelijk.  

 

167. Omdat er in 2015 nog geen sprake was van een netbeheerder van het net op zee zijn er geen 

realisaties beschikbaar over de verschuiving van algemene operationele kosten. Indien een 

schatting op basis van historische gegevens geen goede schatter oplevert onderzoekt ACM of 

er een bruikbare alternatieve schatting is. Deze schatting baseert ACM bij voorkeur op 

objectieve gegevens en daarom kijkt ACM in eerste instantie naar alternatieven zonder 

gebruik te maken van prognoses van de netbeheerder. Het gebruik van prognoses van de 

netbeheerder brengt namelijk met zich mee dat de netbeheerder een materieel belang heeft 

bij de hoogte van deze prognoses waardoor het risico bestaat dat de gegevens minder 

betrouwbaar zijn. ACM constateert echter dat een schatting zonder gebruik te maken van 

prognoses van de netbeheerder in dit geval niet voorhanden is. ACM heeft daarom nadere 

vragen gesteld aan TenneT en verzocht om nadere uitwerking en toelichting op de prognoses 
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 Deze kosten worden namelijk normaliter toegevoegd aan de investeringsuitgave. Dergelijke kosten zijn bij 

uitzondering direct aan de landelijk netbeheerder vergoed op grond van de taak om voorbereidingshandelingen te 

treffen voor de aanleg van verbindingen voor het transport van elektriciteit opgewekt in de territoriale zee of in de 

exlusieve economische zone.  
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om de betrouwbaarheid van de prognoses zoveel mogelijk te borgen. ACM heeft de reactie 

van TenneT getoetst en komt tot het oordeel dat de verwachte extra efficiënte algemene 

operationele kosten voor de periode 2017 tot en met 2021 in dit specifieke geval het best 

geschat kunnen worden aan de hand van de prognose van TenneT voor die periode. In het 

navolgende randnummer wordt dit nader uitgewerkt.  

 

168. Omdat het om een verschuiving van kosten gaat van de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet naar de netbeheerder van het net op zee acht ACM het in dit specifieke 

geval verantwoord om bij de schatting gebruik te maken van prognoses van TenneT. ACM 

constateert dat de stijging van de kosten voor de netbeheerder van het net op zee gelijk is aan 

de daling van de kosten voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en heeft dit 

daarom ook verwerkt in het methodebesluit Transporttaken TenneT 2017 - 2021.  

 

169. Ten aanzien van de overige operationele kosten (zijnde inkoopkosten voor energie en 

vermogen) stelt ACM vast dat er in 2015 nog geen kosten waren. Deze kosten doen zich pas 

voor na ingebruikname van een deel van het net op zee. Voor het bepalen van de x-factor zijn 

de overige operationele kosten daarmee niet relevant.  

 

7.2.3 Statische en dynamische efficiëntie  

170. Bij het schatten van de efficiënte kosten van een netbeheerder stelt ACM in beginsel de 

statische en dynamische efficiëntie vast. De statische efficiëntie gaat over de afstand tot de 

meest efficiënte netbeheerder die nog overbrugd moet worden (ook wel aangeduid met catch-

up). De dynamische efficiëntie gaat over de efficiëntiewinst die de (meest efficiënte) 

netbeheerder kan boeken door gebruik te maken van de technologische vooruitgang en 

veranderende inkoopprijzen. In de regulering van ACM worden beide efficiëntiebegrippen 

naast elkaar toegepast bij het schatten van de efficiënte kosten.  

 

171. Ten behoeve van de reguleringsmethodiek dient ACM zich een oordeel te vormen over de 

verwachte efficiënte kosten van de netbeheerder van het net op zee. Dit volgt uit artikel 14 

van de Verordening waarin staat dat de tarieven (in dit geval de toegestane inkomsten) van de 

netbeheerder de kosten van een efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder moeten 

reflecteren. In overweging 10 van de Verordening is toegelicht dat de bepalingen over de 

efficiënte kosten een grondbeginsel voor de tarifering vormen. De bepaling uit de Verordening 

en de doelstellingen zoals geformuleerd in artikel 42b van de E-wet sluiten op elkaar aan. In 

dit laatste artikel staat dat ACM de methode moet vaststellen tot vaststelling van de korting ter 

bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering.  

 

172. De statische efficiëntie kan ACM bepalen door de kosten van de netbeheerder van het net op 

zee te vergelijken met die van efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerders. Een 
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dergelijke vergelijking is gezien de fase van ontwikkeling van het net op zee voor de eerste 

reguleringsperiode nu echter niet aan de orde. Er zijn immers nog geen investeringen 

gerealiseerd. Voor de investeringen die gedurende de reguleringsperiode worden gerealiseerd 

past ACM wel een projectspecifieke efficiëntietoets toe na ingebruikname van de activa. De 

resultaten van de projectspecifieke toets worden betrokken bij de nacalculatie op de 

toegestane inkomsten voor gerealiseerde efficiënte kosten (zie paragraaf 8.2). 

 

173. De dynamische efficiëntie gaat over de mogelijkheid tot productiviteitsverbetering die 

voortkomt uit technologische vooruitgang en lagere inkoopprijzen. Voor het bepalen van deze 

productiviteitsverbetering moet een schatting worden gemaakt van de jaarlijkse efficiëntiewinst 

voor een efficiënte netbeheerder gedurende de reguleringsperiode. ACM merkt op dat de 

netbeheerder van het net op zee zich momenteel in een startfase bevindt. Het net op zee 

moet immers nog gebouwd worden. ACM beschikt niet over bruikbaar onderzoek naar te 

realiseren productiviteitsverbetering dat met deze omstandigheid rekening houdt. Hier komt bij 

dat er geen (grote) vervangingsinvesteringen verwacht worden. Voor deze specifieke situatie 

heeft ACM geen bruikbaar onderzoek over de hoogte van de frontier shift. Het zou daarom 

ook niet redelijk zijn om de frontier shift die is gemeten op totex nu toe te passen op het net op 

zee. ACM past daarom op de kosten voor het net op zee gedurende de eerste 

reguleringsperiode nog geen dynamische efficiëntieparameter toe. Wel benadrukt ACM dat 

elke netbeheerder kan profiteren van technologische vooruitgang en efficiënter kan worden. 

Dit geldt ook voor de netbeheerder van het net op zee. 

 

7.3 Stap 2: Bepalen van de begininkomsten 

174. De begininkomsten volgen in eerste instantie uit de wettelijke formule in artikel 42d, eerste lid, 

onderdeel a, van de E-wet. Uit dit artikel volgt dat ACM de totale inkomsten voor het eerste 

jaar van de reguleringsperiode, het jaar 2017 (jaar t), berekent door toepassing van de 

x-factor op de totale inkomsten van het jaar ervoor, het jaar 2016 (jaar t-1). ACM beschouwt 

de begininkomsten als de totale inkomsten voor het jaar 2016 dat het startpunt voor de 

reguleringsperiode is.  

 

175. ACM kan de begininkomsten niet berekenen op basis van de wettelijke formule zoals 

opgenomen in artikel 42d, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet, omdat er nog geen totale 

inkomsten voor het jaar 2016 (t-1) voor de netbeheerder van het net op zee zijn vastgesteld. 

De E-wet voorziet niet in een expliciete bepaling voor deze situatie. ACM ziet twee opties voor 

het bepalen van de begininkomsten: de begininkomsten op nul stellen of gelijkstellen aan de 

kosten die ACM representatief acht bij aanvang van de reguleringsperiode.  

 

176. In paragraaf 7.2.2 geeft ACM aan dat zij voor de eerste reguleringsperiode de kostenrealisatie 

van het jaar 2015 het meest representatief acht voor de komende reguleringsperiode als het 
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gaat om nieuwe kosten. De verwachte kosten voor het jaar 2016 zijn gelijk aan de realisatie 

voor het jaar 2015, gecorrigeerd voor inflatie.  

 

177. Daarnaast heeft ACM in paragraaf 7.2.2 aangegeven gebruik te maken van de prognoses van 

TenneT voor zover het gaat om een verschuiving van kosten. ACM houdt met deze 

kostenverschuiving rekening door bij de begininkomsten uit te gaan van verwachte kosten 

gelijk aan het gemiddelde bedrag dat TenneT ten minste verwacht voor de algemene 

operationele kosten voor het net op zee in de jaren 2017 tot en met 2021, uitgedrukt in het 

prijspeil voor het jaar 2016.
49

 

 

178. ACM is bevoegd om de begininkomsten van de netbeheerder van het net op zee aan te 

passen wanneer de begininkomsten afwijken van het efficiënte kostenniveau inclusief een 

rendement dat in het economisch verkeer gebruikelijk is. In de toelichting bij de E-wet staat 

dat deze bevoegdheid bedoeld is: “Om te voorkomen dat een […] ‘overrendementsituatie’ 

doorwerkt in een volgende reguleringsperiode"
 
, zie paragraaf 5.4. Deze situatie is nu voor de 

netbeheerder van het net op zee echter niet van toepassing. Het is immers de eerste 

reguleringsperiode en er kan daarom geen sprake zijn van een hoger inkomstenniveau aan 

het einde van de vorige reguleringsperiode dan ACM gewenst acht. Daarom maakt ACM in 

deze reguleringsperiode geen gebruik van genoemde bevoegdheid.  

 

7.4 Stap 3: Bepalen van de eindinkomsten 

179. Voor het bepalen van de x-factor moet ACM naast de begininkomsten, ook de eindinkomsten 

bepalen. De eindinkomsten zijn de inkomsten voor de uitvoering van de wettelijke taken in het 

jaar 2021. ACM stelt de eindinkomsten gelijk aan de verwachting van de efficiënte kosten 

(inclusief een redelijk rendement). 

 

180. In paragraaf 7.2.2 geeft ACM aan dat zij voor de eerste reguleringsperiode de kostenrealisatie 

van het jaar 2015 het meest representatief acht voor de komende reguleringsperiode als het 

gaat om nieuwe kosten. De verwachte kosten voor het jaar 2021 zijn gelijk aan de realisatie 

voor het jaar 2015, gecorrigeerd voor inflatie.  

 

181. Daarnaast heeft ACM paragraaf in 7.2.2 aangegeven gebruik te maken van de prognoses van 

TenneT voor zover het gaat om een verschuiving van kosten. ACM houdt met deze 

kostenverschuiving rekening door bij de eindinkomsten uit te gaan van verwachte kosten gelijk 

aan het gemiddelde bedrag dat TenneT ten minste verwacht voor de algemene operationele 

kosten voor het net op zee in de jaren 2017 tot en met 2021, uitgedrukt in het prijspeil voor het 

jaar 2021.
50

 

                                                        
49

 Zie formule (3) in bijlage 1. 
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 Zie formule (4) en (5) in bijlage 1. 



 

   

  

 

Besluit 

 
5
0
/6

0
 

 

182. Daarbij merkt ACM op dat de methode ook voorziet in een aanvullende vergoeding voor 

TenneT voor de algemene operationele kosten vanaf het moment van ingebruikname van de 

RCR-investeringen. Deze vergoeding is gelijk aan 1% van de totale investeringsuitgave
51

. Op 

basis van de investeringsplannen van TenneT is dat vanaf 2019 voor de rest van de 

reguleringsperiode (tot en met 2021). Deze lijn hanteert ACM ook voor de RCR-investeringen 

van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.  

 

7.5 Stap 4: Bepalen van de x-factor en de toegestane inkomsten 

183. In deze paragraaf beschrijft ACM hoe de x-factor en de toegestane inkomsten uiteindelijk 

worden bepaald. Eerst beschrijft ACM de berekeningswijze van de x-factor. Met de x-factor 

worden de totale inkomsten conform de wettelijke formule bepaald.  

 

7.5.1 Bepalen x-factor ten behoeve van de totale inkomsten 

184. De x-factor zorgt er voor dat de totale inkomsten van de netbeheerder van het net op zee zich 

tijdens de reguleringsperiode vanuit de begininkomsten ontwikkelen naar de eindinkomsten.
52

 

De x-factor volgt dus uit het verschil tussen de begininkomsten en de eindinkomsten in een 

reguleringsperiode, gecorrigeerd voor inflatie.
53

 Met de x-factor kan ACM vervolgens de totale 

inkomsten voor elk van de jaren van de reguleringsperiode bepalen.
54

 

 

185. Voor de eerste reguleringsperiode wordt de x-factor enkel bepaald door de verwachte 

ontwikkeling in de algemene operationele kosten. ACM schat deze ontwikkeling voor de 

eerste reguleringsperiode uiteindelijk enkel met behulp van de inflatieparameter. Aangezien 

de x-factor gecorrigeerd wordt voor het effect van inflatie, komt de x-factor voor komende 

periode uit op nul. ACM stelt de x-factor in een apart x-factorbesluit vast. 

 

186. Ten opzichte van deze algemene operationele kosten merkt ACM op dat zij op grond van 

artikel 42b, vijfde lid van de E-wet bij de vaststelling van de x-factor niet-beïnvloedbare kosten 

buiten beschouwing moet laten. Een letterlijke lezing van de wetsbepaling zou als 

consequentie hebben dat niet-beïnvloedbare kosten niet vergoed kunnen worden. Omdat dit 

niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest, interpreteert ACM deze wetsbepaling zo 

dat zij bij de toepassing van de x-factor rekening moet houden met niet-beïnvloedbare kosten. 

ACM is van mening dat in principe alle kostensoorten van een netbeheerder in meer of 

mindere mate te beïnvloeden zijn. In deze reguleringsperiode wordt de x-factor alleen 
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 Zie formule (15) in bijlage 1. 
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 Zie formule (6) in bijlage 1. 
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 Zie formule (7) in bijlage 1. 
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 Zie formule (8) tot en met (12) in bijlage 1. 
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vastgesteld voor de algemene operationele kosten. ACM vindt dat deze algemene 

operationele kosten geen kosten omvatten die niet beïnvloedbaar zijn. 

 

7.5.2 Bepalen van de toegestane inkomsten 

187. Daarnaast worden een aantal toevoegingen gedaan
55

 op basis van artikel 42d, eerste en 

tweede lid. Deze toevoegingen worden hieronder nader beschreven.  

 

Toevoeging voor eventuele schadevergoedingen 

188. Op grond van artikel 42d, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet neemt de netbeheerder van 

het net op zee bij het voorstel voor de toegestane inkomsten eventuele schadevergoedingen 

als bedoeld in artikel 16f van de E-wet in acht.  

 

189. ACM betrekt bij het bepalen van de toegestane inkomsten een correctie voor eventuele 

schadevergoedingen, voor zover deze voldoen aan de nadere regels die zijn vastgelegd in het 

Besluit schadevergoeding net op zee
56

 en de Regeling schadevergoeding net op zee
57

 en 

artikel 42d, tweede lid van de E-wet. Bij het bepalen van de correctie maakt ACM gebruik van 

belastingrente. 

 

Toevoeging voor geschatte vermogenskosten RCR-investeringen  

190. Op grond van artikel 42d, eerste lid, onder d, van de E-wet neemt ACM bij het bepalen van de 

toegestane inkomsten een toevoeging op voor de geschatte vermogenskosten met betrekking 

tot investeringen waarop de RCR van toepassing is, en die nog niet in gebruik zijn genomen.  

 

191. De geschatte vermogenskosten voor een jaar t berekent ACM als volgt.
58

 ACM 

vermenigvuldigt het totaal aan verwachte RCR-investeringen (die nog niet in gebruik zijn 

genomen) met de nominale WACC voor nieuw vermogen. ACM neemt deze 

vermogenskosten op vanaf het moment dat een activum in aanbouw is tot het moment van 

ingebruikname, over de gemiddelde (historische) waarde van de activa in het betreffende jaar. 

Dit is conform de berekeningswijze op grond van de RAR voor bouwrente voor reguliere 

investeringen. Uiteraard betrekt ACM niet de reeds vergoede vermogenskosten.  
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 Zie formule (13) in bijlage 1. 
56

 Besluit van 23 maart 2016, houdende regels met betrekking tot de schadevergoeding bij niet-beschikbaarheid van het 

net op zee (Besluit schadevergoeding net op zee), Stb. 2016, 118.  
57

 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 maart 2016, nr. WJZ/16007215, tot vaststelling van regels 

over de vergoeding van schade bij het net op zee (Regeling schadevergoeding net op zee), Staatscourant 2016 nr. 

16220.  
58

 Zie formule (14) in bijlage 1. 
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Toevoeging voor geschatte kosten RCR-investeringen 

192. Op grond van artikel 42d, eerste lid, onder e, van de E-wet neemt ACM bij het bepalen van de 

toegestane inkomsten een toevoeging op voor de geschatte kosten met betrekking tot 

investeringen waarop de RCR van toepassing is, die in gebruik worden of zijn genomen.  

 

193. De geschatte kosten bestaan uit kapitaalkosten en operationele kosten.
59

 Voor de bepaling 

van de kapitaalkosten wordt aangesloten bij de reguliere systematiek (WACC * GAW + 

afschrijvingen), zoals beschreven in paragraaf 7.2. ACM veronderstelt daarbij dat de 

netbeheerder van het net op zee in de eerste reguleringsperiode nog geen 

vervangingsinvesteringen doet.
60

 De afschrijvingen bepaalt ACM aan de hand van de maand 

van ingebruikname en de regulatorische afschrijvingstermijn van een investering. Hierbij 

maakt ACM gebruik van de (reële) WACC voor nieuw vermogen zoals bepaald met dit 

besluit.
61

  

 

194. Om de algemene operationele kosten te bepalen hanteert ACM een forfaitaire vergoeding van 

1% van de totale efficiënte investeringen (inclusief reeds vergoede vermogenskosten).
62

 Dit 

sluit aan bij de regulering voor uitbreidingsinvesteringen bij de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet.  

 

195. De overige operationele kosten (zijnde de inkoopkosten van energie en vermogen) stelt ACM 

vast op basis van een schatting van de netbeheerder van het net op zee, die ACM vervolgens 

zal beoordelen tegelijk met het jaarlijkse voorstel voor de toegestane inkomsten.
63

 

 

8 Relatie tot inkomstenbesluiten 

196. ACM is voornemens om in het inkomstenbesluit een aantal correcties uit te voeren op de 

jaarlijks toegestane inkomsten. Een aantal van deze correcties volgt uit specifieke wettelijke 

bepalingen. Andere correcties doet ACM op grond van de algemene bevoegdheid om de 

toegestane inkomsten te corrigeren in artikel 42e, tweede lid, van de E-wet. ACM zal 

correcties op grond van deze algemene bevoegdheid hierna tevens “nacalculatie” noemen en 

spreken van “nacalculeren”. ACM licht deze correcties in dit hoofdstuk toe. Hieronder volgen 

eerst de algemene uitgangspunten bij nacalculaties op grond van de algemene bevoegdheid 

(paragraaf 8.1) en daarna correcties op grond van een specifieke bevoegdheid 

(paragraaf 8.2).  
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 Zie formule (15) in bijlage 1. 
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 Zie formule (16) in bijlage 1. 
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 Zie formule (15) in bijlage 1. 
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 Zie formule (15) en (17) in bijlage 1. 
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197. In geval van toepassing van correcties is het van belang op welke wijze ACM het resultaat van 

deze correcties in de toegestane inkomsten verdisconteert. De wijze waarop ACM dit uitvoert 

bij de jaarlijkse inkomstenbesluiten, zal onder meer afhangen van de omvang van het te 

verrekenen bedrag en de effecten van de verrekening op de vast te stellen toegestane 

inkomsten. In beginsel kiest ACM ervoor om het te verrekenen bedrag volledig in aanmerking 

te nemen bij het eerstvolgende inkomstenbesluit. Als het te verrekenen bedrag tot een te 

sterke schommeling in toegestane inkomsten leidt, kan ACM besluiten om het te verrekenen 

bedrag te spreiden over meerdere jaren. In het desbetreffende inkomstenbesluit zal ACM haar 

keuze op dit punt uitwerken. 

 

8.1 Nacalculaties op grond van de algemene bevoegdheid 

198. Artikel 42e, tweede lid, aanhef en onderdeel c van de E-wet bepaalt: 

“De Autoriteit Consument en Markt kan de toegestane inkomsten die zullen gelden in het jaar t 

corrigeren, indien vastgestelde inkomsten in dat jaar of de jaren voorafgaand aan het jaar t 

(….) zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte gegevens en de feitelijke gegevens 

daarvan afwijken”.  

 

199. ACM zal in lijn met de regulering van andere netbeheerders terughoudend gebruik maken van 

haar bevoegdheid tot nacalculeren. ACM licht dit hieronder toe. ACM heeft deze toelichting 

verduidelijkt ten opzichte van het ontwerpbesluit. Dit betreft een ambtshalve wijziging. 

 

200. Zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het besluit heeft de wetgever tariefregulering op basis 

van een ex ante inkomstenplafond op het niveau van de verwachte efficiënte kosten beoogd. 

Deze vorm van tariefregulering sluit aan bij verschillende wettelijke doelstellingen. Deze 

methodiek vindt namelijk een balans tussen de doelen (i) de regulering geeft prikkels voor een 

doelmatige bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van de uitvoering van de 

transporttaak, (ii) een netbeheerder behaalt niet meer en niet minder dan een redelijk 

rendement en (iii) de regulering geeft voldoende ruimte voor investeringen in een efficiënte, 

betrouwbare en duurzame energievoorziening.  

201. Met het ex ante inkomstenplafond kan een netbeheerder achteraf bezien wel een hoger of 

lager rendement behalen dan in het economisch verkeer gebruikelijk is, namelijk als hij hogere 

of lagere kosten realiseert dan het ex ante inkomstenplafond. Het kan dus zo zijn dat de 

inkomsten achteraf bezien geen volledige dekking bieden voor de efficiënte kosten. Een 

schatting maken gaat namelijk altijd gepaard met onzekerheden. Voor de tariefregulering geldt 

bijvoorbeeld dat kostenontwikkelingen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van 

netbeheerders niet op voorhand met zekerheid juist zijn te voorspellen. 

202. Het ontbreken van garanties past echter bij de beoogde efficiëntieprikkels. Wanneer ACM 

zekerheden zou inbouwen voor onvoorspelbare ontwikkelingen, neemt dit voor netbeheerders 
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de prikkels weg om op deze kosten te besparen. Ook kan een dergelijke zekerheid voor 

specifieke kosten de afwegingen van een netbeheerder verstoren. Stel dat een netbeheerder 

voor het oplossen van een probleem kan kiezen tussen een vervangingsinvestering of hogere 

onderhoudskosten. Als hij een gegarandeerd rendement heeft op investeringen terwijl 

operationele kosten geen gegarandeerde vergoeding kennen, dan maakt dat het voor de 

netbeheerder aantrekkelijk om voor de vervangingsinvestering te kiezen, ongeacht of dit tot 

een doelmatigere bedrijfsvoering leidt. Concluderend: beoogd is dat de kosten van een 

efficiënte netbeheerder naar verwachting gedekt worden. Daarmee wordt een prikkel tot 

doelmatigheid gegeven. Hoe meer garanties ACM geeft door na te calculeren, hoe meer aan 

het uitgangspunt van het bevorderen van doelmatigheid wordt afgedaan. Nacalculatie is dan 

ook een uitzondering, waartoe uitsluitend wordt overgegaan als dat noodzakelijk is. 

203. Het ex ante inkomstenplafond biedt als gezegd een goede balans tussen de verschillende 

relevante wettelijke doelstellingen. Wanneer het voor ACM lastig is om op een goede manier 

invulling te geven aan deze reguleringsmethode, kan een afwijking aan de orde zijn. Dit is het 

geval wanneer ACM niet in staat is de verwachte efficiënte kosten op een representatief 

niveau vast te stellen. In die omstandigheid geeft de standaardmethode een grote kans op 

een rendement dat substantieel hoger of lager is dan in het economisch verkeer gebruikelijk 

is. De balans tussen efficiëntieprikkels aan de ene kant en financierbaarheid en het 

voorkomen van overrendementen aan de andere kant wordt hiermee verstoord. Voor deze 

gevallen beschikt ACM over de nacalculatiebevoegdheid in artikel 41c, tweede lid, onderdeel 

c, van de E-wet. Deze bevoegdheid kan ACM gebruiken om het verschil tussen de vooraf 

verwachte efficiënte kosten en de achteraf door de netbeheerder gerealiseerde kosten te 

verwerken in de tarieven. Nacalculatie biedt zodoende een gegarandeerd rendement. Dit gaat 

echter wel ten koste van de efficiëntieprikkels. ACM kan hierdoor voldoende rekening houden 

met het belang van een rendement dat (naar verwachting op voorhand) niet hoger en niet 

lager is dan wat in het economisch verkeer gebruikelijk is. 

204. ACM is terughoudend met het toepassen van de nacalculatiebevoegdheid. Zoals bovenstaand 

beschreven gaat nacalculatie ten koste van de efficiëntieprikkels en kan nacalculatie van 

specifieke kosten afwegingen van een netbeheerder verstoren. ACM kiest daarom uitsluitend 

bij wege van uitzondering voor nacalculatie als dit vanuit het oogpunt van financierbaarheid of 

het voorkomen van overwinsten noodzakelijk is.  

205. ACM merkt hierbij op dat de uitvoering van de nacalculatie pas plaatsvindt in de jaarlijkse 

inkomstenbesluiten. ACM kiest er echter voor om vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te 

verschaffen over de toepassing van de nacalculatiebevoegdheid. ACM geeft daarom al in het 

methodebesluit aan welke kosten zij voornemens is na te calculeren en welke niet. Daarmee 

verschaft ACM duidelijkheid aan netbeheerders en investeerders over haar voornemen tot 

nacalculatie. Deze duidelijkheid komt ten goede aan de financierbaarheid van de 
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netbeheerder. Investeerders weten namelijk al vooraf dat ACM de kosten zal nacalculeren. In 

het bijzonder is deze aankondiging van belang, wanneer ACM in het kader van de 

methodebesluiten niet tot een goede schatter van de efficiënte kosten kan komen. De 

aankondiging van nacalculatie in het methodebesluit voorziet er dan namelijk in dat bij 

behandeling van het methodebesluit duidelijk is dat ACM binnen de tariefregulering als geheel 

op afdoende manier rekening houdt met de omstandigheid dat de methode geen goede 

schatter voor efficiënte kosten bevat. In uitzonderlijke situaties is het mogelijk dat ACM bij het 

vaststellen van de tarieven besluit om een aangekondigd voornemen tot nacalculatie niet uit te 

voeren of om kosten die ACM niet voornemens was na te calculeren toch na te calculeren.  

 

206. ACM is voornemens gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid tot het corrigeren 

van de toegestane inkomsten voor het verschil tussen geschatte en gerealiseerde gegevens, 

als is voldaan aan elk van de volgende criteria: 

(i)  de gegevens zijn bij het nemen van het methodebesluit slecht te schatten; 

(ii)  er bestaat een grote kans op een substantieel financieel effect van een slechte schatting 

dat niet door de netbeheerder te beheersen is; en 

(iii) de netbeheerder krijgt niet reeds op een andere wijze een compensatie voor het risico. 

 

207. Indien aan deze cumulatieve criteria is voldaan vindt ACM het gerechtvaardigd om een 

voornemen tot nacalculatie op te nemen in het methodebesluit. Dit leidt dan weliswaar tot een 

verminderde efficiëntieprikkel en tot een verstoring van afwegingen van een netbeheerder, 

maar zonder nacalculatie is het aannemelijk (een grote kans) dat er een groot verschil 

ontstaat tussen de inkomsten en de kosten waardoor de financierbaarheid van de 

netbeheerder in het geding komt of overwinsten ontstaan (substantieel financieel effect). ACM 

kijkt bij de toets aan dit criterium naar zowel de kans dat een effect zich voordoet als de 

omvang van het effect (kans*effect). Daarbij is van belang dat een netbeheerder niet zelf in 

staat is om het risico af te dekken (niet door de netbeheerder te beheersen). Tot slot zal ACM 

de nacalculatiebevoegdheid niet gebruiken om risico’s te beperken waar de netbeheerder al 

op een andere wijze voor gecompenseerd wordt. 

 

208. Voor de eerste reguleringsperiode (2017 tot en met 2021) maakt ACM op voorhand geen 

gebruik van haar bevoegdheid tot (aanvullende) nacalculaties. ACM meent dat geen van de 

kostenposten (zoals algemene operationele kosten en inkoopkosten energie en vermogen) 

hiervoor in aanmerking komt op basis van bovengenoemde criteria. 

 

8.2 Correcties op specifieke grondslag 

Correctie geschatte (vermogens)kosten voor RCR-investeringen 

209. Uit artikel 42e, tweede lid, aanhef en onder e, jo. artikel 42d, eerste lid, aanhef en onder b, 

van de E-wet volgt dat ACM de geschatte (vermogens)kosten voor RCR-investeringen 

nacalculeert. 
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210. Op grond van artikel 42e jo. 42d van de E-wet kan ACM een correctie toepassen voor het 

verschil tussen de geschatte (vermogens)kosten van RCR-investeringen als bedoeld in 

artikel 42e, tweede lid, onderdeel d en e, van de E-wet en de gerealiseerde efficiënte kosten. 

ACM is voornemens gebruik te maken van deze correctiemogelijkheid om drie redenen. Ten 

eerste is ACM verplicht om de kosten van in gebruik genomen investeringen als bedoeld in 

artikel 20d, derde lid, van de E-wet, voor zover doelmatig, jaarlijks in de toegestane inkomsten 

te verwerken. Dit omvat ook de in gebruik genomen RCR-investeringen. Ten tweede kunnen 

de schattingen van de (vermogens)kosten van (complexe) RCR-investeringen in uitvoering 

per jaar aanzienlijk afwijken van de realisaties, omdat ACM niet kan schatten op basis van 

historische gegevens en het gaat om (jaarlijkse) kosten van investeringen die nog in uitvoering 

zijn. Zo kan het bijvoorbeeld vóórkomen dat door versnellingen of vertragingen in het tempo 

van realisatie ten opzichte van de verwachting, de gerealiseerde kosten van een RCR-

investering in een bepaald jaar sterk afwijken van de schatting. Ten derde kan ACM bij de 

schatting van de verwachte kosten geen rekening houden met eventuele inefficiënties. 

Achteraf kan ACM wel de efficiëntie van RCR-investeringen toetsen en moet zij dit ook doen, 

op grond van artikel 42d, eerste lid, aanhef en onder b, van de E-wet. ACM dient voor elke 

RCR-investering te corrigeren voor het verschil tussen geschatte kosten en gerealiseerde 

efficiënte kosten na ingebruikname van de investering en bekend worden van de resultaten 

van de projectspecifieke toets. ACM zal voor elke RCR-investering corrigeren voor het 

verschil tussen geschatte kosten en gerealiseerde efficiënte kosten na de projectspecifieke 

efficiëntiemeting. Tot die meting is voltooid kan ACM eerder al corrigeren voor verschillen 

tussen geschatte en gerealiseerde kosten om de impact van de uiteindelijke correctie te 

beperken. 

 

211. Op dit moment kan ACM nog niet aangeven of zij de effecten van de nacalculaties en de 

verrekeningen in de toegestane inkomsten van één of van meerdere jaren zal verwerken. Dit 

hangt met name af van de totale omvang van de nacalculaties. Als het verwerken hiervan in 

de tarieven voor één jaar tot te sterke schommelingen in toegestane inkomsten leidt, kan ACM 

besluiten de nacalculaties te spreiden over meerdere jaren. Bij de verrekening wordt gebruik 

gemaakt van de belastingrente. Deze wordt toegepast vanaf het moment dat het overschot/ 

tekort is ontstaan tot het moment dat de correctie in de toegestane inkomsten tarieven 

plaatsvindt. De peildatum voor deze momenten is telkens het midden van de periode waarop 

het overschot/tekort danwel de correctie in de tarieven betrekking heeft, doorgaans het 

midden van een kalenderjaar, te weten 1 juli. 
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9 Dictum 

 
De Autoriteit Consument en Markt stelt de methode tot vaststelling van de x-factor en de toegestane 

inkomsten, als bedoeld in artikel 42b, eerste lid, van de E-wet, vast voor de periode van 

1 januari 2017 tot en met 31 december 2021 overeenkomstig de beschrijving in dit besluit en de 

bijbehorende bijlagen.  

 

De Autoriteit Consument en Markt maakt dit besluit bekend in de Staatscourant. Het besluit treedt in 

werking vanaf de publicatiedatum in de Staatscourant (artikel 3:40 jo. 3:42 Awb). De Autoriteit 

Consument en Markt heeft mededeling gedaan van het besluit aan alle partijen die een zienswijze 

naar voren hebben gebracht en heeft het besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument 

en Markt gepubliceerd. 

 

Den Haag,  

Datum: 12 september 2016 

 

 

Autoriteit Consument en Markt 

namens deze, 

 

w.g. 

 

 

dr. F.J.H. Don 

bestuurslid 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, postbus 

20021, 2500 EA, 's-Gravenhage. 
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Begrippenlijst  

 
 

Begrip Toelichting 

ACM Autoriteit Consument en Markt. 

Awb Algemene wet bestuursrecht. 

Begininkomsten De inkomsten aan het begin van een reguleringsperiode. Op deze 

inkomsten wordt de x-factor toegepast in het eerste jaar van de 

reguleringsperiode.  

Belastingrente Belastingrente zoals vastgesteld door het Ministerie van Financiën. 

CBb College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

cpi Consumentenprijsindexcijfer. 

Efficiënte kosten  De kosten waarvan ACM vindt dat de netbeheerder van het net op zee die 

noodzakelijk moet maken om aan zijn wettelijke taken te kunnen voldoen. 

Eindinkomsten De schatting van de efficiënte kosten voor het jaar 2021 voor de uitvoering 

van de wettelijke taken voor de netbeheerder van het net op zee. 

E-wet Elektriciteitswet 1998. 

GAW Gestandaardiseerde activawaarde. 

GTS Gasunie Transportservices B.V. 

Inkomstenbesluit Het jaarlijks besluit waarin ACM de toegestane inkomsten van de 

netbeheerder van het net op zee vaststelt. 

Inkomstenvoorstel Het voorstel dat de netbeheerder van het net op zee jaarlijks voor 1 oktober 

aan ACM zendt voor de toegestane inkomsten voor de uitvoering van zijn 

taken. 

KCD Kwaliteits- en capaciteitsdocument zoals bedoeld in artikel 21, tweede lid, 

van de E-wet. 

kV Kilovolt. 

Landelijk hoogspanningsnet De netten die bestemd zijn voor transport van elektriciteit op een 

spanningsniveau van 110 kV of hoger en die als zodanig worden bedreven 

en landsgrensoverschrijdende netten met wisselstroom. 

Netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet 

De rechtspersoon, (TenneT TSO B.V.) die op basis van artikel 10, tweede 

lid, van de E-wet is aangewezen als netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet. 

Methodebesluit 

transporttaken TenneT 

2017-2021 

Methodebesluit van 30 augustus 2016 met kenmerk 

ACM/DE/2016/205075. Dit betreft het methodebesluit transporttaken 

TenneT voor de periode 2017-2021. 

Minister Minister van Economische Zaken. 

Net Eén of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de 

daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en 

andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en 

hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de 

installatie van een producent of van een afnemer. 

Net op zee De netten die bestemd zijn voor het transport van elektriciteit en die één of 

meer windparken op zee verbinden met het landelijk hoogspanningsnet.  
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Begrip Toelichting 

(Dit geldt met uitzondering van leidingen en daarmee verbonden 

hulpmiddelen ten behoeve van het transport van elektriciteit die één of 

meer windparken op zee verbinden met het landelijk hoogspanningsnet en 

waarvoor voor 1 januari 2016 een vergunning op grond van de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken of op grond van artikel 6.5 van de Waterwet is 

verleend). 

Netbeheerder van het net op 

zee 

De rechtspersoon die op basis van artikel 10, tweede lid, van de E-wet is 

aangewezen als netbeheerder van het net op zee. 

Ontwikkelkader Ontwikkelkader windenergie op zee. Dit ontwikkelkader geeft een 

raamwerk voor de ontwikkeling van windenergie op zee in Nederland en 

voor de vormgeving en aanleg van het net op zee om die ontwikkeling te 

ondersteunen. 

Projectspecifieke toets Een onderzoek op grond waarvan ACM de efficiëntie van de kosten van 

een bepaald investeringsproject bepaalt.  

RAR Regulatorische Accounting Regels. De standaard van ACM volgens welke 

netbeheerders hun financiële gegevens aan ACM dienen te verstrekken. 

RCR Rijkscoördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en 

onderdeel c, van de Wet ruimtelijke ordening. 

RCR-investeringen Investeringen waarop de RCR van toepassing is. 

Rebel 2016 Onderzoeksrapport Rebel Energy, Water & Climate, The WACC for Dutch 

TSO’s and DSO’s, 2016. 

Redelijk rendement Het rendement dat voor ondernemingen met een vergelijkbaar risicoprofiel 

als de netbeheerder van het net op zee in het economische verkeer 

gebruikelijk is. 

Reguleringsperiode Een periode van ten minste drie jaar en ten hoogste vijf jaar waarvoor ACM 

voor de netbeheerder van het net op zee het methodebesluit en de x-factor 

vaststelt. 

Representatieve 

organisaties 

Organisaties die op de elektriciteitsmarkt de belangen behartigen van 

onder meer consumenten, zakelijke klein- en grootverbruikers en het 

bedrijfsleven in het algemeen. 

SDE+ subsidie SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Dit is een subsidie 

waarmee duurzame energieprojecten gesubsidieerd kunnen worden.  

Systeemtaken Taken van de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet zoals bepaald 

in artikel 16, tweede lid, van de E-wet. 

TenneT TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, van 

het zuidelijke gedeelte van de NorNed kabel, en van het net op zee. 

Toegestane inkomsten De inkomsten die de netbeheerder van het net op zee in een bepaald jaar 

mag verkrijgen, berekend vanuit de totale inkomsten en een aantal 

correcties.  

Totale inkomsten  De inkomsten die worden berekend op grond van de wettelijke formule.  

Transporttaken Taken van de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet zoals bepaald 

in artikel 16, eerste lid, van de E-wet. 

TSO Transmission System Operator. 

Verordening Verordening EG nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
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13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor 

grensoverschrijdende handel in elektriciteit. 

WACC Weighted Average Cost of Capital. ACM stelt het redelijk rendement gelijk 

aan de WACC. De WACC is een percentage. 

Wettelijke formule De formule in artikel 42d, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet waarmee 

ACM de x-factor toepast op de totale inkomsten. 

Wet tijdig realiseren 

doelstellingen 

Energieakkoord 

Wet van 23 maart 2016 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig 

realiseren doelstellingen Energieakkoord), Stb. 2016, 116. 

x-factor Korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering. 

x-factorbesluit Het besluit van ACM waarmee zij voor de netbeheerder van het net op zee 

de x-factor voor een reguleringsperiode vaststelt. 
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