
Klankbordgroep REG2017 
 
 
24 oktober 2016 



Agenda voor vandaag  
 

 

1. Opening                14:00-14:10 

2. Kwaliteitsconversiekosten              14:10-14:40 

3. Administratieve onbalans              14:40-15:20 

4. Begininkomsten                        15:20-15:50 

5. Rondvraag                                                 15:50-15:55 

6. Afsluiting                15:55-16:00 
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2. Conversiekosten 
Ontwerpbesluit 

• Conversiekosten = inkoopkosten energie voor de kwaliteitsconversietaak 

– Inkoop van stikstof bij derden 

– Inkoop van elektriciteit t.b.v. productie stikstof 

• Kostenbasis conversiekosten: 

– Voor de operationele kosten baseert ACM de schatting op de gerealiseerde 
kosten in de jaren 2013-2015 

– Specifiek voor de inkoopkosten energie voor de kwaliteitsconversietaak heeft 
ACM hierop een uitzondering gemaakt. ACM baseert voor de conversiekosten 
de schatting op de realisatie in 2015, omdat door teruglopende 
Groningenproductie GTS meer gas zal moeten converteren dan in de jaren 
2013 en 2014.  

• Nacalculatie:  

– ACM calculeert alle inkoopkosten energie van GTS (waaronder ook de 
conversiekosten) niet meer na.  
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2. Conversiekosten 
Zienswijze GTS 

• Kostenbasis: 

– GTS is van mening dat de conversiekosten in 2015 onvoldoende representatief 
zijn voor de toekomstige kosten. Sinds 2015 is het productieplafond nog 
verder verlaagd. Volgens GTS is er een betere schatting beschikbaar door uit te 
gaan van gemiddelde energieprijzen in de jaren 2013-2015 en een schatting 
van de hoeveelheid te converteren gas.  

• Nacalculatie:  

– Er is volgens GTS grote onzekerheid over de toekomstige inzet van 
conversiemiddelen. De inzet hangt af van gaswinningsbesluiten van de 
Minister, de afbouw van G-gas in omringende landen, het weer, de 
ontwikkeling van de gaskwaliteit en nog andere factoren. GTS is van mening 
dat daarom volledige nacalculatie van deze kosten aangewezen is. Dit geldt 
volgens GTS ook als ACM gebruik maakt van de door GTS aangeleverde 
schatting (zie voorgaande bullet).  
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2. Conversiekosten 
Voorstel ACM 

• Kostenbasis blijft realisatie 2015: 

– ACM houdt vast aan een schatting op basis van de realisatie in 2015, zich 
realiserende dat dit waarschijnlijk tot een onderschatting van de kosten leidt. 
ACM zal in beginsel slechts een prognose van kosten van een netbeheerder 
overnemen, als dit evident tot een betere schatting leidt. Hoewel het redelijk 
is om te veronderstellen dat de conversiekosten zullen stijgen ten opzichte van 
het niveau van 2015, vindt ACM de schatting van GTS onvoldoende goed 
onderbouwd om deze over te nemen. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk op basis 
van welke prijzen GTS tot haar schatting is gekomen.  

• Volledige nacalculatie conversiekosten:  

– ACM is voornemens de conversiekosten vanaf 2017 volledig na te calculeren in 
de tarievenbesluiten vanaf 2019. ACM is van mening dat aan de criteria voor 
nacalculatie is voldaan. 

 

 Wat vindt de klankbordgroep van dit voorstel?  
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3. Saldo administratieve onbalans 
Wijziging methode 

• ACM is voornemens het saldo administratieve onbalans na te 
calculeren. 

 

• ACM kiest voor nacalculatie omdat ex ante price-cap voor het 
saldo administratieve onbalans niet de gewenste prikkels 
geeft. Nacalculatie zorgt er voor dat GTS géén over- of 
onderrendementen behaalt als gevolg van het saldo 
administratieve onbalans. 

 

• ACM is van mening dat ook de opbrengsten die de afgelopen 
jaren zijn verkregen moeten worden nagecalculeerd 
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3. Saldo administratieve onbalans 
Achtergrond 

• Achtergrond (zie notitie):  
– Administratieve onbalans ontstaat als er meer of minder gas in het 

netwerk is dan op basis van meetgegevens verwacht zou worden 

– Administratieve onbalans vertegenwoordigt een financiële waarde en 
leidt tot kosten of opbrengsten voor GTS 

– Voor de financiële verwerking van het de administratieve onbalans 
heeft GTS een voorziening gevormd: de voorziening gasinkoopfacturen 

– Sinds 2009 is er EUR 167 miljoen van de voorziening vrijgevallen, 
waarvan EUR 148 sinds 2011 buiten de tariefregulering is gebleven. 

 

• Vragen?  
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3. Saldo administratieve onbalans 
Proces 

• Proces (zie notitie):  
– ACM is eind 2015 een onderzoek gestart naar de financiële verwerking 

van administratieve onbalans 

– GTS heeft in mei 2016 een zienswijze ingediend waarin zij aangeeft dat 
het saldo administratieve onbalans vanaf 2017 moet worden 
nagecalculeerd 

– ACM heeft in juli 2016 het onderzoek afgerond 

– Naar aanleiding van de zienswijze van GTS en de uitkomsten van dit 
onderzoek heeft ACM het ontwerp methodebesluit heroverwogen  

 

• Vragen? 
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3. Saldo administratieve onbalans 
Saldo administratieve onbalans in ontwerpbesluit 

• In het ontwerpbesluit heeft ACM niets opgenomen over het 
saldo administratieve onbalans. Het onderzoek liep nog en 
ACM had nog géén duidelijk beeld van administratieve 
onbalans, de voorziening gasinkoopfacturen en de financiële 
effecten daarvan.   
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3. Saldo administratieve onbalans 
Zienswijze GTS 

• GTS heeft in haar zienswijze betoogd dat het saldo administratieve 
onbalans (door GTS meetverschillen genoemd) vanaf 2017 moet worden 
nagecalculeerd.  

 

• GTS is van mening dat nacalculatie vanaf 2017 aangewezen is omdat als 
gevolg van de NC Interoperability de termijn waarbinnen meetfouten nog 
verrekend kunnen worden met marktpartijen verkort wordt van 48 naar 1 
maand. Volgens GTS neemt als gevolg van deze wijziging het risico (de 
omvang van kosten of opbrengsten door het saldo administratieve 
onbalans) toe, waardoor het risico niet meer bij GTS kan liggen en met 
marktpartijen verrekend moet worden via de tarieven.  
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3. Saldo administratieve onbalans 
Voorstel ACM – tariefcorrectie onbalans vanaf 2017 

• ACM concludeert dat opnemen van de kosten/opbrengsten in 
de x-factor niet tot de gewenste prikkel leidt. ACM kiest 
daarom voor het voorkomen van over- of onderrendement 
a.g.v. de administratieve onbalans door na te calculeren. Het 
gaat tenslotte om voor- of nadelen door een overschot of 
tekort aan gas dat aan shippers toebehoort en niet aan GTS. 

 

 Wat vindt de klankbordgroep van het voorstel van ACM om 
het saldo administratieve onbalans in de periode 2017-2021 
na te calculeren? 
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4. Begininkomsten 
OMB 

• Doel is dat over/onderrendementen niet doorlopen 
in volgende reguleringsperiode 

• Over/onderrendement = winst of verlies tov 
werkelijke kosten incl. WACC 

• Zelfde beoordelingskader als bij andere 
netbeheerders 

• Redelijkheidstoets: alleen aanpassing 
begininkomsten als het verlies dat ontstaat kleiner is 
dan de winst die wordt weggenomen 
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4. Begininkomsten 
OMB implicatie 

• Theta 2016 = 100% 

• Dus efficiënte kosten = werkelijke kosten 

• Dus redelijkheidstoets slaagt 

– Verlies dat ontstaat = 0 

– Winst die wordt weggenomen = bedrag 

• Dus begininkomsten = werkelijke kosten 
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4. Begininkomsten 
Zienswijzen en reactie ACM 

• Zienswijzen NOGEPA en GTS 

– Kantelpunt door   

    redelijkheidstoets            

 

 

• Reactie ACM 

– Beoordelingskader is voor GTS onnodig beperkend, want 
ruime wettelijke bevoegdheid 

– Schrappen beoordelingskader, aanpassen motivering, 
zelfde uitkomst 
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4. Begininkomsten 
Nieuwe motivering besluit 

• Motivering: 

– Voorkomen overrendementen in nieuwe periode (lucht uit 
tarieven halen) 

– Bevordert betaalbaarheid 

– Zonder dat dit tot onderrendement leidt 

 

Wat vindt de klankbordgroep van dit voorstel de 
motivatie ten aanzien van de vaststelling van de 
hoogte van de begininkomsten aan te passen? 
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5. Rondvraag 
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6. Afsluiting 
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