Opinie

Methodebesluit: balans in
miljardenstrijd

D

e kogel is door de kerk.
Toezichthouder ACM publiceerde 2
oktober de ‘Methodebesluiten’.
Deze vormen de basis voor de tarieven die u
betaalt voor de diensten van uw landelijke en
regionale netbeheerder. Volgens ACM
bespaart de netgebruiker in de periode
2014-2016 ruim € 2.1 miljard door deze nieuwe Methodebesluiten. VEMW is tevreden met
het resultaat van de geleverde inspanningen,
dat ook nog eens bereikt is zonder langdurige gerechtelijke procedures.
Daling
De Methodebesluiten 2014-2016 leggen de
gereguleerde, toegestane omzet per netbeheerder vast voor elk jaar van de periode. De
methode bepaalt dat de netbeheerder alleen
de doelmatige kosten vergoed krijgt, rekening houdend met een redelijk rendement op
de gerealiseerde investeringen, en gecorrigeerd voor inflatie (cpi). Daarbovenop krijgen
netbeheerders als prikkel om efficiënter te
werken een doelmatigheidskorting (de zogenoemde x-factor) opgelegd. GTS krijgt een
doelmatigheidskorting van 5 procent opgelegd, TenneT 7 procent en de regionale netbeheerders gemiddeld 8 procent. Dit is een
duidelijke trendbreuk met de vorige reguleringsperiode. Toen stegen als gevolg van een
‘negatieve korting’ de tarieven cumulatief met
ruim 20-25 procent (met uitzondering van
GTS) en maakten netbeheerders daardoor
flinke overwinsten.
Stijging
Leidt deze trendbreuk met ‘doelmatigheidskortingen’ ook tot lagere tarieven? Het antwoord is helaas: niet altijd! Er zijn twee
belangrijke uitzonderingen. Het transporttarief en het systeemdienstentarief van landelijk
elektriciteitsnetbeheerder TenneT stijgen met
15 respectievelijk 35 procent. Dit komt door
nacalculaties, vergoedingen voor bijzondere
uitbreidingsinvesteringen en de verrekening
van de terugbetaling van systeemdiensten
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als gevolg van een uitspraak van de rechter
in de DOW-zaak over particuliere netten. De
tweede uitzondering geldt de tarieven van
landelijk gasnetbeheerder GTS, door het
wegvallen van de door VEMW in 2010 juridisch afgedwongen teruggave-regeling over
2012 en 2013 (€ 400 miljoen teruggave inzake te hoge tarieven 2006-2009).
VEMW inspanning sorteert effect!
VEMW heeft tijdens de totstandkoming van
de ACM Methodebeslui-ten, een proces van
ruim een jaar, namens de zakelijke elektriciteits- en gasverbruikers een aanzienlijke
inspanning geleverd om te komen tot redelijke, doelmatiger tarieven. Dat is gelukt: de
tarieven dalen over de hele linie. De uitzonderingen daarop zijn geen gevolg van het
toestaan van overwinsten, maar van significante investeringen die terugverdiend
mogen worden (TenneT) respectievelijk het
aflopen van een teruggave (GTS). VEMW is
tevreden dat de namens haar leden gedane
inspanningen een significant effect sorteren
en dat ook nog eens zonder tussenkomst van
de rechter, door goed overleg vooraf op
basis van steekhoudende argumenten en
onderbouwingen.

Marginale toetsing
Van VEMW mogen de kosten voor het
gebruik van de gas- en elektriciteitsnetten
nog verder dalen. De ontwikkelingen op de
kapitaalmarkt rechtvaardigen dit ook, zo blijkt
uit onderzoek dat VEMW heeft laten uitvoeren. De kans dat de rechter de ACMbesluiten vernietigt op grond van de efficiënte kosten (GAW, WACC, productieverbetering) is echter klein door de marginale toetsing van de rechter. In eerder gevoerde
rechtszaken heeft het CBb aangegeven dat
toezichthouder ACM nogal wat beleidsruimte
heeft op dit punt. Geconcludeerd mag worden dat de ACM ditmaal goed gebruik
gemaakt heeft van deze ruimte door de netbeheerders forse efficiëntieverplichtingen op
te leggen.
Alle tarieven voor alle elektriciteitsnetbeheerders en
gasnetbeheerders in 2014, alsmede de verschillen met
de tarieven voor 2013 vindt u op het ledengedeelte van
www.vemw.nl.
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