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1. Op 29 augustus 2008 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(hierna: de Raad) het besluit ter uitvoering van artikel 41a, eerste lid, onderdelen a, b en c van 

de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) voor N.V. Continuon Netbeheer vastgesteld1. Op 

grond van dit wetsartikel moet de Raad voor iedere netbeheerder de korting ter bevordering 

van de doelmatige bedrijfsvoering (hierna: x-factor), de kwaliteitsterm (hierna: q-factor) en 

het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld (hierna: 

rekenvolumina2) vaststellen. Kortheidshalve spreekt de Raad hierna van ‘x-factorbesluit’. 

 

2. Met dit besluit wijzigt de Raad het x-factorbesluit. De wijziging houdt verband met de 

vergoeding van meerkosten voor de beheeroverdracht van de 110 en 150 kV-netten (hierna: 

HS-netten) van N.V. Continuon Netbeheer aan TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT). De Raad 

stelt met onderhavig besluit voor N.V. Continuon Netbeheer de x-factor gewijzigd vast voor 

de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 (hierna: vierde 

reguleringsperiode).  

 

                                                           
1 Besluit van 29 augustus 2008 met kenmerk 102612_11/2 (zie www.energiekamer.nl).  
2 De rekenvolumina representeren de afzet die van de netbeheerder te verwachten is. 
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3. Op grond van de Wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en 

van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer (hierna: 

Won) luidt, met ingang van 1 januari 2008, artikel 10, eerste lid van de E-wet als volgt: 

 

“Het landelijk hoogspanningsnet omvat de netten die bestemd zijn voor het transport van 

elektriciteit op een spanningsniveau van 110 kV of hoger en die als zodanig worden bedreven, 

alsmede het landsoverschrijdende net op een spanningsniveau van 500 V of hoger.”   

 

4. Artikel XA van de Won luidt: 

 

“Bij de vaststelling van de tarieven, bedoeld in artikel 41c, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 

voor het jaar 2008 wordt de formule, vervat in artikel 41b, eerste lid, onderdeel d, van de 

Elektriciteitswet 1998, toegepast met een zodanige correctie voor de gevolgen van de wijziging in 

het beheer van de netten met een spanningsniveau van 110 kV of 150 kV door de in artikel I, 

onderdeel A, voorgestelde wijziging van artikel 10, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, dat deze 

wijziging geen gevolgen heeft voor de betrokken netbeheerders anders dan voortvloeit uit de 

wijziging van het beheer.”  

 

5. Op grond van voorgaande is, met ingang van 1 januari 2008, het beheer van de HS-netten 

die tot genoemde datum nog in beheer waren bij regionale netbeheerders elektriciteit 

overgegaan naar de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet TenneT.  

 

6. Zoals de Raad heeft aangegeven in het besluit van 29 augustus 2008 ter uitvoering van 

artikel 41, eerste lid van de E-wet3 (hierna: het methodebesluit), acht hij het redelijk dat 

bepaalde kosten voor vergoeding via artikel XA van de Won in aanmerking kunnen komen. 

Het gaat hier om kosten die niet direct voortvloeien uit de uitvoering van taken die zijn 

neergelegd in artikel 16, eerste lid van de E-wet. In het algemeen gesteld betreft het met 

name kosten met een uniek, éénmalige karakter, die gemaakt worden om de 

beheeroverdracht te faciliteren (hierna: meerkosten HS-netten). In het methodebesluit heeft 

de Raad tevens aangegeven waarom hij van mening is dat dergelijke kosten voor vergoeding 

via artikel XA van de Won in aanmerking komen4.  

 

                                                           
3 Besluit van 29 augustus 2008 met kenmerk 102610_1/27, Bijlage 3, randnummer 55 en 56 (zie 

www.energiekamer.nl). 
4 Besluit van 29 augustus 2008 met kenmerk 102610_1/27, Bijlage 3, randnummer 55 (zie 

www.energiekamer.nl). 
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7. In het methodebesluit heeft de Raad uitgebreid uitgelegd (inclusief een fictief 

getallenvoorbeeld) hoe de vergoeding van meerkosten HS-netten onderdeel uitmaakt van de 

methode van regulering van regionale netbeheerders elektriciteit5. Indien claims van 

regionale netbeheerders elektriciteit aan een aantal criteria voldoen, dan past de Raad de 

begininkomsten van de betreffende regionale netbeheerder(s) elektriciteit aan door middel 

van de correctiemogelijkheid van artikel XA van de Won. Concreet vindt de wijze van 

verwerking van meerkosten HS-netten in de begininkomsten als volgt plaats. De Raad stelt 

de hoogte van de correctie van de begininkomsten zodanig vast dat de betreffende regionale 

netbeheerder elektriciteit zijn gemaakte, en door de Raad gehonoreerde, meerkosten HS-

netten gedurende de gehele vierde reguleringsperiode volledig terugverdient.  

 

8. Een correctie van de begininkomsten heeft gevolgen voor de hoogte van de x-factor en/of 

voor de hoogte van de totale inkomsten van elk van de afzonderlijke jaren van de vierde 

reguleringsperiode. De Raad heeft dit uitgelegd in het besluit ter uitvoering van artikel 41, 

eerste lid van de E-wet6. In geval van N.V. Continuon Netbeheer heeft geen correctie vanwege 

meerkosten HS-netten plaatsgevonden, omdat N.V. Continuon Netbeheer geen claim heeft 

ingediend vanwege het voornemen van de Raad om alleen meerkosten HS-netten te 

vergoeden indien de omvang van deze kosten hoger dan 1% van de totale kosten zouden 

zijn.  

                                                           
5 Besluit van 29 augustus 2008 met kenmerk 102610_1/27, Bijlage 3, randnummer 87 tot en met 

92 (zie www.energiekamer.nl). 
6 Besluit van 29 augustus 2008 met kenmerk 102610_1/27, Bijlage 1, formules (3) tot en met (5) 

en formule (22), zie www.energiekamer.nl. 

4                                                  Vertrouwelijk 



Vertrouwelijk 

 

3 x
 

9. In het x-factorbesluit heeft de Raad aangegeven dat hij N.V. Continuon Netbeheer in de 

gelegenheid zal stellen een claim in te dienen voor meerkosten HS-netten die betrekking 

hebben op 2006, 2007 en de eerste helft van 2008. Voor deze periode had N.V. Continuon 

Netbeheer nog geen claim ingediend, omdat eerst bij vaststelling van het methodebesluit de 

Raad heeft besloten alle meerkosten HS-netten te vergoeden, ook als de omvang van deze 

kosten lager is dan 1% van de totale kosten (zoals de Raad eerder aangaf). Met die 

meerkosten HS-netten kon daarom bij de vaststelling van het x-factorbesluit op 29 augustus 

2008 geen rekening meer worden gehouden.  

 

10. Vervolgens heeft de Raad N.V. Continuon Netbeheer op 5 september 2008 de genoemde 

gelegenheid geboden7.  

 

11. N.V. Continuon Netbeheer heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Hun claim betreft 

meerkosten HS-netten voor de eerste helft van 2008 (voorzien van een goedkeurende 

accountantsverklaring). De Raad heeft de ontvangen claim van N.V. Continuon Netbeheer 

beoordeeld. Dit heeft ertoe geleid dat de Raad deze claim volledig zal honoreren, omdat 

sprake is van een goedkeurende accountantsverklaring. 

 

12. Omdat, zoals hiervoor is toegelicht, de meerkosten HS-netten worden vergoed via een 

correctie van de begininkomsten en omdat de begininkomsten van invloed zijn op de hoogte 

van de x-factor, vloeit uit het voorgaande voort dat het x-factorbesluit van 29 augustus 2008 

moet worden aangepast.  

 

 

 

 

 

                                                           
7 Brief van de Raad van 5 september 2008 met kenmerken 102484_5/47.  
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13. De Raad stelt de x-factor als bedoeld in artikel 41, eerste lid, onderdeel a van de E-wet voor 

de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 voor N.V. Continuon Netbeheer 

vast op 3,6. 

 

14. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Raad van 

dit besluit op de internetpagina van de Energiekamer van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (www.energiekamer.nl).  

 

 

Den Haag,  

Datum:  

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze:  
 

 
 
 
Drs. P.J. Plug 

Directeur Energiekamer 
 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na 

de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van 

Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 
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