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1 SAMENVATTING 
 

1.1 Reguleringsmodel 

1.1.1 Kwaliteit betreft de onderbrekingen met een oorzaak in de MS- en LS-netten en wordt 
uitgedrukt in onderbrekingsfrequentie en onderbrekingsduur.  

 

1.1.2 Het reguleringsmodel dat door ACM is ontwikkeld betreft een doelgericht en relatief 
eenvoudig bonus/malus systeem, waarbij afwijkingen van de gewogen gemiddelde 
kwaliteit in de sector leidt tot een positieve of negatieve correctie op de toegestane 
inkomsten van een netbeheerder. Het hart van het reguleringsmodel betreft de 
waarderingsfunctie waarmee (gerealiseerde) niet-financiële kwaliteitsindicatoren 
worden omgezet in een financiële kwaliteitswaarde.  

 

1.1.3 De financiële prikkels voor een netbeheerder kunnen worden bepaald als de marginale 
verandering van de kwaliteitswaarde bij verandering van kwaliteit bij de desbetreffende 
netbeheerder. De correcties op de toegestane inkomsten geven aan hoe de kwaliteit/ 
kwaliteitsverandering van de desbetreffende netbeheerder zich verhoudt tot de 
kwaliteit van de gehele sector. 

 

1.2 Wetgeving 

1.2.1 De wetgever beoogt de netbeheerders te sturen naar een optimale prijs/kwaliteits-
verhouding, alsmede naar een gelijk speelveld tussen netbeheerders.  
 

1.2.2 De wetgeving heeft deze sturing op doelmatigheid, doelmatigheid in kwaliteit en 
gelijkwaardigheid in doelmatigheid verankerd in de artikelen 16, lid 1 sub b; artikel 41, lid 
1 sub a en artikel 41, lid 3 van de Elektriciteitswet 1998. 
 

1.2.3 Aan de hand van een aantal relevante hypothetische cases is de werking van de 
financiële prikkels die uit de q-factor regulering volgen, onderzocht en zijn de 
uitkomsten getoetst aan de bovenstaande door de wetgever geformuleerde doelen.  
 

1.2.4 De cases hebben betrekking op een groot deel (25 à 30%) van de onderbrekingen van 
netbeheerders, alsmede enkele gedachte-experimenten. 
 

1.2.5 Uit de cases is bijvoorbeeld gebleken dat een toename van het aantal onderbrekingen 
van maximaal circa 1 uur bij een netbeheerder leidt tot verbetering van de kwaliteits-
waarde van die netbeheerder. Het voorkomen van dergelijke onderbrekingen zou leiden 
tot een verslechtering van de kwaliteitswaarde van de desbetreffende netbeheerder. 
Deze perverse uitkomsten gelden ook voor de correcties op de toegestane inkomsten 
van de desbetreffende netbeheerder.  
 

1.2.6 Daarnaast blijkt uit de cases dat bij dezelfde verandering van de kwaliteit bij eenzelfde 
aantal afnemers desondanks de marginale verandering van de kwaliteitswaarde 
verschilt tussen netbeheerders en tussen jaren.  
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1.2.7 Uit de onderzochte cases komt naar voren dat de financiële prikkels uit de huidige q-
factor regulering in een groot aantal relevante situaties in strijd zijn met de artikelen 16, 
lid 1 sub b; artikel 41, lid 1 sub a en artikel 41, lid 3 van de Elektriciteitswet 1998. Deze 
financiële prikkels kunnen de (juridische) toets op doelmatigheid, doelmatigheid in 
kwaliteit en gelijkwaardigheid in doelmatigheid niet doorstaan. De prikkels uit de q-
factor regulering zijn evident onjuist. 
 

1.3 Waarderingsfuncties 

1.3.1 De geconstateerde knelpunten zijn in hoge mate te herleiden tot de gebreken bij de 
ontwikkeling en toepassing van de waarderingsfunctie, de functie die in de q-factor 
regulering wordt gebruikt voor de omzetting van kwaliteitsindicatoren naar een 
financiële waarde.  In de onderstaande tabel zijn de processtappen aangegeven die zijn 
genomen bij de ontwikkeling en uitwerking van de waarderingsfunctie.  

Tabel 1.1: Knelpunten en gekozen oplossing per processtap  

Processtap    Knelpunt    Gekozen oplossing    Gevolg    Opmerkingen 

Scope Detailgegevens voor het 
maken homogene 
subgroepen niet 
beschikbaar 

Onderscheid in 2 
heterogene subgroepen 
(benadering met CBS-
data) 

Betrouwbaarheid ↓ Invloed specifieke attributen 
niet meer aantoonbaar 

Scope Detailgegevens voor het 
maken van regionaal 
onderscheid niet 
beschikbaar 

Landelijke CBS-data op 
regio toegepast 

Betrouwbaarheid ↓ Werkelijke verschillen regio’s 
buiten beeld 

Historische 
gegevens    

Definitie en eenduidige 
vaststelling van kwaliteit 
niet mogelijk.  
Waarde niet beschikbaar. 

Enquête naar 
gepercipieerde waarde 
bij virtuele (standaard) 
situaties 

Betrouwbaarheid ↓ Onderzoek naar waarde van 
uitval die niet meetbaar is en 
zal zijn! 

Beginpunten Meerdere methodes met 
verschillende uitkomsten 

Arbitraire keuze    Niet robuust 
Betrouwbaarheid ↓    

Grote invloed op de 
waardebepaling. 
Groot materieel belang! 

Vormgeving en 
uitwerking 
waarderingsfunctie 

Theorie onvoldoende 
richtinggevend Géén 
eenduidige vorm 

Arbitraire keuze    Niet robuust 
Betrouwbaarheid ↓ 
Niet plausibel    

Trade off tussen duur en 
frequentie 
Perverse uitkomsten 
 

Gerealiseerde 
kwaliteitsgegevens 

Definitie én eenduidige 
vaststelling individuele 
kwaliteit niet mogelijk 

Benadering middels 
geaggregeerde 
jaarlijkse uitval    

Niet robuust 
Betrouwbaarheid ↓ 
Niet plausibel 

Alternatieven niet 
onderzocht 
Afnemende meerwaarde weg 
gesaldeerd 
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1.3.2 De ontwikkelde en opgeleverde waarderingsfuncties worden door vrijwel géén ‘harde’ 
feiten ondersteund, maar zijn uitsluitend gebaseerd op (aanvechtbare) aannames en 
noodgedwongen alternatieve benaderingen. 
 

1.3.3 Het drietal opgeleverde substantieel verschillende waarderingsfuncties toont aan hoe 
zwak het onderliggende theoretische fundament en de cijfermatige onderbouwing zijn. 
De conclusie kan niet anders zijn dan dat sommige dingen waar zijn, maar dat de 
opgeleverde waarderingsfuncties alleen waar zijn als erin wordt geloofd! 
 

1.3.4 De oorzaak voor deze teleurstellende constatering ligt bij de complexiteit van het 
onderwerp. Dat begint al bij de complexiteit (lees: onmogelijkheid) om een objectieve, 
robuuste, plausibele én meetbare definitie van de begrippen onderbrekingsfrequentie 
en onderbrekingsduur van een individuele afnemer vast te stellen.  
 

1.3.5 De oorzaak van het feit dat de voorgaande conclusies niet eerder zijn getrokken, ligt bij 
de discrepantie tussen enerzijds de theoretische kennis van en benadering door de 
onderzoeksbureaus en anderzijds de pragmatische kennis van en uitvoering door de 
netbeheerders. Dit in combinatie met het relatief kleine financiële belang (en 
navenante aandacht) ten opzichte van onderwerpen als invoeding, precario, e.d. Dit 
heeft ertoe geleid dat ‘scheuren’ in het theoretische bouwwerk spaarzaam en pas in de 
loop der jaren bij de praktische uitwerking naar voren zijn gekomen.  

 

1.3.6 Als gevolg van het ontbreken van harde feiten en de vele noodgedwongen alternatieve 
benaderingen bij álle ondernomen stappen tijdens de ontwikkeling en bij de toepassing 
van de waarderingsfunctie zijn robuuste en plausibele uitkomsten bij de huidige 
onderzoeksopzet niet mogelijk. Daarom zou het nu het verstandigst zijn om verdere 
pogingen om te komen tot een ‘beter’ model (lees: minder slecht model) op te geven.  

 

1.4 Bedrijfsvoering 

1.4.1 De cases die zijn gebruikt voor de toets op de wettelijke doelen geven reeds aan dat het 
gebruik van de financiële prikkels uit de q-factor regulering tot maatschappelijk 
ongewenste uitkomsten kan leiden.  

 

1.4.2 Daarnaast is uit een aantal cases gebleken dat bij eenzelfde kwaliteitsverandering bij 
eenzelfde aantal afnemers de marginale effecten op de kwaliteitswaarde verschillen 
tussen netbeheerders én tussen jaren. Dit ondanks het feit dat de toegepaste 
waarderingsfunctie geen onderscheid maakt tussen netbeheerders, noch tussen jaren. 
Dit betekent dat de uitkomsten niet robuust zijn en in de bedrijfsvoering (onder andere 
bij investeringsafwegingen) vrijwel geen toegevoegde waarde kunnen hebben.  

 

1.4.3 Tenslotte is gebleken dat de financiële prikkels sterk afhankelijk zijn van de keuzes die 
gemaakt zijn bij de totstandkoming van de waarderingsfunctie. De opgeleverde 
waarderingsfuncties laten grote verschillen zien in uitkomsten die niet te herleiden zijn 
tot veranderde voorkeuren van afnemers, tot een ander theoretisch fundament of tot 
andere historische gegevens, maar louter een gevolg zijn van de keuze van de 
onderzoeksbureaus/ACM. Ook dit geeft aan dat de financiële prikkels niet betrouwbaar, 
niet robuust, niet plausibel en niet bruikbaar zijn voor beslissingen in de 
bedrijfsvoering. 
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1.5 Belang betrokken partijen 

1.5.1 Zowel afnemers, netbeheerders als ACM hebben groot belang bij een goede werking van 
de q-factor regulering. Immers, perverse financiële prikkels kunnen leiden tot 
maatschappelijk ongewenste ontwikkelingen en resultaten. 

 

1.5.2 De optimale prijs/kwaliteit wordt overigens niet alleen door de q-factor regulering 
bevorderd, maar van oudsher ook door andere zaken, zoals technische afspraken 
(ondergrondse aanleg, N+1,..), regulation by embarrassment (aandacht sociale media), 
en de compensatieregeling bij langdurige onderbrekingen.  

 

1.5.3 In de onderstaande tabel 1.2 is aangegeven wat het meeste invloed heeft. Daaruit blijkt 
enerzijds dat de prikkels soms parallel lopen én anderzijds dat de huidige q-factor 
regulering geen meerwaarde heeft (gehad) en juist eerder tot afbreuk van de beoogde 
doelen heeft geleid. 

 
    Tabel 1.2: kwaliteitsprikkels 

 
    

1.5.4 De ontwikkeling van de gemiddelde uitval in de sector (die internationaal gezien tot de 
top behoort) laat een lichte verbetering over de jaren zien. Dit is niet te danken aan de 
q-factor regulering.  
 
Tabel  1.3: Verloop van de sectorkwaliteit (LS- en MS-transportnetten)   

 

Frequentie uitval Incidenteel Incidenteel vaak vaak

Duur uitval Kortdurend langdurend Kortdurend langdurend

Onderwerp\

Techniek +  + +  +

Regulation by embarrassment 0  + 0  +

Compensatieregeling 0  + 0  +

Q-factorregulering  -/-  +  -/-  +

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CAIDI minuten 92 91 98 100 86 99 94 81 84

SAIFI aantal/jr 0,24 0,23 0,24 0,25 0,23 0,26 0,24 0,23 0,22

SAIDI minuten 22 21 23 25 20 25 23 19 19



    

8 

 

1.5.5 Gezien de huidige situatie waarbij de q-factor regulering en in het bijzonder de  
waarderingsfunctie gegrondvest is op noodgedwongen aanvechtbare benaderingen als 
gevolg van het ontbreken van ‘harde’ feiten kan Ockhams scheermes richting geven: de 
eenvoudigste oplossing die het minste van de fantasie vergt, is hoogstwaarschijnlijk de 
juiste.  
 

1.6 Advies 

1.6.1 Overwegende dat: 

• een belangrijk deel van de financiële prikkels uit de q-factor regulering in strijd is met 
de wetgeving; 

• de financiële prikkels de netbeheerders kunnen stimuleren tot maatschappelijk 
ongewenst gedrag; 

• de financiële prikkels niet geschikt zijn voor beslissingen in de bedrijfsvoering 
(investeringsafwegingen); 

• de correcties op de toegestane inkomsten van netbeheerders het gelijke speelveld 
tussen netbeheerders schaden; 

• de vigerende methode evident onjuist is om kwaliteitswaarden te berekenen (of 
berekend te hebben); 

• de gebreken van dien aard zijn dat significante verbetering van de q-factor regulering 
niet mogelijk is; 

• er (op korte termijn) geen geschikte methode beschikbaar is, waarmee de waarde van 
de geleverde kwaliteit objectief, eenduidig en onbetwistbaar vastgesteld kan worden; 

• de meerwaarde van de q-factor regulering zeer beperkt is in relatie tot andere 
kwaliteit stimulerende zaken, zoals technische eisen bij aanleg, de compensatie-
regeling bij langdurige onderbrekingen en grote media aandacht bij grote en/of 
langdurige onderbrekingen (regulation by embarrassement); 

• de kwaliteit in Nederland tot de beste in de wereld behoort en in de afgelopen 10 jaren 
een lichte verbetering heeft laten zien;  
 

kan het advies niet anders zijn dan dat: 
 

1. het door ACM in 2017 gewijzigde beleid zou moeten worden heroverwogen; 

2. in lijn met eerdere besluitvorming van ACM in een situatie waarin géén geschikte 
methode beschikbaar was, de q-factor voor álle netbeheerders op 0 wordt gesteld in 
de 8e reguleringsperiode; 

3. hiermee ook het op onjuiste wijze bepaalde bedrag op de ‘lat’ uit de voorgaande 
reguleringsperiode door ACM op 0 wordt gesteld.  
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2 INLEIDING 
 

2.1 Aanleiding 

2.1.1 Als gevolg van de wijziging van de q-factor regulering met ingang van de 7e regulerings-
periode, in het bijzonder de wijziging van de waarderingsfunctie, veranderden de 
berekende kwaliteitscorrecties op de toegestane inkomsten van netbeheerders 
substantieel. Bijvoorbeeld bij Stedin veranderde de correctie op de toegestane 
inkomsten van + €20 miljoen naar -/- €16 miljoen, een majeur negatief effect op de 
toegestane inkomsten van Stedin ad -/- €36 miljoen!  

 

2.1.2 Naast de substantiële financiële gevolgen bleek ook de sturing bijna 1800 te zijn 
gedraaid van sterk frequentie gericht naar bijna volledig duur gericht.  

 

2.1.3 Noch ACM, noch Blauw Research BV hebben een inhoudelijke onderbouwing gegeven 
voor de grote veranderingen. Ook op vragen uit de schriftelijke zienswijze van Stedin 
heeft ACM slechts in algemeenheden geantwoord, waardoor de oorzaak voor de 
veranderingen niet boven tafel is gekomen.  

 

2.2 Doel 

2.2.1 Gezien de vele onduidelijkheden én de grote materiële belangen voor netbeheerders is 
een analyse naar de werking van de q-factor regulering uitgevoerd en met name gericht 
op de volgende vragen:  

1. komen de financiële prikkels overeen met hetgeen de wetgever heeft beoogd ?  

2. wat is de betrouwbaarheid van de uitkomsten uit de q-factor regulering en in het 
bijzonder de gehanteerde waarderingsfunctie?  

3. zijn de financiële prikkels bruikbaar in de bedrijfsvoering van de netbeheerders ?  
 

2.2.2 Dit rapport is opgesteld ten behoeve van de (inhoudelijke) voorbereiding voor het 
Methodebesluit voor de regionale netbeheerders elektriciteit 2022-e.v. In het overleg 
van ACM met netbeheerders en representatieve organisaties kan mede op basis van 
deze analyse de q-factor regulering verder vorm worden gegeven. 
 

2.3 Onderzoeksmethodiek 

2.3.1 De onderzoeksaanpak is gebaseerd op een combinatie van drie breed toegepaste 
methoden: 

• Desktop Research 

• Kwantitatieve analyse 

• Caseanalyse 
 

2.3.2 Desktop Research 
Op basis van desktop research is onderzocht op welke wijze de q-factor regulering is 
verankerd in de Elektriciteitswet 1998, op welke wijze ACM in haar Methodebesluit 
2017-2021 voor de Regionale Netbeheerders Elektriciteit invulling gegeven heeft aan de 
uitwerking van de q-factor regulering en wat de inbreng van de hierbij ondersteunende 
rapporten van de onderzoeksbureaus SEO en Blauw Research BV. is geweest. 
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2.3.3 Kwantitatieve analyse 
Op basis van de kwaliteitsgegevens die zijn opgenomen in de rekenmodellen van ACM 
ten behoeve van de vaststelling van de q-factoren in de jaren 2011-2021 zijn 
berekeningen gemaakt en kwantitatieve analyses uitgevoerd. 

 

2.3.4 Caseanalyse 
Op basis van een aantal hypothetische cases zijn de uitkomsten van de q-factor 
regulering berekend en geanalyseerd. 

 

2.4 Leeswijzer 

2.4.1 In hoofdstuk 3 wordt in het kort beschreven hoe het reguleringsmodel conceptueel is 
opgebouwd en op welke wijze de financiële prikkels en de effecten op de toegestane 
inkomsten worden berekend. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het wettelijk kader ter 
zake van de q-factor regulering beschreven en wordt getoetst of de financiële prikkels 
en berekende uitkomsten passen binnen dit wettelijk kader.  
 

2.4.2 De financiële prikkels en de correcties op de toegestane inkomsten laten een aantal 
onlogische en onverklaarbare uitkomsten zien. Deze lijken te herleiden tot onjuistheden 
in de waarderingsfunctie. Uit dien hoofde is in hoofdstuk 5 de ontwikkeling en 
toepassing van de waarderingsfunctie geanalyseerd in het bijzonder gericht op de 
betrouwbaarheid van de uitkomsten. In de bijlagen A t/m E wordt een aantal 
onderdelen in meer detail geanalyseerd. 
 

2.4.3 De financiële prikkels zijn bedoeld voor sturing naar een optimale prijs/kwaliteits-
verhouding. In hoofdstuk 6 wordt geanalyseerd of de financiële prikkels voor de 
netbeheerders bruikbaar zijn in de bedrijfsvoering.  
 

2.4.4 In hoofdstuk 7 wordt het belang van een juiste q-factor regulering voor de betrokken 
partijen toegelicht.  
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3 REGULERINGSMODEL  
 

3.1 Uitgangspunten 

3.1.1 Consistent beleid 
De analyse van de q-factor regulering heeft plaatsgevonden op basis van de methode 
die door ACM is vastgesteld in het Gewijzigd Methodebesluit voor de Regionale 
Netbeheerders Elektriciteit in de 7e reguleringsperiode 2017-2021 (hierna: ME7R). Hierbij 
zijn ook de ondersteunende onderzoeksrapporten van SEO uit 2004 (hierna: SEO-2004) 
en van Blauw Research B.V uit 2012 (hierna: BR-2012) resp. 2013 (hierna: BR-2013) 
meegenomen.  
 

3.1.2 In dit rapport wordt met nummers verwezen naar de randnummers uit het ME7R 
(bijvoorbeeld ME7R-200 verwijst naar randnummer 200).  
 

3.1.3 Belangrijkste uitgangspunten van de q-factor regulering  
ACM beschouwt de betrouwbaarheid van de netten (het transport) als de belangrijkste 
kwaliteitsdimensie, zie ME7R-313.  
 

3.1.4 Uitsluitend onderbrekingen in de LS- en MS-netten zijn meegenomen in de q-factor 
regulering, zie ME7R-319. 
 

3.1.5 Voorziene onderbrekingen en force majeure worden buiten beschouwing gelaten, zie 
ME7R-327 en ME7R-328 
 

3.1.6 De financiële waardering  van onderbrekingen wordt gebaseerd op de door afnemers 
gewenste compensatie bij een bepaalde onderbrekingsduur en – frequentie. Deze 
compensatie kan zowel negatief als positief zijn, zie ME7R-330.  
 

3.1.7 De waardering van de onderbrekingen wordt gebaseerd op resultaten uit de 
onderzoeken die in opdracht van ACM zijn verricht door externe bureaus (SEO in 2004 
en Blauw Research B.V in 2012 resp. 2013). In deze onderzoeken zijn 
waarderingsfuncties bepaald, waarbij de onderbrekingsduur en 
onderbrekingsfrequentie als input dienen, zie ME7R-330. 
 

3.1.8 De waarderingsfuncties worden periodiek geactualiseerd omdat verouderde gegevens 
mogelijk afbreuk doen aan de juiste prikkel voor regionale netbeheerders, zie ME7R-336 
 

3.2 Vaststelling van de q-factor 

3.2.1 De bepaling van de kwaliteitsterm, de q-factor, verloopt via een aantal stappen.  
 

3.2.2 Door toepassing van de gedefinieerde waarderingsfunctie berekent ACM per 
netbeheerder de kwaliteitswaarde per afnemer, alsmede het gewogen 
sectorgemiddelde, zie ME7R-346/347. 
 

3.2.3 Voor iedere netbeheerder wordt het verschil tussen zijn kwaliteitswaarde per afnemer 
en de kwaliteitswaarde van het gewogen sectorgemiddelde bepaald. Dit betreft zijn 
financiële prestatie per afnemer, zie ME7R-346. 
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3.2.4 Per netbeheerder wordt het totaal over al zijn afnemers over de beschouwde periode 
(ieder afzonderlijk jaar) vastgesteld als te corrigeren bedrag op zijn toekomstige 
toegestane inkomsten, zie ME7R-346. 
 

3.2.5 Voor iedere netbeheerder wordt zijn kwaliteitsprestatie vergeleken met het gewogen 
sectorgemiddelde. Het betreft dientengevolge een bonus/malus-systeem. 
Kwaliteitsprestaties die beter zijn dan het gewogen sectorgemiddelde worden beloond. 
Tegenover kwaliteitsprestaties die slechter zijn dan het gewogen sectorgemiddelde 
staat een korting op de toegestane inkomsten.  
 

3.2.6  De som van de kwaliteitsprestaties van alle netbeheerders is per definitie nihil. Het 
betreft een zero-sum game, zie ME7R-348. Het effect op het tarief van de gemiddelde 
afnemer in Nederland is daarmee nihil. De tariefeffecten komen wel tot uitdrukking in 
de tariefverschillen tussen de netbeheerders (+/- ten opzichte van sectorgemiddelde).  
 

3.2.7 Per netbeheerder wordt de q-factor zodanig bepaald dat de vastgestelde te verrekenen 
kwaliteitsprestatie in de toegestane inkomsten van die netbeheerder wordt 
verdisconteerd, zie ME7R-352. 
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4 WETGEVING 
 

4.1 Wetgevingsdoelen 

4.1.1 De eerste vraag die gesteld moet worden is of de financiële prikkels in lijn zijn met (de 
bedoelingen van) de wetgever. De q-factor steunt immers op de wet.  

 

4.1.2 De q-factor beoogt een bijdrage te leveren aan doelen die door de wetgever in de 
Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) zijn geformuleerd. Het spreekt voor zich dat niet 
alleen de opzet en uitwerking van de q-factor regulering moeten steunen op het 
wettelijk kader, maar dat ook de uitkomsten (lees: financiële prikkels) in lijn zijn met de 
doelen die in de wetgeving hiervoor zijn gesteld.  

 

4.1.3 DoelmatigheidDoelmatigheidDoelmatigheidDoelmatigheid 
Netbeheer wordt gereguleerd, waarbij de wetgever streeft naar doelmatig netbeheer. In 
artikel 16, lid 1 sub b, van de E-wet is vastgelegd dat de netbeheerder onder andere tot 
taak heeft om de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van 
elektriciteit over de netten op de ‘meest doelmatige wijze’ te waarborgen. 

• Artikel 16, lid 1: “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; […].” 
 

4.1.4 Om dit doel te bereiken past de wetgever outputsturing toe op basis van 
maatstafconcurrentie. Daarbij stuurt de wetgever de toegestane inkomsten van 
netbeheerders middels financiële prikkels. In de formule in artikel 41b sub d geeft de 
wetgever aan dat de toegestane inkomsten van een netbeheerder jaarlijks worden 
aangepast met de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de 
zogenaamde x-factor, alsmede de kwaliteitsterm, de zogenaamde q-factor.  
 

4.1.5 Doelmatigheid in kwaliteitDoelmatigheid in kwaliteitDoelmatigheid in kwaliteitDoelmatigheid in kwaliteit 
In artikel 41, lid 1 sub a stelt de wetgever het wettelijk kader vast en laat de 
detailuitwerking in het zogenaamde Methodebesluit over aan ACM. 

• Artikel 41, lid 1:”De Autoriteit Consument en Markt stelt na overleg met de 
gezamenlijke netbeheerders en representatieve organisaties van partijen op de 
elektriciteitsmarkt  
a. ten aanzien van de taken, genoemd in artikel 16, 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 netbeheerders, met 
uitzondering van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, de methode 
vast tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, 
van de kwaliteitsterm en van het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een 
tarief wordt vastgesteld […]”. 
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4.1.6 De wetgever streeft in artikel 16, lid 1 sub b en artikel 41, lid 1 sub a naar een optimale 
prijs/kwaliteitverhouding. Immers, in artikel 41, lid 1 sub a wordt met de zinsnede: ‘de 
meest doelmatige kwaliteit van het transport wordt bevorderd’ beoogd om 
netbeheerders niet alleen financiële prikkels voor efficiëntieverbetering te geven, maar 
ook om financiële prikkels voor de kwaliteit van het transport te geven. In feite betreft 
de kwaliteitsterm een aanvulling op de efficiëntieregulering. 
 

4.1.7 Gelijkwaardigheid in doelmatigheidGelijkwaardigheid in doelmatigheidGelijkwaardigheid in doelmatigheidGelijkwaardigheid in doelmatigheid 
De wetgever bootst met het systeem van maatstafconcurrentie marktwerking na. Voor 
de goede werking daarvan is het van groot belang dat netbeheerders onder vergelijkbare 
omstandigheden opereren en met elkaar kunnen ‘concurreren’. De wetgever heeft het 
streven naar het gelijke speelveld wettelijk verankerd in artikel 41, lid 3 van de E-wet, 
waarin wordt beschreven dat de gelijkwaardigheid in de doelmatigheid van de 
netbeheerders wordt bevorderd.  

• Artikel 41, lid 3:” De korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering heeft 
onder meer ten doel te bereiken dat de netbeheerder in ieder geval geen rendement 
kan behalen dat hoger is dan in het economische verkeer gebruikelijk en dat de 
gelijkwaardigheid in de doelmatigheid van de netbeheerders wordt bevorderd“. 
 

4.1.8 De drie doelen die betrekking hebben op de q-factor regulering betreffen: 

• doelmatigheid in kwaliteit; 

• gelijkwaardigheid in doelmatigheid; 

• doelmatigheid 
 

4.1.9 De uitkomsten van de q-factor regulering dienen aan deze wettelijke doelen te voldoen. 
Hierna worden toetsingscriteria aangegeven waarmee de uitkomsten van de q-factor 
regulering kunnen worden getoetst aan de doelstellingen die in de wet zijn opgenomen.  
 

4.2 Toets doelmatigheid in kwaliteit 

4.2.1 De wetgever beoogt met de financiële prikkels die door de x- en q-factoren worden 
gegenereerd, de netbeheerders in staat te stellen om juiste kosten/baten-analyses te 
kunnen uitvoeren bij hun afweging tussen alternatieven die in een verschillend effect 
op de transportkwaliteit resulteren.  
 

4.2.2 De bijdrage aan doelmatigheid in kwaliteit kan in beeld gebracht worden door de 
bepaling van de marginale financiële effecten in geval van verandering van de geleverde 
kwaliteit. Dat sluit aan bij de door ACM gestelde doelen van de waarderingsfunctie, zie 
ME7R-308:  

• “[..…]Van belang daarbij is dat de waarderingsfunctie van onderzoeksbureau Blauw 
Research B.V. de marginale waardering representeert van een kwaliteitsverbetering 
of -verslechtering en niet een absolute waardering voor de kwaliteit die een afnemer 
van zijn netbeheerder krijgt. De q-factor is dus geen compensatie voor eventuele niet 
geleverde elektriciteit noch een schadevergoeding voor de gevolgen van 
onderbrekingen, maar een mechanisme om een belangrijke eigenschap van een 
concurrerende markt na te bootsen op de markt van het transport van elektriciteit.” 
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4.2.3 Deze doelstelling kan als volgt worden uitgelegd (toetsingscriterium): 

• indien een netbeheerder in zijn bedrijfsvoering een aantal onderbrekingen zou 
voorkomen en/of de duur van een aantal onderbrekingen zou verlagen, dient dit te 
resulteren in een verbetering van zijn kwaliteitswaarde (en daarmee in een positieve 
bijdrage bij bijvoorbeeld een investeringsafweging); 

• indien een netbeheerder in zijn bedrijfsvoering het aantal onderbrekingen zou laten 
toenemen en/of de duur van een aantal onderbrekingen zou vergroten, dient dit te 
resulteren in een verslechtering van de kwaliteitswaarde (en daarmee in een 
negatieve bijdrage bij bijvoorbeeld een investeringsafweging). 
 

4.2.4 In combinaties waarbij de ontwikkeling van de onderbrekingsduur en de 
onderbrekingsfrequentie tegengesteld zijn, zijn bovenstaande criteria niet toepasbaar. 
Bijvoorbeeld indien een netbeheerder een asset vervangt waardoor de onderbreking bij 
een afnemer verbetert van eenmaal per 5 jaar naar eenmaal per 20 jaar, maar waarbij de 
onderbrekingsduur verslechtert van 30 minuten naar 180 minuten, is de uitkomst 
afhankelijk van de waarde die de afnemer aan de desbetreffende onderbrekingen zou 
toekennen. In deze situatie vindt de toets plaats bij het doelmatigheidscriterium. 

 

4.2.5 Uitkomsten toets doelmatigheid in kwaliteitUitkomsten toets doelmatigheid in kwaliteitUitkomsten toets doelmatigheid in kwaliteitUitkomsten toets doelmatigheid in kwaliteit 
Om de prikkels uit de q-factor regulering te toetsen zijn de uitkomsten van een aantal 
hypothetische cases geanalyseerd. In iedere case wordt de totale kwaliteitswaarde van 
alle afnemers van een netbeheerder berekend en gezet naast de totale 
kwaliteitswaarde in de oorspronkelijke situatie. Het verschil tussen deze twee 
kwaliteitswaarden toont de financiële waarde van de kwaliteitsverandering van de 
desbetreffende case, i.c. de financiële prikkel. Deze berekeningswijze sluit aan bij de 
doelen van de q-factor regulering, zie ME7R-308. 

 

4.2.6 Uit een aantal cases is gebleken dat verkorting van de hersteltijden, dus een lagere 
onderbrekingsduur (D) bij gelijkblijvende onderbrekingsfrequentie (F), tot een 
verbetering van de berekende kwaliteitswaarde van een netbeheerder leidt en dat een 
hogere onderbrekingsduur (D) bij een gelijkblijvende onderbrekingsfrequentie (F) tot 
een verslechtering van de kwaliteitswaarde van een netbeheerder leidt. 

 

4.2.7 Bij cases, waarbij de onderbrekingsfrequentie (F) verbetert onder gelijkblijvende 
onderbrekingsduur (D)  liggen de uitkomsten substantieel anders.  
 

4.2.8 CaseCaseCaseCase----1: Voorkomen van onderbrekingen 1: Voorkomen van onderbrekingen 1: Voorkomen van onderbrekingen 1: Voorkomen van onderbrekingen wordt ontmoedigd/bestraftwordt ontmoedigd/bestraftwordt ontmoedigd/bestraftwordt ontmoedigd/bestraft    
Stel een netbeheerder zou de afweging kunnen maken tussen wel of geen (vroegtijdige) 
vervanging van asset X, waardoor bij 100 afnemers de onderbrekingsfrequentie (F) zou 
verbeteren van eenmaal 40 minuten per 5 jaar naar eenmaal 40 minuten per 50 jaar. De 
F daalt van 0,2 naar 0,02 en de onderbrekingsduur (D) blijft 40. 
 
In de onderstaande tabel 4.1 zijn de uitkomsten van de berekening over de jaren 2013-
2015 weergegeven voor alle netbeheerders. Het betreft hier het effect op de totale 
kwaliteitswaarde van alle afnemers van de desbetreffende netbeheerder.  
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Tabel 4.1: Effecten kwaliteitswaarde bij verbetering van de onderbrekingsfrequentie (in euro’s) 

 
  

4.2.9 In deze case-1 verslechteren de berekende kwaliteitswaarden van de netbeheerders. Dit 
betekent een negatieve bijdrage bij investeringsafwegingen. Indien een individuele 
netbeheerder deze case-1 zou uitvoeren, heeft dit een negatief effect op de correctie 
van zijn toegestane inkomsten en dientengevolge op zijn bedrijfsresultaat!  
 

4.2.10 Met andere woorden, een positieve verandering van de kwaliteit naar afnemers 
impliceert een negatieve financiële inbreng in de investeringsafweging, alsmede een 
negatief effect op de toegestane inkomsten van de desbetreffende netbeheerder.  
 

4.2.11 Voor Stedin zou het negatieve financiële effect bij de investeringsafweging in deze case 
circa €9 per afnemer per jaar bedragen. Dergelijke negatieve effecten zijn bij Stedin het 
geval bij het verminderen van de onderbrekingsfrequentie van onderbrekingen met een 
duur tot maximaal circa 1 uur!  
 

4.2.12 Deze perverse uitkomsten doen zich voor bij het voorkomen van onderbrekingen met 
een duur tot iets beneden de gemiddelde CAIDI van de desbetreffende netbeheerder. 
Dit betreft een groot aantal onderbrekingen (25 à 30%) bij de netbeheerders! 
 

4.2.13 Deze perverse uitkomsten worden aansprekender met het volgende gedachte-
experiment. Stel netbeheerders zouden de mogelijkheid hebben om álle 
onderbrekingen op het MS-net te voorkomen. In de onderstaande tabel 4.2 zijn de 
effecten op de totale kwaliteitswaarde van de desbetreffende netbeheerder 
weergegeven. 
 
Tabel 4.2: Effecten kwaliteitswaarde bij voorkomen van álle uitval op MS-net (in euro’s) 

 
 

4.2.14 In álle jaren en bij álle netbeheerders is sprake van een verslechtering van de kwaliteits-
waarde, i.c. een vermeend welvaartsverlies! Voor Stedin zou deze verslechtering van de 
kwaliteitswaarde gemiddeld bijna €20 miljoen per jaar bedragen.  
 

4.2.15 Met andere woorden, een substantiële positieve verandering van de kwaliteit naar 
afnemers impliceert in deze gevallen een substantiële negatieve bijdrage bij een 
investeringsafweging door de netbeheerder. 
 

Coteq Enduris Enexis Liander Rendo Stedin Juva Endinet

2013 -638 -79 -949 -452 -3.332 -1.114 -230 -1.988

2014 -3.881 -168 -403 -475 -2.253 -1.103 -191 -1.895

2015 -3.095 -216 -894 -784 -1.998 -479 -1.640 -276

Totaal -7.614 -463 -2.246 -1.712 -7.583 -2.697 -2.061 -4.159

Coteq Enduris Enexis Liander Rendo Stedin Juva Endinet

2013 -305.207 -436.653 -23.346.730 -43.448.874 -319.876 -12.926.267 -143.942 -609.137

2014 -241.740 -204.664 -43.626.700 -51.960.761 -304.480 -24.623.683 -535.904 -1.219.601

2015 -180.638 74.386 -45.827.649 -36.156.084 -174.033 -21.860.386 -496.033 -818.164

Totaal -727.586 -566.931 -112.801.080 -131.565.719 -798.389 -59.410.335 -1.175.880 -2.646.902
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4.2.16 De uitkomsten worden nog meer bizar indien een netbeheerder in staat zou zijn om álle 
onderbrekingen te voorkomen met uitzondering van 1 onderbreking van 4 uur bij 1 
afnemer. Dan verslechtert de kwaliteitswaarde van die netbeheerder substantieel, bij 
Stedin gemiddeld circa €45 miljoen per jaar. Met andere woorden, een extreem 
positieve verandering van de kwaliteit naar afnemers impliceert in deze gevallen een 
extreem negatieve bijdrage bij bijvoorbeeld een investeringsafweging door een 
netbeheerder.  
 

4.2.17 Uit bovenstaande cases blijkt dat de financiële prikkels het toetsingscriterium niet 
doorstaan. De uitkomsten zijn in strijd met de bedoelingen van de wetgever.  
 

4.2.18 Deze financiële prikkels staan proactieve vervanging van snel herstelbare storings-
gevoelige assets in de weg. De desbetreffende netbeheerder zou zich in de vingers 
snijden, een perverse uitkomst! 
 

4.2.19 CaseCaseCaseCase----2: Toename van onderbrekingen wordt gestimuleerd2: Toename van onderbrekingen wordt gestimuleerd2: Toename van onderbrekingen wordt gestimuleerd2: Toename van onderbrekingen wordt gestimuleerd        
Stel een netbeheerder zou de afweging maken tussen de geplande vervanging van de 
asset X óf uitstel daarvan, waardoor bij 100 afnemers de onderbrekingsfrequentie (F) 
zou verslechteren van eenmaal 40 minuten per 5 jaar naar eenmaal 40 minuten per 2 
jaar (F=0,2 naar F=0,5 en D=40).  
 
In de onderstaande tabel 4.3 zijn de effecten op de totale kwaliteitswaarde van een 
netbeheerder weergegeven over de jaren 2013-2015. 
 
Tabel 4.3: Effecten kwaliteitswaarde bij verslechtering onderbrekingsfrequentie (in euro’s) 

 
 

4.2.20 In deze case-2 verbeteren berekende kwaliteitswaarden van de netbeheerders. Dit 
betekent een positieve bijdrage bij investeringsafwegingen. Met andere woorden, een 
negatieve verandering van de kwaliteit naar afnemers (welvaartsverlies) impliceert een 
positieve financiële bijdrage bij bijvoorbeeld een investeringsafweging.  
 

4.2.21 Voor Stedin bedraagt het positieve financiële effect in deze case-2 circa €15 per 
afnemer per jaar. Positieve effecten zijn bij Stedin het geval bij verslechtering van de 
onderbrekingsfrequentie van onderbrekingen met een duur tot maximaal circa 1 uur!  
 

4.2.22 De perverse uitkomsten doen zich voor bij onderbrekingen met onderbrekingsduren tot 
ongeveer het gemiddelde niveau van de CAIDI van de desbetreffende netbeheerder.  
 

4.2.23 Deze perverse uitkomsten worden aansprekender bij het volgende gedachte-
experiment. Stel netbeheerders zouden de mogelijkheid hebben om alle 
onderbrekingen (aantal en minuten) op het MS-net substantieel, bijvoorbeeld met 
50%, te verhogen! In de onderstaande tabel 4.4 zijn de uitkomsten weergegeven. 

 

Coteq Enduris Enexis Liander Rendo Stedin Juva Endinet

2013 1.051 131 1.582 754 5.457 1.856 381 3.296

2014 6.331 279 672 792 3.683 1.839 316 3.147

2015 5.074 360 1.489 1.306 3.293 799 2.703 458

Totaal 12.457 770 3.743 2.852 12.432 4.494 3.400 6.901
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Tabel 4.4: Effecten op de kwaliteitswaarde bij 50% meer uitval op het MS-net (in euro’s) 

 
 

4.2.24 Het effect op de kwaliteitswaarde blijkt in álle jaren en bij álle netbeheerders relatief 
klein en in enkele gevallen zelfs positief, i.c. vermeende welvaartswinst! Voor Stedin 
zou het effect op de kwaliteitswaarde gemiddeld circa -/- €1,5 miljoen per jaar 
bedragen, een gering effect ten opzichte van de majeure achteruitgang in kwaliteit!  
 

4.2.25 Met andere woorden, een substantiële negatievesubstantiële negatievesubstantiële negatievesubstantiële negatieve verandering van de kwaliteit naar 
afnemers impliceert in deze gevallen een gering negatief of soms zelfs positiefgering negatief of soms zelfs positiefgering negatief of soms zelfs positiefgering negatief of soms zelfs positief effect 
bij de investeringsafweging door de netbeheerder.  
 

4.2.26 Uit bovenstaande cases blijkt dat de financiële prikkels het toetsingscriterium niet 
doorstaan. De uitkomsten zijn in strijd met de bedoelingen van de wetgever.  
 

4.2.27 Deze financiële prikkels stimuleren netbeheerders om zo lang mogelijk te wachten met 
vervanging van snel te herstellen storingsgevoelige assets, liefst tot de desbetreffende 
assets niet meer te herstellen zijn, een perverse uitkomst!  
 

4.3 Toets gelijkwaardigheid in doelmatigheid 

4.3.1 De wetgever heeft als doel de gelijkwaardigheid in de doelmatigheid te bevorderen. 
Iedere netbeheerder dient een gelijke kans te krijgen om de efficiëntiemaatstaf te 
kunnen behalen. Gelijke prestaties worden gelijk beloond.  

 

4.3.2 De bijdrage aan het bevorderen van het gelijke speelveld kan in beeld worden gebracht 
door de bepaling van de marginale financiële effecten bij de individuele netbeheerders 
in geval van dezelfde marginale verandering (prestatie) van de geleverde kwaliteit. 
  

4.3.3 Deze doelstelling kan als volgt uitgelegd worden (toetsingscriterium): 

• gelijke beloning bij gelijke prestaties;    

• indien een nieuwe afnemer met een onderbrekingskarakteristiek A aangesloten wordt 
op het transportnet, dan zou het effect op de toegestane inkomsten bij iedere 
netbeheerder hetzelfde moeten zijn;     

• indien de kwaliteit van een bestaande afnemer met een onderbrekingskarakteristiek 
A zou wijzigen naar B, dan zou het effect op de toegestane inkomsten bij iedere 
netbeheerder hetzelfde moeten zijn.  
    

4.3.4 Uitkomsten gelijkwaardigheidstoets 
Om de prikkels vanuit de q-factor regulering te toetsen zijn ook hier de uitkomsten bij 
een aantal hypothetische cases geanalyseerd.  

 

Coteq Enduris Enexis Liander Rendo Stedin Juva Endinet

2013 -1.347 -267.907 -2.846.864 -1.227.554 49.372 -1.537.592 -103.060 54.315

2014 46.155 -238.880 -2.069.556 -380.188 17.701 -544.035 -70.323 9.315

2015 -8.431 -254.455 525.203 -707.824 -4.174 -2.605.896 74.931 -130.014

Totaal 36.377 -761.243 -4.391.217 -2.315.566 62.899 -4.687.523 -98.452 -66.383



    

19 

4.3.5 De toegepaste waarderingsfuncties maken a priori géén onderscheid tussen 
netbeheerders, noch tussen jaren. Een gelijke prestatie naar een individuele afnemer 
leidt tot een gelijke kwaliteitswaarde. Vanuit de  waarderingsfunctie zouden er geen 
verschillen tussen netbeheerders en/of tussen jaren kunnen plaatsvinden bij 
gelijkblijvende verandering in kwaliteit. 
 

4.3.6 CaseCaseCaseCase----3: Effect correcties op toegestane inkomsten3: Effect correcties op toegestane inkomsten3: Effect correcties op toegestane inkomsten3: Effect correcties op toegestane inkomsten    
Stel de eerder gebruikte case-1 wordt als uitgangspunt genomen (100 afnemers met 
onderbrekingsduur van 40 minuten, waarbij de onderbrekingsfrequentie gaat van 0,2 
naar 0,02). En stel álle netbeheerders zouden deze actie doen. Bij iedere netbeheerder 
is bij hetzelfde aantal afnemers dezelfde kwaliteit gewijzigd. Dan zouden de effecten 
op het gelijke speelveld nihil moeten zijn.  
 
In de onderstaande tabel 4.5 zijn de effecten op de correcties op de toegestane 
inkomsten van de netbeheerders weergegeven. 
  
Tabel 4.5: Effecten toegestane inkomsten bij verbetering onderbrekingsfrequentie (in euro’s) 

  
 

4.3.7 Uit de bovenstaande tabel 4.5 blijkt dat de effecten op de toegestane inkomsten en 
daarmee op het gelijke speelveld substantieel verschillen tussen de netbeheerders.  De 
uitkomsten van de financiële prikkels kunnen het toetsingscriterium niet doorstaan. De 
uitkomsten zijn in strijd met de bedoelingen van de wetgever.  
 

4.3.8 Deze correcties op het gelijke speelveld stimuleren sommige netbeheerders om zo lang 
mogelijk te wachten met vervanging, terwijl andere netbeheerders juist extra 
gestimuleerd worden om te vervangen. Een perverse uitkomst! 
 

4.3.9 CaseCaseCaseCase----4: Effect correcties op toegestane inkomsten4: Effect correcties op toegestane inkomsten4: Effect correcties op toegestane inkomsten4: Effect correcties op toegestane inkomsten  

Stel de eerder gebruikte case-2 wordt als uitgangspunt genomen (100 afnemers met 
onderbrekingsduur van 40 minuten, waarbij de onderbrekingsfrequentie gaat van 0,2 
naar 0,5). En stel álle netbeheerders zouden deze actie doen. Bij iedere netbeheerder is 
bij hetzelfde aantal afnemers dezelfde kwaliteit gewijzigd. Ook nu zouden de effecten 
op het gelijke speelveld nihil moeten zijn.  
 
In de onderstaande tabel 4.6 zijn de effecten op de correcties op de toegestane 
inkomsten van de netbeheerders weergegeven. 
 
  

  

Coteq Enduris Enexis Liander Rendo Stedin Juva Endinet

2013 -581 150 1.921 2.733 -3.298 1.114 -170 -1.870

2014 -3.813 103 2.990 3.274 -2.212 1.532 -119 -1.755

2015 -3.033 29 2.173 2.606 -1.961 1.912 -1.574 -150

Totaal -7.428 282 7.083 8.613 -7.470 4.558 -1.863 -3.775
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Tabel 4.6 : Effecten toegestane inkomsten bij verslechtering onderbrekingsfrequentie  (in euro’s) 

  
 

4.3.10 Ook uit de bovenstaande tabel blijkt dat de effecten op de toegestane inkomsten en 
daarmee op het gelijke speelveld substantieel verschillen tussen de netbeheerders. De 
uitkomsten van de financiële prikkels kunnen het toetsingscriterium niet doorstaan. De 
uitkomsten zijn in strijd met de bedoelingen van de wetgever. 
 

4.3.11 CaseCaseCaseCase----5: Effect nieuwe afnemers5: Effect nieuwe afnemers5: Effect nieuwe afnemers5: Effect nieuwe afnemers    
Stel bij iedere netbeheerder komen er 100 nieuwe afnemers bij, waarbij die afnemers 
eenmaal per 10 jaar (F=0,10) een onderbreking van 30 minuten (D=30) ondervinden. In 
de onderstaande tabel 4.7 zijn de effecten op de correctie van de toegestane inkomsten 
weergegeven: 
 
Tabel 4.7 : Effecten toegestane inkomsten bij 100 nieuwe afnemers (in euro’s) 

 
 

4.3.12 Uit de tabel 4.7 blijkt dat de effecten tussen netbeheerders verschillen, en daarmee het 
gelijke speelveld verandert, terwijl de marginale effecten (de nieuwe afnemers met 
dezelfde kwaliteit) voor iedere netbeheerder dezelfde zijn. De uitkomsten van de 
financiële prikkels kunnen het toetsingscriterium niet doorstaan. De uitkomsten zijn in 
strijd met de bedoelingen van de wetgever. 
 

4.4 Toets doelmatigheid 

4.4.1 De toets op doelmatigheid in kwaliteit is gebruikt om de richting van de financiële 
prikkels te bepalen: leidt kwaliteitsverbetering tot een hogere kwaliteitswaarde en een 
kwaliteitsverslechtering tot een lagere kwaliteitswaarde. 

 

4.4.2 Deze toets geeft nog geen inzicht in het niveau van de financiële prikkels. Dat gebeurt 
hier in de doelmatigheidstoets. 

 

4.4.3 De wetgever beoogt met de financiële prikkels die door de x- en q-factoren worden 
gegenereerd, de netbeheerders in staat te stellen om juiste kosten/baten-analyses te 
kunnen uitvoeren bij hun afweging tussen alternatieven die in een verschillend effect 
op de transportkwaliteit resulteren. Dat betekent dat de q-factor regulering inzicht 
moet geven in de waarde van kwaliteit en in het bijzonder de waarde bij 
kwaliteitsveranderingen om dergelijke kosten/baten-analyses adequaat te kunnen 
uitvoeren. 
 

4.4.4 Uit de onderzochte cases is gebleken dat de marginale kwaliteitswaarde van dezelfde 
kwaliteitsverandering bij afnemers: 

• tussen netbeheerders verschilt; 

Coteq Enduris Enexis Liander Rendo Stedin Juva Endinet

2013 957 -247 -3.159 -4.508 5.399 -1.824 281 3.101

2014 6.220 -167 -4.910 -5.376 3.616 -2.497 198 2.917

2015 4.974 -44 -3.571 -4.288 3.231 -3.147 2.595 251

Totaal 12.150 -459 -11.640 -14.173 12.246 -7.468 3.074 6.269

Coteq Enduris Enexis Liander Rendo Stedin Juva Endinet

2013 2.239 1.372 -3.572 -3.702 2.486 -2.422 1.333 2.265

2014 3.719 982 -2.994 -3.580 2.222 -2.605 1.085 1.171

2015 3.008 1.041 -2.734 -3.620 1.177 -2.310 2.127 1.309

Totaal 8.967 3.395 -9.300 -10.901 5.885 -7.337 4.546 4.745
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• tussen jaren verschilt;  

• in een aantal gevallen diametraal staat op een logische en motiveerbare uitkomst 
(kwaliteitsverbetering en desondanks lagere kwaliteitswaarde). 
 

4.4.5 Op basis van de bovenstaande constateringen blijkt dat de niveaus van de financiële 
prikkels uitermate onbetrouwbaar en veranderlijk zijn. De uitkomsten van de financiële 
prikkels kunnen het toetsingscriterium niet doorstaan. De uitkomsten zijn in strijd met 
de bedoelingen van de wetgever. 

 

4.4.6 Daarnaast is de afgelopen reguleringsperioden gebleken dat de marginale kwaliteits-
waarden sterk afhankelijk zijn van de door ACM gehanteerde waarderingsfunctie. De 
geconstateerde knelpunten in combinatie met de sterk veranderde uitkomsten van de 
q-factor regulering na wijziging van de waarderingsfunctie zet grote twijfels bij de 
betrouwbaarheid van de gehanteerde waarderingsfunctie(s). In het volgende hoofdstuk 
zal hierop nader worden ingegaan.  
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5 ANALYSE VAN DE WAARDERINGSFUNCTIE(S) 
 

5.1 Achtergrond 

5.1.1 Het belangrijkste onderdeel van de q-factor regulering betreft de omzetting van een 
gerealiseerde niet-financiële kwaliteitsindicator naar een financiële kwaliteitswaarde.  
 

5.1.2 Bij de start van de regulering in 2000 was de kwantificering van de waardering van 
afnemers voor de geleverde kwaliteit een onontgonnen werkterrein voor zowel ACM als 
de netbeheerders. Uit dien hoofde heeft ACM aan SEO gevraagd hiernaar onderzoek te 
doen. Dit heeft geresulteerd in het rapport “Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit” uit 
april 2004. In 2012 heeft Blauw Research B.V (hierna: BR) een update van dit rapport 
uitgevoerd, alsmede in een aanvullende opdracht een nieuwe waarderingsfunctie 
opgeleverd. 
 

5.2 Processtappen 

5.2.1 Om te komen van een theorie naar een concrete waarderingsfunctie, alsmede de 
concrete toepassing daarvan zijn door de onderzoeksbureaus en ACM de navolgende 
stappen doorlopen. 

 
Tabel 5.1: Processtappen     
ACM Definiëring scope (afnemers) 
SEO/BR Verzameling van historische gegevens ten behoeve van de kwantificering van de 

waarderingsfunctie 
SEO/BR Methode voor en vaststelling van de beginpunten 
SEO/BR Vormgeving en uitwerking van de waarderingsfunctie 
ACM Keuze van de waarderingsfunctie 
ACM Verzameling van gerealiseerde kwaliteitsgegevens t.b.v. invoer in de waarderingsfunctie 
ACM Berekening van de kwaliteitswaarden en kwaliteitsprestaties 

 

5.3 Uitwerking 

5.3.1 De invulling van de diverse processtappen heeft op de volgende wijze plaatsgevonden. 
 

5.3.2 ScopeScopeScopeScope 
De LS-afnemers betreffen een heterogene groep van afnemers. Om een betrouwbare 
waarderingsfunctie te kunnen opstellen, is onderscheid in homogene subgroepen 
nodig. Helaas zijn de benodigde detailgegevens niet beschikbaar, zodat het onderscheid 
in homogene groepen niet mogelijk is. Een grof onderscheid tussen huishoudens en 
MKB-bedrijven is op basis van CBS-gegevens benaderd. Dit is uitsluitend op landelijk 
niveau beschikbaar. Van homogene groepen is geen sprake. Een significante 
verbetering in de opsplitsing is niet haalbaar. In bijlage A is deze processtap in meer 
detail opgenomen. 
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5.3.3 Historische gegevensHistorische gegevensHistorische gegevensHistorische gegevens 
Definitie én meting van de kwaliteit die aan een individuele afnemer is geleverd, is niet 
mogelijk. Daarom zijn ‘harde’ historische gegevens ten behoeve van het onderzoek naar 
de waarde die individuele afnemers toekennen aan kwaliteit niet beschikbaar. De 
onderzoeksbureaus hebben historische gegevens geconstrueerd op basis van een 
enquête onder afnemers naar de gepercipieerde waarde in hypothetische situaties. 
Hiermee is op voorhand duidelijk dat de onderzoekers een waarderingsfunctie zullen 
opleveren waarvoor de benodigde invoergegevens voor de berekening van de 
gerealiseerde kwaliteitswaarde per definitie niet beschikbaar zullen zijn. Een 
significante verbetering in de verzameling of constructie van historische gegevens is 
niet haalbaar. In bijlage B is deze processtap in meer detail opgenomen. 
 

5.3.4 BeginpuntenBeginpuntenBeginpuntenBeginpunten 
Vanuit de theorie en de onderliggende gegevens bestaat er geen eenduidige 
(onbetwistbare) methode om beginpunten, de punten waarop afnemers geen 
compensatie verlangen, noch bereid zijn meer te betalen, vast te stellen. De 
onderzoeksbureaus hanteren verschillende methoden die tot verschillende uitkomsten 
leiden. De methode is niet robuust. De uitkomsten vertonen een grote onwerkbare 
bandbreedte en zijn niet betrouwbaar. Een significante verbetering in de wijze van 
vaststelling van de beginpunten is niet haalbaar. In bijlage C is deze processtap in meer 
detail opgenomen. 
 

5.3.5 Vormgeving en uitwerkingVormgeving en uitwerkingVormgeving en uitwerkingVormgeving en uitwerking  
Noch het theoretisch fundament, noch de geconstrueerde gegevens zijn voldoende 
richtinggevend voor de vaststelling van een eensluidende en onbetwistbare vorm van 
de waarderingsfunctie. De door BR opgeleverde varianten kennen substantieel 
verschillende uitkomsten qua niveau, alsmede qua sturing (duur/ frequentie). De 
volstrekt verschillende functies, opgesteld met hetzelfde theoretisch fundament en 
dezelfde onderliggende gegevens, tonen aan dat de onderzoeksbureaus géén robuuste 
en voldoende betrouwbare waarderingsfunctie hebben kunnen opleveren, alsmede dat 
de uitkomsten niet plausibel zijn. De verschillen tussen de uitkomsten zijn te groot voor 
de vaststelling van een werkbare bandbreedte. Tenslotte vragen de 
waarderingsfuncties om invoergegevens waarvoor géén eenduidige definitie mogelijk is. 
Een significante verbetering in de wijze van vormgeving en uitwerking van de 
waarderingsfunctie is niet haalbaar. In bijlage D is deze processtap in meer detail 
opgenomen. 

 

5.3.6 Keuze waarderingsmodelKeuze waarderingsmodelKeuze waarderingsmodelKeuze waarderingsmodel 
ACM maakt na overleg met netbeheerders en representatieve organisaties de keuze uit 
de opgeleverde waarderingsfuncties. De hiervoor gehanteerde criteria zijn niet bekend 
(gemaakt). 
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5.3.7 Gerealiseerde kwaliteitsgegevensGerealiseerde kwaliteitsgegevensGerealiseerde kwaliteitsgegevensGerealiseerde kwaliteitsgegevens    
Gerealiseerde kwaliteitsgegevens van individuele afnemers die als invoer dienen voor de 
door ACM gekozen waarderingsfunctie kunnen niet eenduidig worden gedefinieerd en 
daarom niet worden bepaald. ACM heeft geen onderzoek gedaan naar alternatieve 
mogelijkheden en is direct overgestapt op de CAIDI en SAIFI per netbeheerder.  
Deze overgang van individuele naar groepswaarden en overgang van een tijdsperiode 
(die in tijd terug en vooruit kijkt) naar een momentopname (1 jaar) betreffen 
fundamentele veranderingen. Immers, de aard van deze invoergegevens wijkt 
substantieel af van de uitgangspunten waarop de waarderingsfuncties zijn gebaseerd.  
Als gevolg van de keuze voor CAIDI en SAIFI per netbeheerder worden de individuele 
onderbrekingskarakteristieken en het uitgangpunt van afnemende meerwaarde bij 
individuele afnemers ‘weggemiddeld’. Deze ‘middeling’ leidt vervolgens tot een aantal 
volstrekt onlogische en perverse uitkomsten (waaronder verschillen tussen 
netbeheerders en tussen jaren). De indicatoren op netbeheerdersniveau zijn 
dientengevolge niet geschikt als benadering van de kwaliteitswaarden. Een significante 
verbetering in de verzameling van gerealiseerde kwaliteitsgegevens bij individuele 
afnemers is niet haalbaar. In bijlage E is deze processtap in meer detail opgenomen. 
 

5.3.8 Berekening kwaliteitswaarden en prestatiesBerekening kwaliteitswaarden en prestatiesBerekening kwaliteitswaarden en prestatiesBerekening kwaliteitswaarden en prestaties        
De berekening van de financiële prikkels en correcties op de toegestane inkomsten, 
alsmede de bepaling van q-factoren is relatief eenvoudig met het opgestelde 
reguleringsmodel. Echter, de uitkomsten zijn gebaseerd op een niet robuuste en 
onbetrouwbare waarderingsfunctie, alsmede op ongeschikte kwaliteitsrealisaties. De 
uitkomsten zijn onbetrouwbaar en niet plausibel. 
 

5.4 Resultaten 
Uit de analyse komt het volgende beeld naar voren: 

5.4.1 álle stappen die zijn doorlopen om te komen van theorie naar een kwantitatieve 
waarderingsfunctie, zijn gebaseerd op (aanvechtbare) aannames en noodgedwongen 
pragmatische alternatieven; 

5.4.2 vrijwel géén van de opgeleverde ‘waarheden’ wordt ondersteund door feiten! De 
waarderingsfuncties zijn gebaseerd op een zeer broos fundament, voor zo ver daarvan 
nog kan worden gesproken. De ondersteunende feiten zijn qua omvang zo gering en het 
aantal aannames/benaderingen is zo groot dat van betrouwbare waarderingsfuncties 
geen sprake is. 
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6 BEDRIJFSVOERING 
 

6.1 Robuustheid 

6.1.1 De vraag die gesteld moet worden is of de financiële prikkels uit de q-factor regulering 
geschikt zijn om mee te nemen bij beslissingen in de bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld 
bij investeringsafwegingen.  

 

6.1.2 De duur van onderbrekingen betreft de hersteltijd die de netbeheerder nodig heeft om 
de onderbreking te verhelpen. Beïnvloeding van de hersteltijden ligt in belangrijke mate 
in de operationele sfeer.  

 

6.1.3 Een korte hersteltijd wordt gestimuleerd door de compensatieregeling bij langdurige 
onderbrekingen en door in de loop der jaren sterk toegenomen druk vanuit de sociale 
media. De financiële prikkels uit de huidige q-factor regulering zijn bijna volledig gericht 
op zo kort mogelijke hersteltijden en versterken de reeds bestaande prikkels. 

 

6.1.4 De onderbrekingsfrequentie betreft het daadwerkelijk wel of niet optreden van een 
onderbreking. Beïnvloeding van de onderbrekingsfrequentie vindt onder andere plaats 
in meerjarenplanningen, waarin bijvoorbeeld keuzes worden gemaakt ter zake van  
materialen en/of de (vroegtijdige) vervanging van storingsgevoelige assets. Deze 
activiteiten liggen in belangrijke mate in de investeringssfeer.  

 

6.1.5 De investeringen kennen in het algemeen een lange economische levensduur, door ACM 
in de regulering verwerkt middels lange regulatorische afschrijvingstermijnen. Dit 
betekent dat de toegestane inkomsten ook over een lange termijn gegenereerd worden, 
i.e. een lange terugverdientijd kennen. En dat houdt in dat de netbeheerders bij een 
investeringsafweging inzicht nodig hebben in de lange termijn financiële consequenties 
(effect op de toegestane inkomsten).  

 

6.1.6 De q-factor regulering kan bij dergelijke investeringsafwegingen een belangrijke 
bijdrage leveren indien de financiële prikkels uit de q-factor regulering en in het 
bijzonder de marginale financiële effecten van kwaliteitsveranderingen robuust en 
voorspelbaar zijn. De robuustheid en voorspelbaarheid betreft uitsluitend de methode 
waarop de financiële prikkels tot stand komen. Dit laat onverlet dat sterk veranderde 
voorkeuren van afnemers tot sterk gewijzigde prikkels kunnen en mogen leiden. 

 

6.1.7 Het voorgaande leidt tot het volgende robuustheidscriterium: de financiële prikkels 
dienen bij gelijke omstandigheden in de tijd min of meer gelijk te blijven.  

 

6.1.8 Robuustheid kan in beeld gebracht worden door de bepaling van de marginale 
financiële effecten van gelijke veranderingen in onderbrekingen. Dit sluit aan bij de door 
ACM gestelde doelen van de waarderingsfunctie, zie ME7R-308:  
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• “[..…]Van belang daarbij is dat de waarderingsfunctie van onderzoeksbureau Blauw 
Research B.V. de marginale waardering representeert van een kwaliteitsverbetering 
of -verslechtering en niet een absolute waardering voor de kwaliteit die een afnemer 
van zijn netbeheerder krijgt. De q-factor is dus geen compensatie voor eventuele niet 
geleverde elektriciteit noch een schadevergoeding voor de gevolgen van 
onderbrekingen, maar een mechanisme om een belangrijke eigenschap van een 
concurrerende markt na te bootsen op de markt van het transport van elektriciteit.” 
 

6.1.9 Het robuustheidscriterium mag in ieder geval als volgt worden uitgelegd:  

• het niveau en de sturing (duur en/of frequentie) dient in de loop der tijd bij gelijke 
omstandigheden min of meer gelijk te blijven; 

• indien niveau of de sturing zou veranderen in de tijd, moet dit te herleiden zijn tot 
veranderde voorkeuren van afnemers.  
 

6.2 Toets uitkomsten  

6.2.1 BR heeft in 2012 een update gemaakt van de door SEO ontwikkelde waarderingsfunctie. 
In opdracht van ACM heeft BR in 2013 op basis van dezelfde theoretische 
uitgangspunten en dezelfde gegevens van afnemers een eenvoudigere en continue 
waarderingsfunctie opgeleverd.  
 

6.2.2 BR heeft geen waardeoordeel over de verschillende waarderingsfuncties uitgesproken 
en ACM heeft geen van de waarderingsfuncties als gebrekkig beoordeeld. De 
verandering van de waarderingsfunctie en daarmee van de q-factor regulering is niet 
een gevolg van gewijzigde voorkeuren van afnemers, maar van alternatieve 
invalshoeken van het onderzoeksbureau, resp. ACM. Vergelijking van uitkomsten van 
de waarderingsfuncties is dan tevens van belang om te onderzoeken of sprake is van 
robuuste waarderingsfuncties. 
 

6.2.3 CaseCaseCaseCase----1: Verbetering van de onderbrekingsfrequentie1: Verbetering van de onderbrekingsfrequentie1: Verbetering van de onderbrekingsfrequentie1: Verbetering van de onderbrekingsfrequentie    
Stel bij 100 afnemers verbetert de onderbrekingsfrequentie van eenmaal 40 minuten 
per 5 jaar  naar eenmaal 40 minuten  per 50 jaar . In de onderstaande tabel 6.1 zijn voor 
de twee waarderingsfuncties van BR de effecten op de totale kwaliteitswaarde van een 
netbeheerder weergegeven over de jaren 2013-2015. 
 
Tabel 6.1: Verschil marginale kwaliteitswaarden per netbeheerder (in euro’s) 

 
 

6.2.4 De financiële prikkels zijn ondanks gelijke omstandigheden niet gelijk. De prikkels zijn 
niet robuust en zelfs pervers gezien de negatieve effecten bij BR-2013. Dat betekent bij 
investeringsafwegingen het schieten op een bewegend doel (bij dezelfde kwaliteits-
effecten). 

     

2013-2015 Coteq Enduris Enexis Liander Rendo Stedin Juva Endinet

BR-2012 2.740 1.317 2.048 1.575 2.782 2.125 1.804 2.411

BR-2013 -7.614 -463 -2.246 -1.712 -7.583 -2.697 -2.061 -4.159
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6.2.5 CaseCaseCaseCase----2: Verbetering van de 2: Verbetering van de 2: Verbetering van de 2: Verbetering van de onderbrekingsfrequentieonderbrekingsfrequentieonderbrekingsfrequentieonderbrekingsfrequentie        
De marginale effecten kunnen ook worden bepaald door over een aantal jaren de 
kwaliteitswaarde in de bestaande situatie te vergelijken met de situatie waarin de 
kwaliteit van een bestaande afnemer is gewijzigd.  
 

6.2.6 Indien het marginale effect wordt berekend van een actie van Stedin, waarbij de 
onderbrekingsfrequentie bij 100 afnemers wordt verbeterd van eenmaal 40 minuten per 
5 jaar naar eenmaal 40 minuten per 50 jaar, dan zouden de effecten op de totale 
kwaliteitswaarde van Stedin in de periode 2007-2015 er als volgt hebben uitgezien: 
 
Tabel 6.2: Verschil marginale kwaliteitswaarden per jaar bij Stedin (in euro’s per afnemer) 

  
  

6.2.7 CaseCaseCaseCase----3: Verbetering van de onderbrekingsduur 3: Verbetering van de onderbrekingsduur 3: Verbetering van de onderbrekingsduur 3: Verbetering van de onderbrekingsduur     
Indien het marginale effect zou worden berekend van een actie van Stedin, waarbij de 
onderbrekingsduur bij 100 afnemers wordt verbeterd van eenmaal 2 uur per 8 jaar naar 
eenmaal 30 minuten per 8 jaar, dan zouden de marginale effecten in de periode 2007-
2015 er als volgt hebben uitgezien: 
 
Tabel 6.3: Verschil marginale kwaliteitswaarden per jaar bij Stedin (in euro’s per afnemer) 

 
 

6.2.8 De bovenstaande cases 2 en 3 laten zeer uiteenlopende resultaten zien over de jaren. 
Dit is onjuist omdat de berekeningen in alle jaren zijn gebaseerd op dezelfde 
waarderings-functie en dezelfde effecten bij de desbetreffende 100 afnemers. De 
financiële prikkels zijn ondanks gelijke omstandigheden niet gelijk. De prikkels zijn niet 
robuust (en soms pervers in geval van een negatief effect). Dat betekent voor 
investeringsafwegingen het schieten op een bewegend doel (bij dezelfde 
kwaliteitseffecten).  
 

6.2.9 Oorzaken verschillen in uitkomsten tussen waarderingsfuncties  
De verschillende marginale effecten zijn mede een gevolg van verschillen qua niveau en 
qua sturing van de waarderingsfuncties van 2012 en 2013.  
 

6.2.10 OorzaakOorzaakOorzaakOorzaak----1: niveau1: niveau1: niveau1: niveau 
In de onderstaande tabel 6.4 is de totale jaarlijkse kwaliteitswaarde van de sector bij de 
verschillende waarderingsfuncties weergegeven over de periode 2007-2015. 

 
Tabel 6.4: Totale jaarlijkse kwaliteitswaarde van de sector (in miljoen euro’s) 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BR-2012 9,4 9,3 6,7 9,4 9,4 6,8 9,3 7,3 4,6

BR-2013 -12,4 -11,2 -10,5 -15,7 -14,7 -12,9 -11,1 -11,0 -4,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BR-2012 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 0,2 0,5 0,1 0,5

BR-2013 14,2 16,6 13,0 14,1 14,9 9,9 14,5 14,3 11,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BR-2012 51 57 -7 49 55 -13 54 -6 78

BR-2013 -286 -286 -302 -315 -281 -317 -307 -278 -283
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6.2.11 Uit de tabel 6.4 komt naar voren dat de uitkomsten uit de waarderingsfuncties 
substantieel verschillen. Dat zou op schalingsverschillen kunnen duiden.  
 

6.2.12 De omvang van het welvaartsverlies van de waarderingsfunctie uit BR-2013 ligt op ruim 
20% van de sectorbrede transportafhankelijke begin-inkomsten t/m LS in 2016. Dat is 
zeer hoog en zou naar verwachting tot grote ontevredenheid bij afnemers hebben 
moeten leiden.  
 

6.2.13 OorzaakOorzaakOorzaakOorzaak----2: sturing2: sturing2: sturing2: sturing  
In de onderstaande grafieken zijn de door de netbeheerders geleverde 
kwaliteitswaarden over de jaren 2007-2015 weergegeven bij de waarderingsfuncties uit 
BR-2012/BR-2013. Bijvoorbeeld de kwaliteitswaarde van Stedin in 2015 bedraagt in de 
waarderingsfunctie BR-2013 zo’n -/- €35,40 bij een CAIDI van 82,75. In het rechter deel 
van grafiek 6.1 kan dit punt worden gevonden bij 82,75 op de X-as en -35,40 op de Y-as. 
De SAIFI van Stedin bedraagt hier 0,28. In het rechter deel van de grafiek 6.2 staat dit 
punt bij 0,28 op de X-as en -/-35,40 op de Y-as.  
Voor de berekening van de kwaliteitswaarde per netbeheerder per afnemer is voor álle 
jaren de correctie voor de bovenliggende netbeheerders en het aandeel 
bedrijven/huishoudens geüniformeerd op het niveau van 2015.  
 

6.2.14 Uit de onderstaande grafiek 6.1 blijkt dat de omvang van de CAIDI nauwelijks of geen 
invloed heeft op de uitkomsten van de kwaliteitswaarde bij de waarderingsfunctie BR-
2012. Anderzijds blijkt dat de uitkomsten van de kwaliteitswaarde een nauwe relatie 
vertonen met de omvang van de CAIDI bij de toepassing van de waarderingsfunctie BR-
2013.  
 

Grafiek 6.1: Kwaliteitswaarden netbeheerders bij BR-2012 en BR-2013 (in euro’s per afnemer) 
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6.2.15 Uit de onderstaande grafiek 6.2 blijkt dat de uitkomsten van de waarderingsfunctie BR-
2012 een nauwe relatie vertonen met de omvang van de onderbrekingsfrequentie. 
Anderzijds blijkt nu dat de uitkomsten van de waarderingsfunctie BR-2013 nauwelijks 
of geen relatie vertonen met de omvang van de onderbrekingsfrequentie.  
 

Grafiek 6.2: Kwaliteitswaarden netbeheerders bij BR-2012 en BR-2013 (in euro’s per afnemer) 

 
 

6.2.16 Met de keuze van de waarderingsfunctie BR-2013 zijn de uitkomsten veel minder sterk 
gerelateerd aan de frequentie en vooral gericht op de onderbrekingsduur. 
 

6.2.17 Uit de grafieken 6.1 en 6.2 blijkt dat de waarderingsfuncties substantieel verschillen qua 
sturing. Het betreft een bijna 1800 verschil. 
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7 BELANG BETROKKEN PARTIJEN 
 

7.1 Partijen 

7.1.1 De prikkels uit de q-factor regulering zijn bedoeld om netbeheerders te sturen naar een 
optimale prijs/kwaliteitsverhouding en om het gelijke speelveld te bevorderen. 
 

7.1.2 Uit de analyse in dit rapport is naar voren gekomen dat de huidige financiële prikkels 
relevante gebreken vertonen. Dit leidt tot de vraag of de belangen tussen de betrokken 
partijen verschillen. 
 
De betrokken partijen betreffen: 

 

7.1.3 AfnemersAfnemersAfnemersAfnemers 
De correcties op de toegestane inkomsten van netbeheerders komen voort uit een zero-
sum berekening. Dat betekent dat de q-factoren op de toegestane inkomsten van de 
gezamenlijke netbeheerders geen invloed heeft. Voor de gemiddelde afnemer in 
Nederland is er dientengevolge in de desbetreffende reguleringsperiode géén effect op 
het tariefniveau.  
 

7.1.4 De correcties op de toegestane inkomsten van netbeheerders verschillen tussen 
netbeheerders. Dit leidt gedurende een reguleringsperiode tot (vooralsnog relatief 
kleine) verschillen in het toegestane inkomstenniveau tussen netbeheerders en 
dientengevolge verschillen in tariefniveau tussen vergelijkbare afnemers in 
verschillende regio’s. Indien deze verschillen zouden voortkomen uit perverse financiële 
prikkels, hebben afnemers een direct belang bij juiste prikkels. Immers, afnemers zijn 
niet bereid om meer dan gemiddelde tarieven te betalen voor kwaliteit die onder het 
gemiddelde ligt.  
 

7.1.5 Tenslotte hebben afnemers een (middel)lange termijn belang. Indien de financiële 
prikkels de netbeheerders zouden stimuleren tot pervers gedrag (bijvoorbeeld extra 
onderbrekingen of uitstel van vervanging) heeft dit tot gevolg dat netbeheerders te 
weinig investeren of juist ondoelmatige investeringen doen. Dergelijke situaties dragen 
niet bij aan een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en werken lang door! 
 

7.1.6 Afnemers hebben groot belang bij juiste financiële prikkels uit de q-factor regulering, 
ook al lijkt het belang op de korte termijn voor de gemiddelde afnemer gering.  
 

7.1.7 NetbeheerdersNetbeheerdersNetbeheerdersNetbeheerders 
De belangen van netbeheerders verschillen niet veel van die van afnemers. Ook 
netbeheerders hebben baat bij juiste financiële prikkels. Geen netbeheerder zal pervers 
gedrag (zoals het creëren van extra onderbrekingen) toestaan, ook al zou dat tot betere 
financiële resultaten leiden. Anderzijds is het onjuist dat maatschappelijk 
verantwoorde activiteiten, zoals het voorkomen van onderbrekingen, niet altijd worden 
beloond maar zelfs financieel worden bestraft (bij onderbrekingen tot maximaal circa 1 
uur). Dat komt de besluitvorming hierover niet ten goede. 
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7.1.8 Tenslotte is het onjuist dat toevalligheden bij het optreden van onderbrekingen, in het 
bijzonder onderbrekingen met een relatief korte onderbrekingsduur, tot een grote 
positieve correctie op de toegestane inkomsten van de desbetreffende netbeheerder 
leiden en tot negatieve correcties bij de overige netbeheerders. Het omgekeerde geldt 
voor onderbrekingen met een onverwacht lange hersteltijd. 
 

7.1.9 Alle netbeheerders krijgen met dergelijk toeval te maken gezien de fluctuaties in de 
CAIDI en SAIFI over de afgelopen jaren. In de onderstaande tabel zijn maximum en 
minimum waarden van de CAIDI en SAIFI van de netbeheerders in de periode 2007-2015 
weergegeven. Daarnaast zijn de maximale, minimale en gemiddelde correcties op de 
toegestane inkomsten in deze jaren weergegeven bij zowel de waarderingsfunctie uit 
BR-2013 als uit BR-2012 (geüniformeerd voor de aandelen bedrijven/huishoudens en de 
correctie bovenliggende netbeheerder).  
 
Tabel 7.1: Correcties op de toegestane inkomsten 

  
 

7.1.10 Uit de bovenstaande tabel 7.1 blijkt dat bij beide waarderingsfuncties (uit rapporten BR-
2012 en BR-2013) de gemiddelde correctie op de toegestane inkomsten klein is in 
verhouding tot de bandbreedte in de jaarlijkse uitkomsten in de periode 2007-2015. 
 

7.1.11 Daarnaast blijken de uitkomsten substantieel te verschillen tussen de gebruikte 
waarderingsfuncties. Met de overgang naar de nieuwe waarderingsfunctie (rapport BR-
2013) is in de periode 2013-2015 het merendeel van de netbeheerders er op vooruit 
gegaan en Stedin er op achteruit gegaan. Echter, met in achtneming van het feit dat de 
huidige q-factor regulering tot perverse financiële prikkels leidt, kan worden verwacht 
dat op enig moment een majeure aanpassing gedaan zal worden, waardoor de 
getoonde uitkomsten weer volledig op de schop zullen gaan. 
 

7.1.12 ACMACMACMACM 
De wetgever laat de detailuitwerking van de q-factor regulering over aan ACM, zij het 
binnen een helder beschreven wettelijk kader. ACM beoogt dan ook hieraan invulling te 
geven met een uitwerking van de q-factor regulering die zowel voldoet aan het wettelijk 
kader als ook op evenwichtige wijze de mogelijk verschillende belangen tussen 
netbeheerders en afnemers afweegt. 
 

Coteq Enduris Enexis Liander Rendo Stedin Juva Endinet

Minimum CAIDI 51 56 73 77 65 83 46 50

Maximum CAIDI 103 71 107 98 104 144 69 149

Minimum SAIFI 0,04 0,23 0,18 0,22 0,07 0,18 0,11 0,08

Maximum SAIFI 0,35 0,39 0,25 0,33 0,22 0,28 0,72 0,46

BR-2013

Minimum x 1000 € 38 1.236 -8.695 -6.032 -117 -20.506 298 -1.003

Maximum x 1000 € 810 2.206 6.724 11.988 402 -785 719 1.781

Gemiddeld x 1000 € 510 1.722 1.036 3.502 142 -7.898 474 512

BR-2012

Minimum x 1000 € -582 -2.441 -22.405 -32.053 -261 -26.009 -765 -1.443

Maximum x 1000 € 2.073 -294 57.921 -4.029 1.193 50.280 1.811 3.935

Gemiddeld x 1000 € 1.224 -1.488 -5.665 -20.425 713 23.759 -7 1.888
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7.1.13 ACM onderkent het belang van een correcte q-factor regulering en houdt een slag om de 
arm, namelijk indien het niet mogelijk is hieraan een zinvolle invulling te geven. Dan is 
het op nul procent vaststellen van de q-factoren een alternatief, zie ME7R-306: 

• “ACM kan ervoor kiezen om de q-factor op nul procent vast te stellen, net als voor 
regionale netbeheerders gas in de vierde, vijfde en zesde reguleringsperiode. ACM 
kiest er nadrukkelijk voor om dit niet ook voor elektriciteit te doen. Voor gas is de q-
factor namelijk op nul procent vastgesteld bij gebrek aan een geschikte 
kwaliteitsindicator. Daarentegen bestaan er bij elektriciteit wel geschikte 
kwaliteitsindicatoren voor de q-factor. De wet noemt het bestaan van de q-factor en 
ACM is daarom van mening dat het wanneer het mogelijk is zij, hieraan een zinvolle 
invulling wil geven. ACM kiest er daarom voor om een q-factor vast te stellen.” 
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8 CONCLUSIES 
 

8.1 Reguleringsmodel  

8.1.1 Het reguleringsmodel is doelgericht en relatief eenvoudig van opzet. Het hart van de 
regulering betreft de waarderingsfunctie waarmee de waarde van de geleverde kwaliteit 
wordt bepaald. 

 

8.1.2 Netbeheerders worden bij hun toegestane inkomsten beloond voor bovengemiddelde 
kwaliteit en gekort voor kwaliteit onder het sectorgemiddelde. 
 

8.2 Wetgeving  

8.2.1 Op basis van een aantal relevante hypothetische (niet extreme) cases en enkele 
gedachte experimenten komt naar voren dat de financiële prikkels uit de q-factor 
regulering in strijd zijn met de wetgeving, namelijk de doelen van de wetgever ter zake 
van het stimuleren van doelmatigheid, doelmatigheid in kwaliteit en gelijkwaardigheid 
in doelmatigheid. 
 

8.3 Waarderingsfunctie 

8.3.1 Uit de analyse van de opgeleverde waarderingsfunctie(s) komt naar voren dat álle 
stappen die zijn doorlopen om te komen van theorie naar een kwantitatieve 
waarderingsfunctie zijn gebaseerd op (aanvechtbare) aannames en noodgedwongen 
pragmatische benaderingen. 
 

8.3.2 Bovendien blijkt dat vrijwel géén van de opgeleverde ‘waarheden’ (zoals de 
beginpunten,  de waarderingsfunctie en de kwaliteit van afnemers) wordt ondersteund 
door feiten! De waarderingsfuncties zijn gebaseerd op een zeer broos fundament, voor 
zo ver daarvan nog gesproken kan worden. De ondersteunende feiten zijn qua omvang 
zo minimaal en het aantal aannames/benaderingen is zo groot dat van betrouwbare en 
robuuste waarderingsfuncties geen sprake is. 
 

8.4 Bedrijfsvoering 

8.4.1 Op basis van de onderzochte cases blijkt dat bij gelijke (marginale) kwaliteitsprestaties 
de uitkomsten verschillen tussen netbeheerders én tussen jaren. Dit betekent dat in de 
bedrijfsvoering (bijvoorbeeld bij investeringsafwegingen) geschoten zou worden op een 
onvoorspelbaar bewegend doel. De financiële prikkels zijn niet robuust. 
 

8.4.2 Ook de uitkomsten tussen de waarderingsfuncties verschillen sterk bij gelijke 
kwaliteitsprestaties. De bedragen zijn sterk verschillend en de sturing (op duur, resp. 
frequentie) is 1800 gedraaid. De verschillen tussen de waarderingsfuncties zijn een 
gevolg van andere keuzes van de onderzoekers en/of de keuze van ACM. De verandering 
van waarderingsfunctie maakt de prikkels nog meer onvoorspelbaar en dientengevolge 
onbruikbaar voor beslissingen in de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld bij  investerings-
afwegingen).  
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8.5 Belang betrokken partijen 

8.5.1 Alle betrokken partijen hebben belang bij een goede werking van de q-factor regulering. 
Juiste financiële prikkels kunnen leiden tot correcte keuzes in de bedrijfsvoering en die 
leiden tot een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.  
 

8.5.2 De huidige q-factor regulering laat grote fluctuaties in correcties op de toegestane 
inkomsten zien die niet zijn te herleiden tot veranderingen in de kwaliteit die wordt 
geleverd, maar een gevolg zijn van enerzijds het toeval dat onderbrekingen gelijktijdig 
(in één jaar) plaatsvinden en anderzijds het gebruik van een waarderingsfunctie met 
gebreken. De huidige q-factor regulering is niet in overeenstemming met de belangen 
van de betrokken partijen. 
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9 BIJLAGE A: SCOPE WAARDERINGSFUNCTIE 
 

9.1 Doelgroep  

9.1.1 Uitsluitend onderbrekingen bij afnemers op het LS-net en veroorzaakt in een LS- of 
MS-net worden door ACM in de q-factor regulering betrokken, zie ME7R-318: 

• “De kwaliteitsmeting heeft betrekking op onderbrekingen ervaren door afnemers op 
het laagspanningsnet (hierna: LS-net) waarvan de oorzaak ligt in het LS-net of 
middenspannings-net (hierna: MS-net) [….]”. 
 

9.1.2 Het aantal afnemers op de LS-netten betreft in Nederland ruim 8 miljoen zeer 
verschillende afnemers. Deze groep bestaat onder andere uit grote/kleine huishoudens 
met/zonder EV en/of met/zonder zonnepanelen en/of met/zonder warmtepomp, 
alsmede zakelijke afnemers, alsmede combinaties van huishoudens en zakelijke 
afnemers. De gevolgen van uitval van het transportnet voor deze afnemers en daarmee 
ook de waarden die afnemers aan kwaliteit toekennen, verschillen substantieel tussen 
de diverse afnemers. Het betreft een zeer heterogene groep afnemers.  
 

9.1.3 Hoe homogener de groep des te meer overeenkomsten bij de waarde die deze afnemers 
aan de door hen ervaren kwaliteit toekennen en des te duidelijker de invloed van 
specifieke attributen, zoals bijvoorbeeld tijdstip of weekdag, met als gevolg een des te 
betrouwbaarder waardebepaling. Een adequate bepaling van een waarderingsfunctie 
verlangt een zo homogeen mogelijke groep afnemers.  
 

9.2 Segmentatie 

9.2.1 Om homogeniteit te kunnen bereiken, dient de heterogene groep van 8 miljoen LS-
afnemers te worden opgesplitst in relevante homogene subgroepen. 
 

9.2.2 De doorsnede kan op honderden manieren worden vormgeven, bijvoorbeeld een 
indeling conform KvK of een indeling naar aanwezige apparatuur (EV, zonnepanelen, 
warmtepomp) of omvang van het huishouden. Echter, de opsplitsing in subgroepen 
wordt in de praktijk helaas sterk beperkt door het feit dat:  

• de afnemers uitsluitend op basis van technische criteria (aansluitcapaciteit) door de 
netbeheerders worden geregistreerd;  

• nadere segmentatie slechts met toestemming van de afnemers is te verkrijgen; 

• externe openbare bronnen (zoals CBS) slechts zeer globale onderverdelingen kennen 
die niet aansluiten bij de aantallen LS-afnemers.  
 

9.2.3 Het belang van en de wens voor een adequate onderverdeling zijn groot, maar de 
praktische mogelijkheden zijn helaas uitermate gering.  
 

9.2.4 ACM maakt gebruik van CBS-gegevens om segmentatie aan te brengen. Met gebruik 
van deze bron maakt ACM binnen de groep LS-afnemers onderscheid tussen enerzijds 
huishoudens en anderzijds zakelijke afnemers, zie ME7R-342: 

• “Bij de berekening van de kwaliteitsprestatie wordt onderscheid gemaakt tussen twee 
types afnemers: huishoudens en MKB-bedrijven. […]”. 
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9.2.5 Echter, zowel binnen de subgroep huishoudens (ca. 7 miljoen) als binnen de subgroep 
MKB-bedrijven (ca. 1 miljoen) blijven zeer grote verschillen bestaan tussen afnemers ter 
zake van de gevolgen van onderbrekingen en dientengevolge tussen de 
kwaliteitswaarde die afnemers daaraan toekennen. Na het desbetreffende onderscheid 
resteren twee weliswaar kleinere, maar nog steeds heterogene subgroepen. De 
tweedeling is dus veel te grof, maar vooralsnog het maximaal haalbare.  
 

9.2.6 De praktische uitvoering stuit helaas ook nog op een tweede beperking. Immers, de 
onderverdeling is niet per netbeheerder beschikbaar, maar slechts als procentuele 
verdeling op landelijk niveau. Dat noodzaakt tot een tweede benadering ten behoeve 
van de vaststelling van de segmentatie bij individuele netbeheerders, zie ME7R-343:  

• “Er is echter geen informatie beschikbaar over het aantal huishoudens en het aantal 
MKBbedrijven per netbeheerder. Daarom is gekozen om de landelijke verhouding 
tussen het aantal huishoudens en het aantal MKB-bedrijven te gebruiken om een 
weging aan te brengen tussen de waardering van een huishouden en een MKB-
bedrijf. […] op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: 
CBS)”. 

 
 

Tabel 9.1: Samenvatting scope waarderingsfunctie 

Processtap Knelpunt Gekozen 
oplossing 

Gevolg Opmerkingen 

Scope Detailgegevens 
voor het maken 
homogene 
subgroepen niet 
beschikbaar 

Onderscheid in 2 
heterogene 
subgroepen 
(benadering met 
CBS-data) 

Betrouwbaarheid ↓ Invloed specifieke 
attributen niet 
meer aantoonbaar 

Scope Detailgegevens 
voor het maken 
van regionaal 
onderscheid niet 
beschikbaar 

Landelijke CBS-
data op regio 
toegepast 

Betrouwbaarheid ↓ Werkelijke 
verschillen regio’s 
buiten beeld 
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10 BIJLAGE B: HISTORISCHE GEGEVENS VAN AFNEMERS 
 

10.1 Opzet 

10.1.1 Met het kwaliteitsmodel wordt beoogd in beeld te brengen welke compensatie 
individuele afnemers wensen bij de door hen ondervonden onderbrekingsduur en – 
frequentie. Deze compensatie kan zowel negatief als positief zijn, zie ME7R-330:  

• “Om van een kwaliteitsmeting tot een bedrag in euro’s te komen, is het nodig om de 
waardering van afnemers voor een onderbreking te kennen. […]. De onderzoeken 
gebruikt ACM om te bepalen in welke mate huishoudens en MKB-bedrijven 
gecompenseerd willen worden bij een bepaalde onderbrekingsduur en – frequentie. 
Deze compensatie kan zowel negatief als positief zijn. Wanneer een afnemer (heel) 
weinig of alleen korte onderbrekingen heeft gehad, kan de afnemer bijvoorbeeld 
bereid zijn om extra te betalen voor dit geleverde kwaliteitsniveau. Wanneer een 
afnemer veel of langdurige onderbrekingen heeft gehad, kan de afnemer een 
compensatie van zijn regionale netbeheerder willen ontvangen”. 
 

10.1.2 Er is hierbij dus sprake van een bottom-up benadering, dat wil zeggen de zoektocht 
naar een waarderingsfunctie waarmee de waarde bepaald kan worden van de kwaliteit 
die aan een individuele afnemer is geleverd. De som van de waarden van alle afnemers 
geeft dan de waarde die een netbeheerder gerealiseerd heeft. Deze bottom-up 
benadering vereist een definitie van de (geleverde) kwaliteit aan een individuele 
afnemer. 

 

10.2 Definitie kwaliteit 

10.2.1 De kwaliteit (betrouwbaarheid van de netten) wordt onderscheiden in de 
onderbrekingsfrequentie en de onderbrekingsduur van een afnemer. Deze begrippen 
lijken vanzelfsprekend, maar stuiten op problemen bij de praktische invulling. Dit blijkt 
onder andere bij de vraag hoe deze begrippen gedefinieerd én in de praktijk gemeten 
moeten worden.  

 

10.2.2 De onderbrekingsfrequentie geeft aan hoe vaak een afnemer te maken heeft met uitval 
van de levering, bijvoorbeeld eenmaal per dag, eenmaal per jaar, eenmaal per x jaar, etc. 
De eerste vraag is dan hoe de onderbrekingsfrequentie van een individuele afnemer 
moet worden vastgesteld. Het feit dat de afnemer in enig jaar wel of geen onderbreking 
heeft ondergaan zegt niets over zijn onderbrekingsfrequentie. Daarvoor moet zowel 
terug in de tijd als in de tijd vooruit worden gekeken.  

 

10.2.3 In een simpele wereld met één storingsmogelijkheid is de onderbrekingsfrequentie 
mogelijk nog in te schatten door een lange historische periode in beschouwing te 
nemen. Echter, in de praktijk is sprake van vele verschillende netcomponenten met 
verschillende faalkansen, alsmede met storingsoorzaken, zoals onderbrekingen als 
gevolg van graafwerkzaamheden door derden, waardoor regelmaat en patronen niet 
eenduidig zijn vast te stellen. Stel een afnemer wordt eenmaal per 5 jaar getroffen door 
falen van netcomponent A en eenmaal per 25 jaar door het falen van netcomponent B. 
Per saldo betreft de verwachting dan 6 onderbrekingen per 25 jaar, i.c eenmaal per 4,2 
jaar. Maar hoe stel je deze onderbrekingsfrequentie in de praktijk vast ?  
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10.2.4 Bij afnemers is altijd sprake van meervoudige (complexe) onderbrekingssituaties met 
ook nog eens verschillende reparatietijden. Vanuit de uitvalgegevens maakt dat een 
eenduidige en onbetwistbare bepaling van de onderbrekingsfrequentie van een 
individuele afnemer onmogelijk.  

 

10.2.5 In theorie zou de onderbrekingsfrequentie benaderd kunnen worden door een 
sommatie van de faalkansen van alle LS- en MS-componenten in de MS-LS 
configuratie waarop de desbetreffende afnemer is aangesloten. Echter, dat vergt een 
dermate groot aantal veronderstellingen dat een uitkomst binnen een werkbare 
bandbreedte niet aannemelijk is. Dit nog los van de effecten van niet-beïnvloedbare 
storingsoorzaken. 

 

10.2.6 Voor de bepaling van de onderbrekingsduur ligt de problematiek niet veel anders. De 
daadwerkelijke uitval wordt weliswaar gemeten (minuten), maar dat zegt nog niets 
over de gemiddelde onderbrekingsduur die de desbetreffende afnemer zal ervaren. 
Neem het eerder genoemde voorbeeld: stel een afnemer wordt eenmaal 1 uur per 5 jaar 
getroffen door falen van netcomponent A en eenmaal 5 uur per 25 jaar door het falen 
van netcomponent B. Per saldo betreft dit in 25 jaar naar verwachting 6 onderbrekingen 
en 10 uur onderbrekingstijd, i.c. gemiddeld 100 minuten per onderbreking. Maar hoe 
moet de onderbrekingsduur in de praktijk worden vastgesteld ? Immers, slechts 
onderbrekingen van 1 uur of van 5 uur zijn daadwerkelijk zichtbaar/meetbaar. 

 

10.2.7 Het op eenduidige en onbetwistbare wijze definiëren en berekenen van de 
onderbrekingsfrequentie en onderbrekingsduur is niet mogelijk. Zelfs een benadering 
op basis van historische uitval bij de desbetreffende afnemer geeft geen betrouwbaar 
beeld.  

 

10.2.8 Het ontbreken van een definieerbare en meetbare kwaliteit bij een individuele afnemer 
impliceert tevens dat geen historische gegevens beschikbaar zijn ter zake van de 
waarde die individuele afnemers aan de geleverde kwaliteit zouden toekennen. 

 

10.3 Enquête 

10.3.1 De bovenstaande problematiek is niet door de onderzoeksbureaus SEO (2004) of later 
BR (2012) aan de orde gesteld. Deze bureaus hebben de problematiek omzeild door het 
houden van een enquête onder afnemers naar de gepercipieerde waarde van kwaliteit. 
 

10.3.2 In deze enquête werd aan een groot aantal individuele afnemers gevraagd naar hun 
voorkeuren: welke compensatie verlangt men bij een bepaalde duur en/of frequentie 
van stroomonderbrekingen? Dit werd gevraagd onder een groot aantal verschillende 
hypothetische omstandigheden, waarmee ook de invloed van andere (waarde-) 
beïnvloeders, zoals de dag en het tijdstip waarop de onderbreking plaatsvindt, de 
periode in het jaar en/of men van te voren gewaarschuwd wordt, werd meegenomen. 
Dit alles werd afgezet tegen de compensatie die men hiervoor zou krijgen. 
 

10.3.3 Op basis van deze steekproef onder enkele duizenden afnemers is aldus een set 
‘historische’ gegevens geconstrueerd    die als basisgegevens konden worden gebruikt 
voor het onderzoek naar en de vormgeving van de waarderingsfunctie.  
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De steekproef waarmee op basis van hypothetische situaties de ‘historische’ gegevens 
zijn geconstrueerd wordt door de onderzoeksbureaus weliswaar representatief geacht, 
maar blijft vanzelfsprekend een benadering en impliceert daarmee een mate van 
onzekerheid.  
Deze onzekerheid wordt nog versterkt omdat er geen sprake is van homogene groepen, 
zoals in Bijlage A: Scope Waarderingsfunctie is aangegeven. Bij de tweedeling 
huishoudens/ MKB-bedrijven blijft immers sprake van heterogene groepen.  
  

 
Tabel 10.1: Samenvatting historische gegevens van afnemers 

Processtap Knelpunt Gekozen oplossing Gevolg Opmerkingen 

Historische 
gegevens 

Definitie en eenduidige 
vaststelling van 
kwaliteit niet mogelijk.  
Waarde niet 
beschikbaar. 

Enquête naar 
gepercipieerde 
waarde bij 
hypothetische 
onderbrekings-
situaties 

Betrouwbaarheid ↓ Onderzoek naar 
waarde van uitval 
die niet meetbaar 
is en zal zijn! 
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11 BIJLAGE C: BEGINPUNTEN VOOR DE WAARDERINGSFUNCTIE 
 

11.1 Vaststelling 

11.1.1 Voor de uitwerking van een waarderingsfunctie zijn zogenaamde beginpunten 
benodigd, d.w.z. de punten vanaf wanneer afnemers compensatie verlangen, 
respectievelijk bereid zijn meer te betalen.  
 

11.1.2 SEO noemt de beginpunten een gekozen ijkpunt, waarbij zij aan ACM tevens als 
mogelijkheid aangeeft om het niveau vast te stellen ‘vanuit beleidsoogpunt gewenste 
kwaliteit’. Het beginpunt is  geen ‘harde’ uitkomst op basis van rekenregels, maar een 
stuurinstrument. ACM krijgt hiermee mogelijkheden om beleidskeuzes in het model te 
incorporeren, zie pag. 107 uit het rapport van SEO-2004: 

• “Fm is overigens ook een natuurlijk punt op de grafiek om te gebruiken als ijkpunt 
van het systeem. Men kan het interpreteren als de maatschappelijk ‘geaccepteerde 
kwaliteit’ of de ‘vanuit beleidsoogpunt gewenste kwaliteit’ van de 
stroomvoorziening. DTe heeft met de keuze van het ijkpunt mogelijkheden om 
beleidskeuzes in het model te incorporeren”. 
 

11.1.3 BR stelt de beginpunten vast door deze ‘af te lezen’ uit een grafiek, waarmee de 
beginpunten evenmin ‘harde’ uitkomsten op basis van rekenregels betreffen. Ten 
behoeve van het ‘aflezen’ kiest BR een grenswaarde voor de verandering, d.w.z. voor 
het punt vanaf waar de verandering in haar ogen nog slechts klein is, zie pag. 23 en 30 
uit het rapport BR-2012:  

• “Vanaf 1 stroomstoring per 5 jaar neemt de acceptatie niet snel meer toe, en neemt 
het aandeel dat de frequentie van onderbrekingen onacceptabel vindt nog maar 
langzaam af.  Het verschil tussen de eerste knik op 1/5 jaar en de tweede knik, 1/10 
jaar (dus een halvering van het aantal onderbrekingen) levert nog slechts een stijging 
van 5 procentpunten ‘acceptabel’ op, en een daling van 3 procentpunt 
‘onacceptabel’”. 
 

11.1.4 Uit de rapporten van SEO en BR blijkt aldus dat de methode voor de vaststelling van de 
beginpunten op meerdere wijzen kan plaatsvinden en niet robuust is. De methode 
levert geen ‘harde’, robuuste uitkomsten op basis van eenduidige rekenregels.   
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11.2 Uitkomsten beginpunten    

11.2.1 Uit het rapport BR-2012 blijkt dat de 
beginpunten voor huishoudens en 
bedrijven zijn verschoven van 
respectievelijk 0,12 en 0,08 in 2004 
(SEO) naar 0,20 in 2012 (BR) voor zowel 
huishoudens als bedrijven, zie pag. 9 
uit het rapport BR-2012: 

 

11.2.2 De tabel uit het rapport BR-2012 laat 
zien dat afnemers bij een onderbreking 
van eenmaal per zes jaar (F=0,17) extra 
willen betalen in 2012, terwijl uit de 
beginpunten uit het rapport SEO-2004 
blijkt dat afnemers in 2004 in dat geval 
juist een compensatie verlangden.  
 

11.2.3 Uit de opgeleverde beginpunten zou dientengevolge blijken dat afnemers in 2012 een 
hogere onderbrekingsfrequentie dan in 2004 zouden accepteren. Met andere woorden: 
afnemers zouden in de loop der jaren minder belang zijn gaan hechten aan 
onderbrekingen.  
 

11.2.4 De kwantitatieve uitkomst van de beginpunten staat haaks op de kwalitatieve analyses 
uit het rapport BR-2012, namelijk dat afnemers sneller dan in 2004 kiezen voor zo 
weinig mogelijk onderbrekingen, zie pag. 8 uit het rapport BR-2012: 

• “Uit de analyses komt naar voren dat zowel huishoudens als bedrijven liever helemaal 
geen stroomonderbreking of zo weinig mogelijk stroomonderbrekingen hebben dan 
een compensatie. Dit resultaat was in het onderzoek van SEO ook te zien. Het effect 
is echter nog sterker geworden. Oftewel, als men de keuze heeft tussen een 
onderbrekingsvrije levering of een compensatie, kiest men nog sneller dan in 2004 
voor zo weinig mogelijk onderbrekingen“. 
 

11.2.5 In het rapport BR-2012 wordt deze inconsistentie niet geconstateerd, noch toegelicht of 
verklaard. Dit is een belangrijke omissie, te meer omdat: 

• deze (onverwachte) verandering aanleiding zou moeten geven tot een grondige 
analyse van de oorzaak en  

• de beginpunten een essentieel onderdeel vormen van de waarderingsfunctie en in 
hoge mate de uitkomsten van de kwaliteitswaarden bepalen. 
 

11.2.6 Indien BR in 2012 de logische grenswaarde op de ‘tweede knik’ op 1/10 jaar zou hebben 
bepaald, zouden de beginpunten nauwelijks zijn veranderd ten opzichte van 2004!  
 

11.2.7 De wijze van de vaststelling van de beginpunten is niet robuust met als gevolg sterk 
verschillende uitkomsten van de beginpunten tussen de rapporten SEO-2004 en BR-
2012.  

Tabel 11.1: Beginpunten Bron: Rapport 
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11.2.8 Aldus blijft onduidelijk of: 

• het omslagpunt (beginpunt) daadwerkelijk is veranderd, omdat afnemers de kwaliteit 
van de levering in de loop der tijd anders zijn gaan waarderen (en tegengesteld aan de 
getrokken kwalitatieve conclusie), of  

• de getoonde verandering een gevolg is van een andere methode van vaststelling door 
de onderzoekers bij de bepaling van beginpunten, of  

• de getoonde verandering een gevolg is van een verschil in representativiteit tussen de 
steekproeven uit 2012 en 2004. 
 

11.3 Materieel belang netbeheerders 

11.3.1 De juiste vaststelling van het niveau van de beginpunten is van groot materieel belang 
voor de individuele netbeheerders. Ter illustratie: indien het beginpunt voor de 
onderbrekingsfrequentie in het rapport van BR-2012 zou zijn bepaald op 0,21 (eenmaal 
per 4,8 jaar) in plaats van 0,2 (eenmaal per 5 jaar), dan zou de correctie op de 
toegestane inkomsten voor Stedin in 2014 zo’n €47 miljoen hebben bedragen in plaats 
van €0,5 miljoen! Het ‘sprongetje’, zoals SEO de discontinuïteit bagatelliseert op pag. 
110 van haar rapport uit 2004, heeft wel vergaande financiële gevolgen voor individuele 
netbeheerders. 

 
 
Tabel 11.2: Samenvatting beginpunten voor de waarderingsfunctie  

Processtap Knelpunt Gekozen 
oplossing 

Gevolg Opmerkingen 

Vaststelling 
beginpunten 

Meerdere 
methodes met 
verschillende 
uitkomsten 

Arbitraire 
keuze 

Niet robuust 
Betrouwbaarheid ↓ 

Grote invloed op 
de 
waardebepaling. 
Groot materieel 
belang! 



    

43 

12 BIJLAGE D: VORMGEVING EN UITWERKING WAARDERINGSFUNCTIE 
 

12.1 Uitgangpunten voor de vormgeving 

12.1.1 Logaritmisch verbandLogaritmisch verbandLogaritmisch verbandLogaritmisch verband 
ACM en de onderzoeksbureaus hanteren bij de vormgeving van de waarderingsfunctie 
als uitgangspunt dat sprake is van een afnemende meerwaarde, vormgegeven door een 
logaritmisch verband, zie ME7R- 335: 

• “[…] ACM volgt het advies van SEO en Blauw dat een logaritmische afhankelijkheid 
van de waardering van afnemers van de onderbrekingsduur en –frequentie een 
realistische weergave is van de voorkeuren van afnemers. Deze vorm van de 
waarderingsfunctie laat zien dat een afnemer bij een toenemende duur (of 
frequentie) van een onderbreking het steeds minder erg vindt als de onderbreking nog 
iets langer duurt (of een onderbreking nog vaker voorkomt)”. 
 

12.1.2 Een logaritmisch verband houdt in dat de waarde van een onderbreking van 4 uur niet 
het dubbele is van een onderbreking van 2 uur, respectievelijk de waarde van een 
onderbreking van eenmaal per 5 jaar is niet het dubbele van een onderbreking van 
eenmaal per 10 jaar. 
 

12.1.3 Ook betekent dit dat de berekening van de waarde van de kwaliteit van twee of meer 
afnemers bepaald moet worden als de som van de kwaliteitswaarden van de individuele 
afnemers. Indien eerst de geleverde kwaliteit van afnemers geaggregeerd  zou worden 
en vervolgens de kwaliteitswaarde daarvan, levert dit een overschatting van de waarde. 

 

12.1.4 Stel de waarde van een uitval is bepaald op b*ln(F). Dan is de vraag wanneer het 
gemiddelde van 2 waarnemingen (x en y) kleiner is dan de som van de individuele 
waarnemingen. Dus 2*b*ln((x+y)/2)<b*ln(x)+b*ln(y). Dat levert: ln((x+y)/2)^2) < ln(x*y). 
Dat levert: (x+y)^2<4*x*y. Dat levert x^2+2*x*y+y^2<4*x*y. Dat levert x^2-2*x*y+y^2<0. 
Dat levert (x-y)^2<0. = NOOIT. Het verschil is nihil indien x en y hetzelfde zijn. In 
andere gevallen ligt het gemiddelde altijd hoger.  
 

12.1.5 Hieruit blijkt dat -indien op enig moment de geleverde kwaliteiten eerst zouden worden 
gesommeerd en vervolgens daarvan de kwaliteitswaarde zou worden bepaald- het 
uitgangspunt van afnemende meerwaarde wordt genegeerd en onjuiste uitkomsten 
worden berekend (overschatting).    
 

12.2 Functievorm 

12.2.1 Vanuit de theorie wordt ingestoken op een logaritmische waarderingsfunctie, maar bij 
de uitwerking daarvan kunnen nog vele verschillende varianten worden gekozen.  
 

12.2.2 Noch de theoretische inzichten, noch de geconstrueerde gegevens geven een 
eensluidend  en onbetwistbaar beeld voor de vorm van de waarderingsfunctie met als 
gevolg dat de onderzoekers van BR drie sterk verschillende waarderingsfuncties hebben 
vastgesteld en opgeleverd in de rapporten van BR-2012 en BR-2013. Deze drie 
waarderingsfuncties komen hieronder aan bod. 
 

12.2.3 Waarderingsfunctie uit rapport BRWaarderingsfunctie uit rapport BRWaarderingsfunctie uit rapport BRWaarderingsfunctie uit rapport BR----2012201220122012 
De eerste door BR ontwikkelde functie betreft een vorm die min of meer gelijk is aan de 
waarderingsfunctie die in 2004 door SEO is ontwikkeld, zie ME7R-333: 
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• “In eerste instantie leverde Blauw waarderingsfuncties op die qua vorm sterk leken op 
de waarderingsfuncties van SEO, deze bevatte met vier aparte functies voor 
verschillende waardes van de onderbrekingsfrequentie en de onderbrekingsduur.[…] “. 
 

12.2.4 De onderstaande formules zijn cijfermatig zoveel mogelijk vereenvoudigd, waardoor 
verschillen lijken te bestaan met de formules uit de rapporten van BR. Dit heeft 
evenwel te maken met het feit dat hieronder bijvoorbeeld de berekening 
ln[0,05*(1+100)] is uitgevoerd en verder verwerkt in de formule, terwijl BR deze heeft 
laten staan.  
 

12.2.5 De waarderingsfunctie uit het rapport BR-2012 ziet er vereenvoudigd als volgt uit: 

 
 

12.2.6 AandachtspuntenAandachtspuntenAandachtspuntenAandachtspunten    

• De waarderingsfunctie kent op voorhand een waarde ongelijk aan 0 toe aan het 
beginpunt Fm,D0. Dat is onjuist omdat op het beginpunt de waarde voor de afnemer 
juist nihil zou moeten zijn (kantelpunt tussen compensatie versus extra betalen).  
 

• In deze functie wordt de veronderstelde afnemende meerwaarde uitsluitend bij 
waarden boven de beide beginpunten toegepast. Bij andere waarden is de relatie 
deels of volledig lineair. Er is daar géén sprake van een afnemende meerwaarde. 
 

• Bij onderbrekingsduren boven het beginpunt is het effect van de onderbrekingsduur 
gekoppeld aan de onderbrekingsfrequentie. 
 

• De waarderingsfunctie kent op voorhand discontinuïteiten rond de beginpunten, zie 
ook rapport BR-2012 op pag. 40: “In de huidige vorm zorgen de formules voor een 
discontinuïteit tussen een onderbrekingsfrequentie net boven of net onder Fm (zie 
volgende pagina)”. Maar ook eerder werden de discontinuïteiten onderkend, zie pag. 
110 uit rapport SEO-2004 “(Merk op dat er discontinuïteiten in deze compensatie-
curve zitten. De curve maakt als het ware een sprongetje als F en D lager of hoger dan 
Fm respectievelijk D0 uitkomen)”. 
De consequenties van deze discontinuïteiten (‘sprongetjes’) voor het verloop van de 
kwaliteitswaarde zijn substantieel en liggen bij onderbrekingsfrequenties rond 
eenmaal per 5 jaar. Ter illustratie: de waarde van 1 onderbreking bij een huishouden 
van 1 uur per 61 maanden bedraagt + €12,84 (verlangde compensatie). Bij 1 
onderbreking van 1 uur per 59 maanden bedraagt dit -/- €0,27 (afnemer bereid extra 
te betalen)!  
 

ln(μ1*[1+μ2*F]) Huishoudens: Bedrijven:

als F>Fm en D>D0 : λ0 * ------------------- * ln(λ1*D) 1,67 * LN(0,05*[1+100*F])* LN(12*D) 9,01 * LN(0,05*[1+100*F])* LN(12*D)

ln(μ1*[1+μ2])

als F≤Fm en D>D0 : (1-F)*P0 + F*λ0*ln(λ1*D) - (1-F)*17,63 + F*2,71*LN(12*D) - (1-F)*161,83 + F*14,59*LN(12*D)

als F>Fm en D≤D0 : 0 0 0

als F≤Fm en D≤D0 : (1-F)*P0 -(1-F)*17,63 -(1-F)*161,83

{C(F.D)=
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• De kwaliteitswaarde bij één onderbreking van 30 minuten per 4 jaar bedraagt  
-/- €1,34 (compensatie). De kwaliteitswaarde van twee onderbrekingen van 1 minuut 
per jaar bedraagt €10,37 (bereid meer te betalen). De kwaliteitswaarde bij één 
onderbreking van 30 minuten per 4 jaar én twee onderbrekingen van 1 minuut per 
jaar, hetgeen neerkomt op 9 onderbrekingen per 4 jaar met een gemiddelde duur van 
4,2 minuten, bedraagt €1,17 (bereid meer te betalen). Dit bedrag ligt ruim boven de  
-/- €1.34 en betreft dientengevolge een perverse uitkomst. 
    

12.2.7 Alternatieve waarderingsfunctie uit rapport BRAlternatieve waarderingsfunctie uit rapport BRAlternatieve waarderingsfunctie uit rapport BRAlternatieve waarderingsfunctie uit rapport BR----2012201220122012 
Zoals eerder aangegeven hebben de onderzoeksbureaus de geconstateerde 
discontinuïteiten ook onderkend (en desondanks op voorhand geïntroduceerd in de 
formule). Wegens het ontbreken van een plausibele onderbouwing heeft BR in het 
rapport BR-2012 een alternatieve waarderingsfunctie zonder discontinuïteit 
ontwikkeld, zie pag. 40 uit dit rapport: 

• “In de huidige vorm zorgen de formules voor een discontinuïteit tussen een 
onderbrekingsfrequentie net boven of net onder Fm (zie volgende pagina). Een optie 
om dit te ondervangen is om de tweede formule te vermenigvuldigen met een lineaire 
lijn die loopt van 1 bij optimale kwaliteit (F0) tot 0 bij het beginpunt (Fm).  Deze lijn 
loopt volgens de functie y = (F-Fm) / (F0-Fm). De vergelijking van de tweede formule 
zou dan veranderen naar:  ((1-F)*P0 + F*λ0 * ln(λ1*D)) * ((F-Fm)/(F0-Fm)). Het 
concrete gevolg van deze aanpassing zou zijn dat de ‘sprong’ die de grafiek nu maakt 
bij Fm verdwijnt en plaats maakt voor een knik”. 
 

12.2.8 Deze aangepaste waarderingsfunctie is weliswaar niet cijfermatig opgenomen in het 
rapport BR-2012, maar de waarden van de parameters zijn wel afzonderlijk in dit 
rapport opgenomen.  
 

12.2.9 De waarderingsfunctie uit het rapport BR-2012 (pag. 40) ziet er als volgt: 

 
 

12.2.10 AandachtspuntenAandachtspuntenAandachtspuntenAandachtspunten    

• In de waarderingsfunctie is de geconstrueerde knik - evenmin als de discontinuïteit- 
op een causaal verband gebaseerd, maar betreft deze louter een rekenkundige truc 
om de discontinuïteit te elimineren. De alternatieve waarderingsfunctie kent dus 
weliswaar geen discontinuïteit, maar deze is ingewisseld voor een onverklaarbare 
knik. 
 

• Bij analyse van de aangepaste waarderingsfunctie komt naar voren dat de 
uitkomsten bij onderbrekingsfrequenties kleiner dan 0,2 (minder dan eenmaal per 5 
jaar) afgewaardeerd zijn ten opzichte van de oorspronkelijke waarderingsfunctie. De 
marginale verschillen tussen de uitkomsten bij onderbrekingen kleiner dan 0,2 zijn 
substantieel veranderd en stimuleren een ander investeringsgedrag.  
 

ln(μ1*[1+μ2*F]) Huishoudens: Bedrijven:

als F>Fm en D>D0 λ0 * ------------------- *ln(λ1*D) 1,67 * LN(0,05+5*F)* LN(12*D) 9,01 * LN(0,05+5*F])* LN(12*D)

ln(μ1*[1+μ2])

als F≤Fm en D>D0 ( (1-F)*P0 + F*λ0*ln(λ1*D) )*((F-Fm)/(F0-Fm)) (- (1-F)*8,86 + F*1,36*LN(12*D))*(0,2-F) - (1-F)*81,32 + F*7,33*LN(12*D)

als F>Fm en D≤D0 0 0 0

als F≤Fm en D≤D0 (1-F)*P0 -(1-F)*17,63 -(1-F)*161,83

{C(F.D)=
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• De waarderingsfunctie kent weliswaar een geleidelijke overgang bij een 
onderbrekingsfrequentie rond eenmaal per 5 jaar. Echter, de waardeverandering van 
eenmaal per 5 jaar naar eenmaal per 10 jaar is veel groter dan van eenmaal per 5 jaar 
naar eenmaal per jaar. Dat lijkt onlogisch omdat afnemers juist hechten aan een 
storingsvrije levering. 
 

• De overige gebreken van de oorspronkelijke waarderingsfunctie zijn ook bij de 
aangepaste waarderingsfunctie aanwezig.  
 

12.2.11 Waarderingsfunctie uit rapport BRWaarderingsfunctie uit rapport BRWaarderingsfunctie uit rapport BRWaarderingsfunctie uit rapport BR----2013201320132013 
Ook ACM heeft de nadelen van een discontinue waarderingsfunctie onderkend, zie 
ME7R-333: 

• “In eerste instantie leverde Blauw waarderingsfuncties op die qua vorm sterk leken op 
de waarderingsfuncties van SEO, deze bevatte met vier aparte functies voor 
verschillende waardes van de onderbrekingsfrequentie en de onderbrekingsduur. 
Vooral de discontinuïteit werd door de regionale netbeheerders als een groot nadeel 
van deze vorm van de waarderingsfunctie gezien. Discontinuïteit is een zogenaamde 
sprong in de waardering bij een relatief kleine wijziging in de onderbrekings-
frequentie. Hierdoor kan een regionale netbeheerder die een klein verschil in 
onderbrekingsfrequentie heeft ten opzichte van een andere regionale netbeheerder, 
een groot verschil in kwaliteitsprestatie hebben ten opzichte van die regionale 
netbeheerder”.   
 

12.2.12 ACM heeft vervolgens aan BR de opdracht gegeven om de mogelijkheden van een 
eenvoudigere en continue waarderingsfunctie te onderzoeken, zie ME7R-334: 

• “Gezien de discussies tijdens de voorbereiding van het methodebesluit voor de zesde 
reguleringsperiode hierover, heeft ACM besloten om Blauw een aanvullende opdracht 
te geven. Daarbij is gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk was om een 
eenvoudigere en continue waarderingsfunctie op te stellen op basis van dezelfde 
resultaten van het onderzoek onder afnemers”. 
 

12.2.13 De opdracht omvatte slechts onderzoek naar de mogelijkheidonderzoek naar de mogelijkheidonderzoek naar de mogelijkheidonderzoek naar de mogelijkheid van een eenvoudiger 
waarderingsfunctie zónder discontinuïteit. Er was geen sprake van fundamentele 
aanpassingen in uitgangspunten of onderliggende gegevens. 
 

12.2.14 BR heeft deze opdracht voortvarend aangepakt en in tamelijk korte tijd een veel 
eenvoudiger en continue waarderingsfunctie opgeleverd. Het roept natuurlijk wel de 
vraag op waarom SEO zo’n complexe waarderingsfunctie heeft geconstrueerd, terwijl 
een eenvoudiger waarderingsfunctie ook mogelijk was. Het heeft in ieder geval de 
netbeheerders jaren gekost voordat de werking en de zwakheden van de complexe SEO-
waarderingsfunctie doorgrond werden. 
 

12.2.15 De nieuwe door BR ontwikkelde waarderingsfunctie uit het rapport BR-2013 ziet er als 
volgt uit: 

 
 
 

Huishoudens: Bedrijven:

C(F.D)= (b1 * ln(F-Fm+1) + b2 * ln(D-D0+1) ) * GSR 8,48 * LN(F+0,8) +26,45 * LN(D+0,917) 81,58 * LN(F+0,8) +115,77* LN(D+0,917) 
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12.2.16 AandachtspuntenAandachtspuntenAandachtspuntenAandachtspunten    

• De afnemende meerwaarde wordt op het gehele domein toegepast. 

• Het effect van de onderbrekingsduur en de onderbrekingsfrequentie is in deze 
formule volledig doorgeknipt, dus onafhankelijk.  

• De waarderingsfunctie is volledig logaritmisch.  
 

12.2.17 De waarderingsfunctie kent perverse uitkomsten. Stel er zijn 3 huishoudelijke 
afnemers.  

• De eerste kent 1 onderbreking van 1 uur per 8 jaar. Dan bedraagt de kwaliteitswaarde 
-/- €16,55.  

• De tweede afnemer kent 1 onderbreking van 30 minuten per 4 jaar. Dan bedraagt de 
kwaliteitswaarde -/- €9,63.  

• De derde afnemer kent beide onderbrekingen en heeft per saldo 3 onderbrekingen per 
8 jaar van gemiddeld 40 minuten.  Zijn kwaliteitswaarde bedraagt -/- €13,53.  
 

12.2.18 Deze laatste uitkomst is onlogisch. De netbeheerder wordt hier immers ontmoedigd om 
bij deze derde afnemer de onderbreking van eenmaal 30 minuten per 4 jaar te 
voorkomen. Immers, dan zou de kwaliteitswaarde van deze derde afnemer 
verslechteren van -/- €13,53 naar -/- €16,55 (een vermeend toenemend 
welvaartsverlies). 
 

12.2.19 Vergelijking van de waarderingsVergelijking van de waarderingsVergelijking van de waarderingsVergelijking van de waarderingsfunctiesfunctiesfunctiesfuncties 
Met de opgeleverde waarderingsfuncties kan de kwaliteitswaarde per individuele 
afnemer berekend worden, alsmede het effect van een verandering in de geleverde 
kwaliteit. 
 

12.2.20 In de onderstaande grafieken is het verschil in verloop van de kwaliteitswaarde tussen 
de waarderingsfuncties weergegeven.  
 

12.2.21 Het linkerdeel van grafiek 12.1 laat het verloop zien van de kwaliteitswaarde van een 
afnemer bij veranderingen in de onderbrekingsfrequentie onder een vaste 
onderbrekingsduur van 90 minuten. De uitkomsten laten zien: 

• de waarderingsfuncties uit het rapport BR-2012 verschillen uitsluitend bij 
onderbrekingsfrequenties kleiner dan 0,2. Bij dergelijke lage frequenties treden 
er zeer substantiële verschillen in de waarde op. Deze verschillen tonen de 
omvang van de onverklaarbare sprong en/of vervangende knik helder aan; 

• de uitkomsten van de waarderingsfunctie uit BR-2013 liggen substantieel 
beneden de uitkomsten uit de waarderingsfuncties uit BR-2012; 

• de uitkomsten van de waarderingsfunctie BR- 2012 zijn sterker gerelateerd aan 
het verloop van de onderbrekingsfrequentie dan de waarderingsfunctie uit BR-
2013. 
 
 
 

 

12.2.22 Het rechterdeel van grafiek 12.1 laat het verloop zien van de kwaliteitswaarde van een 
afnemer bij veranderingen in de onderbrekingsduur bij een vaste onderbrekings-
frequenties van 0,24. De uitkomsten laten zien:  
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• de uitkomsten van de waarderingsfunctie uit BR-2013 liggen substantieel 
beneden de uitkomsten uit de waarderingsfuncties uit BR-2012;  

• de uitkomsten uit de waarderingsfunctie van BR-2013 volgen het sterkst het 
verloop van de onderbrekingsduur. 

 
Grafiek 12.1 : De kwaliteitswaarde bij de drie waarderingsfuncties 

 
 

12.2.23 De sturing is verschoven van onderbrekingsfrequentie (BR-2012) naar 
onderbrekingsduur (BR-2013), een 1800 ommezwaai van het belang van de 
kwaliteitsonderdelen. 
 

12.2.24 Uit de rapporten van BR komt naar voren dat hetzelfde onderzoeksbureau vanuit 
dezelfde theorie en met dezelfde basisgegevens een waarderingsfunctie met een 
discontinuïteit, met een knik of met een glijdend verband heeft opgeleverd. Bovendien 
blijkt de kwaliteitswaarde op substantieel verschillende niveaus te kunnen worden 
vastgesteld en blijkt de sturing 1800 te kunnen draaien. Deze veranderingen geven aan 
dat er veel ruimte aanwezig is om nog een handvol nieuwe waarderingsfuncties op te 
leveren. Van robuustheid en plausibiliteit van de uitkomsten is bij de ontwikkeling van 
de onderhavige waarderingsfuncties dientengevolge geen sprake.  

 

12.3 Investeringsprikkels Investeringsprikkels Investeringsprikkels Investeringsprikkels     

12.3.1 ACM acht het van belang dat de waarderingsfunctie de marginale waardering van een 
kwaliteitsverbetering of -verslechtering representeert, zie ME7R- 308: 

• “[…] Van belang daarbij is dat de waarderingsfunctie van onderzoeksbureau BR B.V. 
de marginale waardering representeert van een kwaliteitsverbetering of -
verslechtering en niet een absolute waardering voor de kwaliteit die een afnemer van 
zijn netbeheerder krijgt. […]”. 
 

12.3.2 Met de waarderingsfunctie kan de kwaliteitswaarde van een individuele afnemer voor 
verschillende onderbrekingssituaties worden berekend. Vervolgens kan het effect van 
de verschillen tussen dergelijke situaties (het marginale effect) worden berekend en 
meegenomen worden bij de afweging tussen bedrijfsvoeringsalternatieven. De 
waarden/effecten zijn bij gelijke situaties voor álle netbeheerders hetzelfde.  
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12.3.3 Voor een aantal standaardsituaties (onderbrekingsfrequentie tussen eenmaal per 2 jaar 
en eenmaal per 32 jaar, en onderbrekingsduur van 30 minuten tot 4 uur per keer) 
kunnen de kwaliteitswaarde en de marginale effecten van een kwaliteitswijziging 
eenvoudig worden berekend. In de onderstaande tabellen zijn de uitkomsten bij de 
waarderingsfuncties BR-2012 en BR-2013 weergegeven. 
 
Tabel 12.1: Uitkomsten bij de waarderingsfuncties BR-2012 en BR-2013 (in euro’s per afnemer) 

 
 

12.3.4 Uit deze resultaten komt naar voren dat de uitkomsten van de kwaliteitswaarde en de 
marginale veranderingen hierin substantieel verschillen tussen de waarderingsfuncties, 
qua bedrag en soms ook qua teken.  
 

12.3.5 Ook de werking van de prikkels verschilt tussen de waarderingsfuncties, bijvoorbeeld: 

• de prikkel om de onderbrekingsfrequentie te verbeteren (verschil tussen rijen) is bij de 
functie BR-2012 meer dan 5x (≈€45 versus €9) groter dan bij de functie BR-2013;  

• de prikkel om de onderbrekingsduur te verbeteren (verschil tussen kolommen) is 
daarentegen bij de functie BR-2013 zo’n 10 á 100 x (≈€50 versus €0,5-5) groter dan bij 
de functies BR-2012;  

• de waarderingen bij korte onderbrekingsfrequenties (eenmaal per 8 jaar) en korte 
onderbrekingsduren (30 minuten) zijn gedaald van circa €+ 35 naar €-/- 13 en bij 
onderbrekingsduren van 120 minuten van  €34 naar €-/- 42. Dit impliceert 
veranderingen van circa €50 tot €80 per afnemer! 

 

12.3.6 Een substantiële verbetering van de onderbrekingsduur levert in de waarderingsfuncties 
uit 2012 nauwelijks een financieel voordeel op. Daarentegen is er in de 
waarderingsfunctie van 2013 slechts een gering voordeel bij een substantiële 
verbetering van de onderbrekingsfrequentie. De waarderingsfuncties geven 
substantieel verschillende prikkels en stimuleren daarmee substantieel verschillende 
acties (investeringen) bij netbeheerders.  
 

Minuten\ 30 60 120 180 240 ∆ 240 → 30

BR-2013

Eenmaal per 2 jaar -19,5 -31,8 -48,9 -60,9 -70,2 50,7

Eenmaal per 4 jaar -15,2 -27,5 -44,6 -56,6 -65,9 50,7

Eenmaal per 8 jaar -12,6 -24,9 -42,0 -54,1 -63,3 50,7

Eenmaal per 16 jaar -11,2 -23,5 -40,6 -52,6 -61,9 50,7

Eenmaal per 32 jaar -10,5 -22,8 -39,9 -51,9 -61,2 50,7

∆ eenmaal per 2 → 32 jaar 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02

BR-2012

Eenmaal per 2 jaar -4,8 -6,6 -8,5 -9,6 -10,3 5,5

Eenmaal per 4 jaar -1,3 -1,9 -2,4 -2,7 -2,9 1,6

Eenmaal per 8 jaar 34,6 34,2 33,8 33,5 33,4 1,2

Eenmaal per 16 jaar 37,6 37,4 37,2 37,1 37,0 0,6

Eenmaal per 32 jaar 39,2 39,1 39,0 38,9 38,9 0,3

∆ eenmaal per 2 → 32 jaar 43,95 45,70 47,44 48,46 49,19
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12.3.7 Uit het voorgaande blijkt dat hetzelfde onderzoeksbureau met hetzelfde 
gegevensbestand en dezelfde theoretische onderbouwing volstrekt verschillende 
waarderingsfuncties met volstrekt verschillende financiële prikkels heeft opgeleverd. 
Dat is onlogisch en past niet bij een robuuste waarderingsfunctie die plausibele 
resultaten oplevert. 
 

12.3.8 Alle waarderingsfuncties kennen gebreken en er zijn geen redenen om de ene 
waarderingsfunctie boven de andere te verkiezen. De exorbitante verschillen in 
berekeningsresultaten betekenen dat er geen sprake is van robuuste investerings-
prikkels. En juist robuuste prikkels zijn voor netbeheerders van belang omdat 
investeringen voor lange tijd genomen worden (veelal verwachte economische 
levensduren van meer dan 30 jaar). 
 

12.3.9 Aangezien de plausibiliteit van de uitkomsten van geen van de waarderingsfuncties is 
aangetoond, lijken de netbeheerders te worden gestimuleerd tot en beloond voor 
ondoelmatige activiteiten (investeringen) en soms voor pervers gedrag.  

 
 
Tabel 12.2: Samenvatting vormgeving en uitwerking waarderingsfunctie  

Processtap    Knelpunt    Gekozen 
oplossing    

Gevolg    Opmerkingen 

Vormgeving en 
uitwerking 
waarderingsfunctie 

Theorie 
onvoldoende 
richtinggevend 
Géén eenduidige 
vorm    

Arbitraire 
keuze    

Niet robuust 
Betrouwbaarheid ↓ 
Niet plausibel 

Trade off tussen 
duur en frequentie 
Perverse 
uitkomsten 
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13 BIJLAGE E: GEREALISEERDE KWALITEITSGEGEVENS    
 

13.1 Beschikbaarheid gegevens 

13.1.1 Netbeheerders stellen voor iedere onderbreking vast waar deze zich in het transportnet 
bevindt en welke aansluitingen hierdoor en hoe lang getroffen worden. Deze gegevens 
worden onder andere gebruikt voor de bepaling van eventuele uitkeringen aan 
individuele afnemers in het kader van de compensatieregeling bij langdurige 
onderbrekingen. Daarnaast worden de gegevens geaggregeerd ten behoeve van de 
Nestor-rapportages.  
Mogelijk zouden meetwaarden uit slimme meters ook relevante informatie over 
onderbrekingen (in netwerkonderdelen) kunnen opleveren. 

 

13.1.2 In beginsel zijn individuele onderbrekingsgegevens per afnemer dus beschikbaar in 
tegenstelling tot de veronderstelling van ACM in ME7R- 340: 

• “Bovenstaande manier is echter niet mogelijk, omdat onderbrekingen niet op het 
niveau van individuele afnemers worden geregistreerd. Daarom moet een benadering 
worden gekozen om toch een inschatting te kunnen maken van de totale waardering 
van afnemers van het kwaliteitsniveau van hun netbeheerder”. 
 

13.1.3 Detailgegevens zijn dus weliswaar beschikbaar, maar afhankelijk van de gevraagde 
informatie zou de (digitale) verzameling ervan een behoorlijke administratieve last 
kunnen betekenen. Het gaat er dus om welke gegevens op detailniveau benodigd zijn. 
Die vraagstelling start met een heldere definitie van de benodigde informatie.  

 

13.2 Definitie gewenste gegevens 

13.2.1 Voor de bepaling van de kwaliteitswaarde van een afnemer op basis van de ontwikkelde 
waarderingsfuncties zijn de gerealiseerde onderbrekingsfrequentie en de 
onderbrekingsduur van een individuele afnemer benodigd.  
 

13.2.2 Deze inputbehoefte is weliswaar gemakkelijk gesteld, maar de gegevens zijn niet 
eenduidig te definiëren en te bepalen, zoals ook eerder aangegeven bij de zoektocht 
naar historische gegevens ten behoeve van de ontwikkeling van de waarderingsfunctie. 
Hoe moet bijvoorbeeld de onderbrekingsfrequentie van een individuele afnemer worden 
gedefinieerd en bepaald ? Dat levert in de praktijk de volgende vragen op: 

• indien een individuele afnemer in enig jaar een onderbreking ondervindt, geeft dit 
geen enkel inzicht in de onderbrekingsfrequentie. Om de onderbrekingsfrequentie van 
deze afnemer te kunnen bepalen, moet een lange periode in beschouwing genomen 
worden. Pas dat kan laten zien of de desbetreffende afnemer bijvoorbeeld eenmaal 
per jaar, eenmaal per 7 jaar,.. kortom eenmaal per x jaar een onderbreking heeft 
ondervonden. Maar zelfs dat geeft nog geen goed inzicht, want eigenlijk zou ook de 
toekomst moeten worden meegenomen om de onderbrekingsfrequentie juist te 
kunnen bepalen;  

• voor een afnemer die in enig jaar geen onderbreking heeft ondervonden, geldt 
hetzelfde. Ook voor deze afnemers moet een langjarige periode in beschouwing 
genomen worden, want ook deze afnemers zullen wel degelijk een onderbrekings-
frequentie (gaan) ondervinden; 
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• de waarneming dat een individuele afnemer in enig jaar wel of geen onderbreking 
heeft ervaren zegt dus nog niets over zijn onderbrekingsfrequentie, noch zijn 
onderbrekingsduur.   
 

13.2.3 Bij beschikbaarheid van onderbrekingsgegevens per individuele afnemer over meerdere 
jaren is het desondanks niet mogelijk om eenduidig de onderbrekingsfrequentie van 
een individuele afnemer vast te stellen. Immers, hoe moet de lengte van een relevante 
periode worden bepaald, waarover het aantal onderbrekingen in beschouwing moet 
worden genomen. Gezien het feit dat veel afnemers een onderbreking van minder dan 
eenmaal per 10 jaar ondervinden, zou dit betekenen dat de beschouwde periode in ieder 
geval zeer lang zou moeten zijn.  

• Ter illustratie 1: stel een afnemer heeft over de afgelopen 20 jaar 2 onderbrekingen 
ondervonden en deze 2 hebben zich 2 en 12 jaar geleden voorgedaan. Wat is dan de 
juiste onderbrekingsfrequentie ? De uitkomst is sterk afhankelijk van de periode die in 
beschouwing genomen wordt. Je kunt uitkomsten in iedere beschouwingsperiode dus 
wel objectief berekenen, maar dat wil niet zeggen dat de uitkomst juist of 
representatief is omdat de bepaling van de lengte van zo’n beschouwingsperiode 
arbitrair zal zijn. 

• Ter illustratie 2: stel een afnemer wordt eenmaal per 4 jaar getroffen door het falen 
van netcomponent A en eenmaal per 30 jaar door het falen van netcomponent B. Hoe 
moet aan de hand van de daadwerkelijk waargenomen uitval de 
onderbrekingsfrequentie vastgesteld worden ?  

• Een vergelijkbaar problematiek doet zich voor bij de bepaling van de 
onderbrekingsduur. 
 

13.2.4 Bijkomende vragen zijn nog of de onderbreking van de afnemer of van de aansluiting als 
uitgangspunt moet worden genomen. De ontwikkelde waarderingsfunctie gaat uit van 
afnemers, hetgeen de vaststelling van gerealiseerde kwaliteit zeer complex zou maken 
in het geval een afnemer (meermaals) is verhuisd. 

 

13.2.5 De onderzoeksbureaus hebben een waarderingsfunctie ontwikkeld, waarvoor de 
benodigde gerealiseerde input (onderbrekingsduur en onderbrekingsfrequentie per 
individuele afnemer) niet eenduidig is vast te stellen. Gegevens die overeenkomen met 
de definitie van de invoer voor de waarderingsfunctie (de onderbrekingsduur en 
onderbrekingsfrequentie van een individuele afnemer) zijn niet meetbaar.  
 

13.2.6 Helaas kunnen de feitelijke onderbrekingsduur en -frequentie niet gemeten worden. 
Ook in deze stap van het reguleringsmodel moet gezocht worden naar een 
benaderingswijzebenaderingswijzebenaderingswijzebenaderingswijze. ACM onderkent dit, zij het met het verkeerde argument, zie ME7R- 
340: 

• “Bovenstaande manier is echter niet mogelijk, omdat onderbrekingen niet op het 
niveau van individuele afnemers worden geregistreerd. Daarom moet een benadering 
worden gekozen om toch een inschatting te kunnen maken van de totale waardering 
van afnemers van het kwaliteitsniveau van hun netbeheerder. […]”. 
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13.3 Benadering meting van de kwaliteit  

13.3.1 Uit de ontwikkelde waarderingsfuncties komt naar voren dat de kwaliteitswaarde van 
geaggregeerde onderbrekingsduren en/of -frequenties van individuele afnemers anders 
is dan de som van individuele waardebepalingen. Aldus zou het uitgangspunt moeten 
blijven om de kwaliteit per afnemer in beeld te brengen en te waarderen, hetgeen ook 
ACM onderkent, zie ME7R- 339:  

• “De beste toepassing van de waarderingsfunctie is om per afnemer te bekijken 
hoeveel onderbrekingen deze afnemer in een jaar heeft gehad en wat de gemiddelde 
duur was van een onderbreking. Wanneer deze twee getallen worden ingevuld in de 
waarderingsfunctie komt hier het bedrag uit dat de waardering van een gemiddeld 
huishouden of gemiddeld MKBbedrijf weergeeft voor dat kwaliteitsniveau. Wanneer 
dit voor alle afnemers van een netbeheerder wordt gedaan, ontstaat de totale 
waardering per netbeheerder van het kwaliteitsniveau. […]”. 
 

Dit uitgangspunt zou kunnen leiden tot de volgende benaderingswijzen.  
 

13.3.2 BenaderingswijzeBenaderingswijzeBenaderingswijzeBenaderingswijze----1111 
Gegevens die benodigd waren voor de ontwikkeling van de waarderingsfunctie waren 
niet beschikbaar. De onderzoeksbureaus hebben als alternatief de benodigde gegevens 
bepaald middels een enquête onder individuele afnemers. Deze enquête is gebaseerd 
op de veronderstelling dat afnemers inzicht hebben in de kwaliteit van de levering en 
daaraan een waarde kunnen toekennen. 
 

13.3.3 Naar analogie van deze benadering zou ook verondersteld mogen worden dat afnemers 
inzicht hebben in de daadwerkelijk geleverde kwaliteit op hun (individuele) aansluiting 
en zou aldus ook per netbeheerder op basis van een enquête onder zijn afnemers de 
door individuele afnemers gepercipieerde onderbrekingsfrequentie en -duur bepaald 
kunnen worden. Met die individuele gegevens kunnen individuele kwaliteitswaarden 
berekend worden. Uitgaande van een representatieve steekproef zou je door opschaling 
de totaal door de desbetreffende netbeheerder geleverde kwaliteit kunnen benaderen. 
Deze benaderingswijze blijft dichtbij de benaderingswijze op basis van de som van de 
kwaliteitswaarden van individuele afnemers en dichtbij de informatie die benodigd is 
voor de waarderingsfunctie.  
 

13.3.4 Echter, zo’n enquête zal een tijdrovende en kostbare exercitie zijn. Daarnaast zal de 
representativiteit van de steekproef en met name het veronderstelde kennisniveau van 
de ondervraagden een bottleneck kunnen vormen. Het enthousiasme van de betrokken 
partijen om een dergelijke benadering te kiezen zal daarom naar verwachting niet groot 
zal zijn. 
 

13.3.5 BenaderingswijzeBenaderingswijzeBenaderingswijzeBenaderingswijze----2222 

Een andere benaderingswijze zou kunnen zijn om de meetgegevens van het totaal van 
afnemers op één streng te bepalen en te volgen over meerdere jaren. Uit die gegevens 
zou kunnen worden afgeleid hoe vaak en hoelang de desbetreffende afnemers een 
onderbreking hebben gehad. Na de grootschalige uitrol van slimme meters zijn hier 
wellicht mogelijkheden toe. Op dit moment is dit nog geen alternatief. 
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13.3.6 ACM stelt weliswaar dat gegevens per individuele netbeheerder het beste zouden zijn, 
maar verzuimt hierbij een heldere en meetbare definitie aan te geven. Onder de 
onjuiste premisse dat individuele gegevens sowieso niet beschikbaar zijn, stapt ACM 
zonder onderzoek naar alternatieve mogelijkheden direct over van de gerealiseerde 
kwaliteit van individuele afnemers naar een benaderingswijze op basis van de 
gerealiseerde uitval op totaal netbeheerdersniveau. 
 

13.3.7 BenaderingswijzeBenaderingswijzeBenaderingswijzeBenaderingswijze----3333 

ACM gebruikt de SAIFI en CAIDI op netbeheerdersniveau (dus geaggregeerd over alle 
afnemers van de desbetreffende netbeheerder) als benadering van de invoergegevens 
van de kwaliteit, zie ME7R- 340:  

• “[..] Per netbeheerder wordt per jaar geregistreerd hoeveel onderbrekingen in zijn 
gebied hebben plaatsgevonden en het totale aantal afnemers dat door een 
onderbreking is getroffen. Ook is het totale aantal afnemers per netbeheerder 
bekend. Met deze gegevens kan per netbeheerder per jaar de SAIFI en de CAIDI 
berekend worden. Wanneer deze SAIFI en CAIDI worden ingevuld in de waarderings-
functie, geeft dit een benadering van het gemiddelde welvaartsverlies van een 
afnemer in het gebied van de netbeheerder in een bepaald jaar”. 
 

13.3.8 Invoergegevens voor de kwaliteitswaarde worden dan niet meer per afnemer (ca. 8 
miljoen) verzameld, maar per netbeheerder (<10). De invoergegevens betreffen niet de 
gemiddelde onderbrekingsfrequentie, maar louter de aantallen wel en niet getroffen 
afnemers. Het aantal invoergegevens is aldus uitermate sterk gereduceerd (van ca. 8 
miljoen afnemers naar hooguit 10 netbeheerders, waarmee de berekeningen uitermate 
eenvoudig en snel uitvoerbaar zijn. Deze ‘berekende’ invoergegevens worden bovendien 
reeds jaren door de netbeheerders vastgesteld en deels gepubliceerd in jaarverslagen, 
kwaliteitsrapportages en/of technische plannen. De administratieve lasten voor de 
netbeheerders zijn dientengevolge minimaal.  
 

13.3.9 Echter, het is vanzelfsprekend de vraag of de meetgegevens bij deze benadering van 
ACM voldoende representatief en bruikbaar zijn als proxy voor de gemeten kwaliteit ten 
behoeve van invoer in de waarderingsfunctie en derhalve voor de kwaliteitsregulering. 
Het antwoord op die vraag is helaas negatief.  
 

13.4 Bezwaren gebruik SAIFI en CAIDI 

13.4.1 Ten eerste geeft de geaggregeerde jaarlijkse onderbrekingsfrequentie een onjuist beeld 
van de werkelijke gemiddelde onderbrekingsfrequentie van de afnemers.  
 

13.4.2 Ter illustratie de volgende cases:  

• stel een netbeheerder heeft 3 netdelen A, B en C met onderbrekingsfrequenties ad 
respectievelijk 1 per 20 jaar, 1 per 10 jaar en 1 per 5 jaar.  

• ieder netdeel heeft 200 afnemers.  
 



    

55 

13.4.3 Bij een evenredig aantal onderbrekingen per jaar in de netdelen ondervinden jaarlijks 
gemiddeld respectievelijk 10, 20 en 40 afnemers een onderbreking in de desbetreffende 
netdelen. In deze case zijn er dan jaarlijks 70 onderbrekingen bij de 600 afnemers. De 
SAIFI bedraagt dan 0,12 (70/600), i.e. gemiddelde eenmaal per 8,6 jaar over de totale 
populatie. In de linkerzijde van de onderstaande tabel zijn de uitkomsten weergegeven. 
Het gemiddelde van de kwaliteitswaarden van de individuele afnemers (frequenties van 
0,05, en 0,10 en 0,2) verschilt van de kwaliteitswaarde van de groepsgemiddelde SAIFI 
ad 0,117. 
 

13.4.4 Echter, in de praktijk zullen de onderbrekingen in de netdelen niet evenredig over de 
jaren plaatsvinden, maar sterk verschillen (in individuele jaren meer of minder afnemers 
raken). Ter illustratie is onderstaand voor dezelfde netdelen en bij dezelfde 
onderbrekingsfrequenties in deze netdelen een scenario gepresenteerd met een niet 
evenredige verdeling van de onderbrekingen over de jaren, zie rechter kolommen AP,BP, 
en CP. Het totaal aantal onderbrekingen over 40 jaar blijft gelijk en ook de 
onderbrekingsfrequenties in de separate netdelen blijven hetzelfde.  
 
Tabel 13.1 : Geaggregeerde SAIFI bij evenredige en niet-evenredige onderbrekingen in de tijd 

 
 

Jaar A B C Totaal SAIFI AP BP CP Totaal SAIFI

200 200 200 600 200 200 200 600

1 10 20 40 70 0,12 25 47 100 172 0,29

2 10 20 40 70 0,12 20 41 50 111 0,19

3 10 20 40 70 0,12 17 37 25 79 0,13

4 10 20 40 70 0,12 16 26 15 57 0,10

5 10 20 40 70 0,12 15 20 10 45 0,08

6 10 20 40 70 0,12 14 15 100 129 0,22

7 10 20 40 70 0,12 13 8 50 71 0,12

8 10 20 40 70 0,12 12 5 25 42 0,07

9 10 20 40 70 0,12 11 1 15 27 0,05

10 10 20 40 70 0,12 10 0 10 20 0,03

11 10 20 40 70 0,12 9 47 100 156 0,26

12 10 20 40 70 0,12 8 41 50 99 0,17

13 10 20 40 70 0,12 7 37 25 69 0,12

14 10 20 40 70 0,12 6 26 15 47 0,08

15 10 20 40 70 0,12 5 20 10 35 0,06

16 10 20 40 70 0,12 4 15 100 119 0,20

17 10 20 40 70 0,12 3 8 50 61 0,10

18 10 20 40 70 0,12 2 5 25 32 0,05

19 10 20 40 70 0,12 1 1 15 17 0,03

20 10 20 40 70 0,12 2 0 10 12 0,02

Maximum 0,12 0,29

Minimum 0,12 0,02
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13.4.5 De jaarlijkse SAIFI’s van de totale populatie bevinden zich bij het scenario met rechter 
kolommen AP,BP en CP in de range [0,020 ; 0,287], d.w.z tussen eenmaal per 50 jaar en 
eenmaal per 3,5 jaar. Een zeer grote range als in gedachten wordt gehouden dat de 
gemiddelde onderbreking over de beschouwde periode (cyclus) hetzelfde is als bij het 
evenredige scenario met de linker kolommen A, B en C. De grote verschillen in de SAIFI 
van de totale populatie leiden tot grote verschillen in de kwaliteitswaarden bij een 
individuele benadering van afnemers. 
 

13.4.6 De jaarlijkse SAIFI’s van de totale populatie kunnen dus zeer grote fluctuaties laten 
zien die niet te herleiden zijn tot grote jaarlijkse veranderingen of verschillen in de 
kwaliteit. Dit is niet alleen theorie, maar ook praktijk. De jaarlijkse schommelingen in 
SAIFI’s zijn bij netbeheerders groot, hetgeen het bovenstaande beeld bevestigt. De 
kleinere netbeheerders laten de grootste bandbreedte zien, bijvoorbeeld Coteq in de 
jaren 2007-2015 met een range 0,04 – 0,36 (tussen eenmaal per 25 jaar en  eenmaal per 
2,8 jaar!). Dergelijke verschillen zijn niet te herleiden tot jaarlijkse veranderingen in 
kwaliteit, maar zijn vooral een gevolg van toeval bij het optreden van onderbrekingen. 
Bij de grotere netbeheerders is de range weliswaar kleiner, maar nog steeds 
substantieel. 
 

13.4.7 Voor twee afnemers die een onderbreking van eenmaal per respectievelijk x en y jaar 
ondervinden, maakt het niet uit of zij in hetzelfde jaar of in verschillende jaren de 
onderbreking hebben. Voor de bepaling van de SAIFI op netbeheerders-niveau maakt 
dat wel uit. Dat is en blijft vreemd, maar is een gevolg van de overgang van individuele 
naar gesommeerde waarden.  
 

13.4.8 De jaarlijks berekende SAIFI van de totale populatie geeft aldus géén goed beeld van de 
aan de afnemers geleverde kwaliteit. 
 

13.4.9 Ten tweede beoogt ACM met de sommatie van jaaruitkomsten over een door ACM 
vastgestelde meerjarige reguleringsperiode de effecten van uitschieters af te vlakken, 
zie ME7R-321: 

• “De kwaliteitsmeting wordt per netbeheerder per jaar bepaald op basis van de 
werkelijk gerealiseerde en gemeten onderbrekingen in alle jaren van de voorgaande 
reguleringsperiode [….]. Doordat de kwaliteitsterm niet uitsluitend gebaseerd wordt 
op de gerealiseerde kwaliteit in één jaar, wordt voorkomen dat eventuele uitschieters 
in een bepaald jaar een te grote invloed hebben op de berekening van de q-factor”. 
 

13.4.10 Echter, de sommatie van de uitkomsten over bijvoorbeeld 3 à 5 individuele jaren zal de 
effecten van uitschieters marginaal dempen omdat de lengte van de 
reguleringsperioden veel te kort is ten opzichte van de range waarin de 
onderbrekingsfrequenties liggen. Mogelijk zou een langjarig voortschrijdend 
gemiddelde van de SAIFI meer soelaas kunnen bieden (in bovenstaand voorbeeld over 
minstens 20 jaar!) maar nog steeds verschillen opleveren ten opzichte van een 
individuele benadering. 

 

13.4.11 Ten derde wordt als gevolg van het informatieverlies bij gebruik van geaggregeerde 
gegevens afbreuk gedaan aan de individuele verschillen tussen afnemers. ACM 
onderkent dit aspect, zie ME7R- 340: 
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• “[….]. Per netbeheerder wordt per jaar geregistreerd hoeveel onderbrekingen in zijn 
gebied hebben plaatsgevonden en het totale aantal afnemers dat door een 
onderbreking is getroffen. Ook is het totale aantal afnemers per netbeheerder 
bekend. Met deze gegevens kan per netbeheerder per jaar de SAIFI en de CAIDI 
berekend worden. Wanneer deze SAIFI en CAIDI worden ingevuld in de 
waarderingsfunctie, geeft dit een benadering van het gemiddelde welvaartsverlies 
van een afnemer in het gebied van de netbeheerder in een bepaald jaar”. 
 
 

13.4.12 ACM verduidelijkt deze benadering in voetnoot 147 in het ME7R: 

• “Dit is een benadering en dit bedrag hoeft niet gelijk te zijn aan de uitkomsten van de 
methode zoals beschreven in het voorgaande randnummer. De waarderingsfunctie is 
namelijk niet lineair. Een voorbeeld ter verduidelijking. Een netbeheerder met slechts 
2 aangeslotenen, huishoudens A en B. A heeft een SAIFI van 1 en een CAIDI van 20, 
bijbehorende gewenste compensatie bedraagt 0 euro. B heeft een SAIFI van 1 en een 
CAIDI van 60, compensatie 6,20 euro. Gemiddelde kwaliteit van de netbeheerder: 
SAIFI van 1 en een CAIDI van (20 + 60) / 2 = 40. Bijbehorende gewenste compensatie 
is 3,80 euro. Dit is ongelijk aan (0 + 6,20) / 2 = 3,10 euro”. 
 

13.4.13 ACM vergeet evenwel een belangrijke consequentie van dit aggregeren te vermelden, 
namelijk de berekende kwaliteitswaarden van de aggregatie geeft  een overschattingoverschattingoverschattingoverschatting 
ten opzichte van de som van de kwaliteitswaarde van de individuele afnemers. Dit is 
een gevolg van het uitgangspunt van de afnemende meerwaarde, tot uitdrukking 
gebracht in een logaritmische kromme. 
 

13.4.14 Het ‘platslaan’ van de individuele kwaliteitsinformatie van miljoenen afnemers tot een 
enkele indicator heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de ‘benaderde’ 
meetgegevens. Hoe groter de spreiding tussen de afnemers bij een netbeheerder des te 
groter de overschatting van de kwaliteitswaarde.  
 

13.4.15 Ten vierde leggen de waarderingsfuncties van de onderzoeksbureaus een relatie tussen 
de kwaliteitsprestatie naar de individuele afnemer en de financiële waardering hiervoor 
van de individuele afnemer. Dat is wat anders dan de (totale)  kwaliteitsprestatie van 
de netbeheerder en de financiële waardering hiervoor van de afnemer”. 
 

13.4.16 Tenslotte wordt bij de berekening van de kwaliteitsprestatie onderscheid gemaakt 
tussen twee types afnemers: huishoudens en MKB-bedrijven. Deze gegevens zijn niet 
per netbeheerder beschikbaar. Uit dien hoofde wordt de landelijke verhouding tussen 
het aantal huishoudens en het aantal MKB-bedrijven gebruikt om een weging aan te 
brengen tussen de waardering van een huishouden en van een MKB-bedrijf, zie ME7R-
343:  

• “Er is echter geen informatie beschikbaar over het aantal huishoudens en het aantal 
MKBbedrijven per netbeheerder. Daarom is gekozen om de landelijke verhouding 
tussen het aantal huishoudens en het aantal MKB-bedrijven te gebruiken om een 
weging aan te brengen tussen de waardering van een huishouden en een MKB-
bedrijf.[…]”. 
 

13.4.17 Ook hier is dus sprake van een benadering van gegevens, waarbij het niet 
onaannemelijk is dat de werkelijke verhoudingen tussen de netbeheerders en dus hun 
kwaliteitswaarden verschillen.  
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Tabel 13.2: Samenvatting gerealiseerde kwaliteitsgegevens  

Processtap    Knelpunt    Gekozen 
oplossing    

Gevolg    Opmerkingen 

Gerealiseerde 
kwaliteitsgegevens    

Definitie én 
eenduidige 
vaststelling 
individuele 
kwaliteit niet 
mogelijk    

Benadering 
middels 
geaggregeerde 
jaarlijkse uitval    

Niet robuust 
Betrouwbaarheid ↓ 
Niet plausibel 

Alternatieven niet 
onderzocht 
Afnemende 
meerwaarde weg 
gesaldeerd 

 
  



    

59 

14 BIJLAGE F: BRONNEN 
 

RapportenRapportenRapportenRapporten    
Blauw Research BV: Waardering stroomonderbrekingen 2012, augustus 2012 
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15646/Rapporthttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15646/Rapporthttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15646/Rapporthttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15646/Rapport----BlauwBlauwBlauwBlauw----WaarderingWaarderingWaarderingWaardering----vanvanvanvan----
stroomonderbrekingenstroomonderbrekingenstroomonderbrekingenstroomonderbrekingen 
 
Blauw Research BV: Vereenvoudiging model waardering stroomonderbrekingen, januari 2013 
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15645/Rapporthttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15645/Rapporthttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15645/Rapporthttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15645/Rapport----BlauwBlauwBlauwBlauw----VereVereVereVereenvoudigingenvoudigingenvoudigingenvoudiging----
modelmodelmodelmodel----waarderingwaarderingwaarderingwaardering----stroomonderbrekingenstroomonderbrekingenstroomonderbrekingenstroomonderbrekingen 
 
SEO : Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit, april 2004 
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/5706/Onderzoekhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/5706/Onderzoekhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/5706/Onderzoekhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/5706/Onderzoek----DTeDTeDTeDTe----2004200420042004----kostenkostenkostenkosten----
stroomonderbrekingenstroomonderbrekingenstroomonderbrekingenstroomonderbrekingen 
 
 

WetWetWetWet----    en regelgevingen regelgevingen regelgevingen regelgeving    
EZK: Elektriciteitswet 1998 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2020https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2020https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2020https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2020----02020202----01010101 
 
ACM: Methodebesluit voor de regionale netbeheerders elektriciteit in de 6e reguleringsperiode (2014-
2016), 02-10-2013 
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12002/Methodebesluithttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12002/Methodebesluithttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12002/Methodebesluithttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12002/Methodebesluit----RNBRNBRNBRNB----elektriciteitelektriciteitelektriciteitelektriciteit----
2014201420142014----2016201620162016    
 
ACM: Gewijzigd Methodebesluit voor de regionale netbeheerders elektriciteit in de 7e 
reguleringsperiode (2017-2021), 25-01-2019 
https://www.acm.nl/nl/publicaties/gewijzigdhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/gewijzigdhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/gewijzigdhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/gewijzigd----methodebesluitmethodebesluitmethodebesluitmethodebesluit----rnbsrnbsrnbsrnbs----elektriciteitelektriciteitelektriciteitelektriciteit----2017201720172017----2021202120212021 
 
 

RekenmodellenRekenmodellenRekenmodellenRekenmodellen    
ACM: Gewijzigd q-factormodel regionale netbeheerders elektriciteit 2011 – 2013, 15-09-2016. 
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16284/Gewijzigdhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16284/Gewijzigdhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16284/Gewijzigdhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16284/Gewijzigd----qqqq----factormodelfactormodelfactormodelfactormodel----regionaleregionaleregionaleregionale----
netbeheerdersnetbeheerdersnetbeheerdersnetbeheerders----elektelektelektelektriciteitriciteitriciteitriciteit----2011201120112011------------2013201320132013    
 
ACM: Gewijzigd q-factormodel regionale netbeheerders elektriciteit 2014-2016,15-09-2016 
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16293/Gewijzigdhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16293/Gewijzigdhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16293/Gewijzigdhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16293/Gewijzigd----qqqq----factormodelfactormodelfactormodelfactormodel----regionaleregionaleregionaleregionale----
netbeheerdersnetbeheerdersnetbeheerdersnetbeheerders----elektriciteitelektriciteitelektriciteitelektriciteit----2014201420142014----2016201620162016    
 
ACM: Q-factorberekening behorende bij de x-factorbesluiten RNB’s elektriciteit 2017-2021, 27-09-
2016 
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16348/Qhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16348/Qhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16348/Qhttps://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16348/Q----factorberekeningfactorberekeningfactorberekeningfactorberekening----behorendebehorendebehorendebehorende----bijbijbijbij----dededede----
xxxx----factorbesluitenfactorbesluitenfactorbesluitenfactorbesluiten----RNBsRNBsRNBsRNBs----elektriciteitelektriciteitelektriciteitelektriciteit----2017201720172017----202202202202    
 
 
 



    

60 

15 BIJLAGE G: AFKORTINGEN  
 

ACM  = Autoriteit Consument & Markt 
BR  = Blauw Research B.V. 
CBS  = Centraal Bureau voor de Statistiek 
EZK  = Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
SEO  = Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam 
 
MS-net  = Middenspanningsnet 
LS-net  = Laagspanningsnet 
HS-net  = Hoogspanningsnet 
 
CAIDI  = Customer Average Interruption Duration Index 
SAIFI  = System Average Interruption Frequency Index  
SAIDI  = System Average Interruption Duration Index 
 
BR-2012 = Rapport BR: Waardering stroomonderbrekingen 2012 
BR-2013 = Rapport BR: Vereenvoudiging model waardering stroomonderbrekingen 
SEO-2004 = Rapport SEO: Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit 
E-wet      = Elektriciteitswet 1998 
ME6R     = Methodebesluit voor de regionale netbeheerders elektriciteit in de 6e  

   reguleringsperiode 2014-2016 
ME7R     = Gewijzigd Methodebesluit voor de regionale netbeheerders elektriciteit in de 7e       
                                reguleringsperiode 2017-2021 
ME8R     = Methodebesluit voor de regionale netbeheerders elektriciteit in de 8e  
                               reguleringsperiode 2022-e.v. 
ME7R-xxx = Verwijzing naar randnummer xxx uit ME7R 
 
 


