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1. N.V. RENDO (hierna: RENDO) gevestigd te Meppel, dient hierbij haar zienswijze in op het 

ontwerpbesluit voor de vijfde reguleiingsperiode regionale netbeheerders elektriciteit van de 

Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) als bedoeld 

in artikel 41, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 van 9 maart 2012 met kenmerk 

104007/45 (hierna: ontwerpbesluit). 

2. Als gevolg van de tussenuitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven 

(hierna: CBb) van 16 december 2011 dienen gedeelten van het besluit van de Raad van 

26 augustus 2010 met kenmerk 103221_1/266 opnieuw to worden vastgesteld. Het gaat hier 

specifiek om de onderdelen randnummers 152 tot en met 177 en de uitwerking daarvan in 

bijlage 1 van het methodebesluit. 

3. RENDO is van mening dat de Raad in het voorliggende ontwerpbesluit recht heeft gedaan 

aan deze opdracht van het CBb. 

4. Daarnaast vraagt het CBb de Raad zich, los van de opdracht om het methodebesluit te 

herzien, to beraden over de wenselijkheid nader onderzoek in te stellen naar de vraag of 

decentrale invoeding als ORV kan worden aangemerkt on het CBb daarover te informeren. 

5. De Raad beantwoord in het ontwerpbesluit eveneens deze vraag. De Raad komt tot de 

conclusie dat decentrale invoeding ten principals niet als ORV zou kunnen worden 

aangemerkt. Dientengevolge oordeelt de Raad dat nader onderzoek niet wenselijk is.1 

6. RENDO deelt de mening van de Raad dat een invoedingstarief een passende oplossing 

voor de problematiek van decentrale invoeding kan zijn. Hierbij zij opgemerkt dat de 

waardering hiervan de nodige aandacht zal vergen. De waardering (hoogte van het tarief of 

tarieven) zal vanwege zowel kostenbesparende als kostenverhogende effecten als de aard 

van de decentrale invoeding niet eenvoudig zijn. De problematiek is vergefijkbaar met de 

inhoudelijke gronden die RENDO heeft ingebracht in de zienswijze op het oorspronkelijke 

ontwerpbesluit (besluit met kenmerk van 12 maart 2010 met nummer 103221_1/101) en in 

de beroepsprocedure AWB 10/1050. 

I Randnummer 47t Ontwerpbesluit 

Bank: ABN AMR() 62.11.57.023 

RENDO is onderdeel van N.V. RENDO Holding 

BTW: NL805685492B.01 KvK Meppel: 04016836 



ARENDO 
NETWERKEN 

7. Gezien de discussies die in het verleden hieromtrent zijn gevoerd, is het de vraag of een 

invoedingstarief zal worden ingevoerd. RENDO verwacht dat dit niet tijdig genoeg is voor de 

vaststelling van het methodebesluit voor de zesde reguleringsperiode. Tot de invoering van 

een invoedingstarief, is binnen de regulering ORV het enige instrument om verschillen in 

efficiente kosten tussen netbeheerders te compenseren. 

8. De Raad hanteert als uitgangspunt in het ontwerpbesluit dat ORV's enkel bestaan in 

externe, buiten het net of invloedsfeer van de netbeheerder gelegen factoren die voor 

eenzelfde cost driver verschil in efficiente kosten tussen netbeheerders veroorzaken.2 

Zolang er geen invoedingstarief is ingevoerd, is RENDO van mening dat decentrale 

invoeding voldoet aan dit uitgangspunt. Decentrale invoeding is hier de cost driver die 

verschillen in efficiente kosten tussen netbeheerders veroorzaakt. 

9. Omdat ORV's na erkenning pas in het methodebesluit van de eerstvolgende 

reguleringsperiode kunnen worden verwerkt, heeft de Raad door het innemen van dit 

standpunt het ORV instrument als oplossing voor de zesde reguleringsperiode (onnodig) 

geblokkeerd. 

10. De tussenuitspraak van het CBb noodzaakt de Raad niet om haar overwegingen en 

conclusies aangaande decentrale invoeding als ORV vast to leggen in het methodebesluit. 

RENDO wil ervoor pleiten om de randnummers die hierop zien weg te laten uit het 

definitieve besluit. 
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