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onderwerp : Zienswijze wijziging methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit 
vijfde reguleringsperiode 
 
 
Geachte leden van de Raad van Bestuur, 
 
In de Staatscourant van 9 maart 2012 nummer 4700 stelt de Raad van Bestuur van de NMa 
(hierna: de Raad) belanghebbenden in de gelegenheid te reageren op de wijziging van het 
methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit vijfde reguleringsperiode, alvorens de Raad 
een definitief besluit zal nemen. Van de geboden gelegenheid tot het geven van een reactie 
maakt VEMW graag gebruik.  
 
VEMW is van mening dat het voorgenomen besluit tot wijziging van het methodebesluit voor 
regionale netbeheerders in strijd is met de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de Wet). Hieronder zal 
VEMW deze strijdigheid met de Wet in stappen uiteenzetten.  
 
In het oorspronkelijke methodebesluit heeft de Raad besloten om de kosten voor decentrale 
invoeding mee te nemen in de waardering van de afzet van de netbeheerders; de 
samengestelde output (SO). Het College van het Beroep voor het Bedrijfsleven (hierna CBb) 
heeft in haar tussenuitspraak van 16 december 2011 aangegeven dat het meenemen van de 
kosten voor decentrale invoeding via de SO in strijd is met de Wet. Het CBb heeft de Raad dan 
ook verzocht om de SO opnieuw vast te stellen. Daarnaast heeft het CBb de Raad verzocht om 
na te gaan of de kosten voor decentrale invoeding als objectiveerbaar regionaal verschil (ORV) 
zouden kunnen worden aangemerkt. 
 
Uit het ontwerpmethodebesluit blijkt dat de Raad concludeert dat de kosten voor decentrale 
invoeding niet kunnen worden beschouwd als ORV. VEMW deelt de mening van de Raad. 
Vervolgens blijkt uit het ontwerpmethodebesluit dat de Raad voornemens is om de kosten die 
worden veroorzaakt door decentrale invoeding te beschouwen als reguliere economische 
kosten. 
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VEMW is van mening dat de Wet evenmin ruimte biedt om de specifieke extra kosten als gevolg 
van invoeding mee te nemen als reguliere economische kosten. Op basis van artikel 41b lid 1 
onder a van de Elektriciteitswet 1998 moeten kosten namelijk worden toegerekend aan de 
tariefdragers betreffende de diensten die de kosten veroorzaken. Het CBb concludeert in de 
tussenuitspraak dat invoeding gezien moet worden als een aparte dienst waar een afnemer 
gebruikt van maakt. Het opvoeren van kosten die direct zijn toe te rekenen aan decentrale 
invoeding van elektriciteit is volgens het CBb niet toegestaan bij de berekening van 
tariefdragers die betrekking hebben of de ontvangst van elektriciteit. 
 
Naar de mening van VEMW is de tussenuitspraak van het CBb daarmee duidelijk; de huidige 
Wet biedt geen ruimte om de kosten voor decentrale invoeding mee te nemen in de berekening 
van de SO of in de berekening van de reguliere economische kosten. De raad concludeert zelf 
dat decentrale invoeding niet gezien kan worden als ORV. Bovenstaande leidt tot de conclusie 
dat het niet mogelijk is om de kosten van decentrale invoeding mee te nemen bij de berekening 
van de tarieven die de regionale netbeheerders mogen innen bij afnemers van elektriciteit. 
 
Afsluitend wil VEMW opmerken dat de huidige situatie waarbij de kosten voor het 
elektriciteitsnet enkel worden betaald door de gebruikers van elektriciteit onhoudbaar is 
geworden. Het moge duidelijk zijn dat vanuit het principe van kostenveroorzaking producenten 
moeten betalen voor transportkosten. De tussenuitspraak van het CBb op 16 december 2011 
bevestigt deze visie. Op basis van artikel 41b lid 1 onder a van de Elektriciteitswet 1998 moeten 
kosten worden toegerekend aan de tariefdragers betreffende de diensten die de kosten 
veroorzaken. Een tariefdrager voor invoeding op alle netvlakken is daarom de oplossing voor 
het eerlijker verdelen van de netkosten én de enige mogelijkheid om netbeheerders te 
vergoeden voor de kosten van invoeding. 
 
Wij vertrouwen erop u met onze zienswijze voldoende te hebben geïnformeerd en gaan ervan 
uit dat u deze nadrukkelijk onderdeel laat zijn van de besluitvorming van de Raad. 
Vanzelfsprekend zijn wij desgewenst beschikbaar voor het verschaffen van een nadere 
(mondelinge) toelichting. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
w.g. 
 
dr. H. Grünfeld 
Algemeen directeur 


