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1. Met dit besluit geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(hierna: de NMa) uitvoering aan artikel 41c, eerste lid en artikel 41e, vierde lid van de 

Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan stelt de NMa de tarieven, die de 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ten hoogste zal berekenen voor de 

uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, eerste en tweede lid van de E-wet, jaarlijks 

vast.  

 

2. Met dit besluit geeft de NMa tevens uitvoering aan artikel 41a, tweede lid van de E-wet. Op 

grond hiervan kan de NMa het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief 

wordt vastgesteld (hierna: rekenvolumina) gedurende een reguleringsperiode wijzigen.  

 

3. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de maximum tarieven voor TenneT TSO B.V. 

(hierna: TenneT) voor het jaar 2010 voor het transport op het extra hoogspanningsnetwerk 

(met een spanningsniveau van 220/380 kV, hierna: EHS-netten), voor het transport op het 

hoogspanningsnet (met een spanningsniveau van 110/150 kV, hierna: HS-netten) en voor 

het verrichten van systeemdiensten (hierna samen: nettarieven). Daarnaast worden met 

onderhavig besluit de rekenvolumina gewijzigd. De aan dit besluit toegevoegde bijlagen 

maken integraal onderdeel uit van dit besluit. 

 

4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.  
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5. Met dit besluit stelt de NMa de nettarieven en rekenvolumina voor TenneT vast. Dit 

besluit bestaat uit een aantal hoofdstukken. In de volgende twee hoofdstukken beschrijft 

de NMa welk kader gehanteerd wordt voor dit besluit. Het kader wordt bepaald door de 

wettelijke basis (hoofdstuk 3) en de context van dit besluit (hoofdstuk 4). Vervolgens 

wordt ingegaan op de procedure die de NMa heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit 

besluit (hoofdstuk 5). Daarna bepaalt de NMa de totale tariefinkomsten voor 2010 van 

TenneT (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 beschrijft de NMa de wijzigingen die hij heeft 

aangebracht in het tarievenvoorstel. De NMa eindigt dit besluit met zijn dictum in 

hoofdstuk 8. Indien onvermeld, is de vindplaats van de diverse besluiten en stukken 

waarnaar in dit besluit wordt verwezen de internetpagina van de Energiekamer van de 

NMa: www.energiekamer.nl. 

 

6. De NMa heeft 4 bijlagen toegevoegd als onderdeel van onderhavig besluit. In Bijlage 1 

gaat de NMa in op de zienswijzen die zijn ingediend naar aanleiding van de 

terinzagelegging van het tarievenvoorstel van TenneT. Bijlage 2 bevat de bepaling van de 

tariefinkomsten voor het jaar 2010 voor transport- en systeemdiensten. Bijlage 3 en Bijlage 

4 bevatten, respectievelijk, de beoordeling door de NMa van het investeringsvoorstel 

Borssele en het investeringsvoorstel Ede, zoals bedoeld in artikel 41b, tweede lid van de E-

wet.  
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7. In dit hoofdstuk beschrijft de NMa de bepalingen die gezamenlijk de wettelijke basis 

vormen voor dit besluit. 

 

8. Artikel 40 van de E-wet luidt: 

“De tarieven voor de diensten ter uitvoering van de taken, genoemd in artikel 16, eerste lid, 

worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 41 tot en met 41d.”  

 

9. Artikel 41a, eerste en tweede lid van de E-wet luidt: 

“ -1. Ten behoeve van het voorstel, bedoeld in artikel 41b, stelt de Raad van bestuur van de 

mededingingsautoriteit voor iedere netbeheerder afzonderlijk voor een periode van ten minste 

drie en ten hoogste vijf jaar vast: 

a. de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering,  

b. de kwaliteitsterm, en  

c. het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld. 

-2. De Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan het in het eerste lid, onderdeel c, 

bedoelde rekenvolume gedurende de in dit lid bedoelde periode wijzigen.”  

 

10. Artikel 41c, eerste lid van de E-wet luidt: 

“De Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven, die kunnen verschillen 

voor de verschillende netbeheerders en voor de onderscheiden tariefdragers, jaarlijks vast.”  

 

11. De NMa stelt voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet jaarlijks het 

verschil vast tussen de totale inkomsten uit de tarieven, bedoeld in artikel 41b, eerste lid, 

onderdeel d, en de gerealiseerde totale inkomsten uit de tarieven. Bij de eerstvolgende 

vaststelling van de tarieven verwerkt de NMa het verschil in de tarieven. De wettelijke 

grondslag hiervoor is artikel 41d, tweede lid: 

“De Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt voor de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet jaarlijks het verschil vast tussen de totale inkomsten uit de tarieven, 

bedoeld in artikel 41b, eerste lid, onderdeel d, en de gerealiseerde totale inkomsten uit de 

tarieven. Bij de eerstvolgende vaststelling van de tarieven verwerkt de Raad van bestuur van de 

mededingingsautoriteit het verschil in de tarieven.”   
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12. De NMa stelt jaarlijks de tarieven vast met betrekking tot de systeemdiensten die de 

landelijk netbeheerder uitvoert. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 41e, eerste en 

vierde lid: 

“ -1. De tarieven voor diensten ter uitvoering van de taken, genoemd in artikel 16, tweede lid, 

worden vastgesteld overeenkomstig dit artikel. 

-4. De Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven vast overeenkomstig 

artikel 41c, eerste en tweede lid.”  

 

13. De tarieven gelden voor de periode van inwerkingtreding tot 1 januari van het jaar volgend 

op inwerkingtreding ingevolge artikel 42, eerste lid van de E-wet: 

“De tarieven treden in werking op een door de Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit 

te bepalen datum en gelden tot 1 januari van het jaar, volgend op de datum van 

inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de tarieven.”  

 

14. Indien bij de eerder vastgestelde tarieven gebruik is gemaakt van onjuiste of onvolledige 

gegevens kan de NMa een correctie toepassen. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 

41c, tweede lid van de E-wet: 

“De Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan de tarieven die zullen gelden in het 

jaar t corrigeren, indien de tarieven die golden in dat jaar of de jaren voorafgaand aan het jaar 

t: 

a. bij rechterlijke uitspraak of met toepassing van artikel 6:18 van de Algemene wet 

bestuursrecht zijn gewijzigd; 

b. zijn vastgesteld met inachtneming van onjuiste of onvolledige gegevens en de Raad van 

bestuur van de mededingingsautoriteit, indien hij de beschikking had over juiste of volledige 

gegevens, tarieven zou hebben vastgesteld die in aanmerkelijke mate zouden afwijken van de 

vastgestelde tarieven; 

c. zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte gegevens en de feitelijke gegevens daarvan 

afwijken.”  
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15. In dit hoofdstuk beschrijft de NMa de inhoudelijke en wettelijke context van dit besluit. 

Door deze context te beschrijven, plaatst de NMa dit besluit in een breder perspectief. Het 

breder perspectief bestaat uit een korte beschrijving van hoe het netbeheer van (extra) 

hoogspanningsnetten past binnen de totale elektriciteitsmarkt en hoe dit besluit 

samenhangt met andere besluiten van de NMa. 

 

4.1 Inhoudelijke context 

Beheer van elektriciteitsnetten 

16. De NMa houdt onafhankelijk toezicht op de elektriciteitsmarkt met als doel deze markt zo 

effectief mogelijk te laten werken. De elektriciteitsmarkt bestaat uit de segmenten 

productie, handel, levering en transport van elektriciteit. Bij productie, handel en levering 

van elektriciteit is sprake van een vrije markt. Voor de bijbehorende diensten op deze 

segmenten kunnen handelaren, zakelijke gebruikers en consumenten zelf bepalen met 

welk bedrijf zij een contract willen afsluiten. Bij het transport van elektriciteit is dit niet het 

geval. Afnemers met een aansluiting op een bepaald net1 kunnen niet zelf bepalen door 

welk bedrijf zij het transport willen laten verrichten. Zij zijn gebonden aan de netbeheerder 

die het net beheert waar zij een aansluiting op hebben. 

 

17. Degene aan wie een net toebehoort, is verplicht voor het beheer van dat net een of meer 

naamloze of besloten vennootschappen als netbeheerder aan te wijzen2. De aanwijzing 

van een netbeheerder behoeft instemming van de Minister van Economische Zaken 

(hierna: de Minister)3. TenneT is aangewezen als beheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet. De meeste afnemers zijn echter niet op dit landelijk hoogspanningsnet 

aangesloten, maar op een fijnmazig elektriciteitsdistributienet met een regionaal karakter 

(hierna: distributienet). Via het landelijk hoogspanningsnet en het distributienet komt de 

elektriciteit uiteindelijk terecht bij de afzonderlijke afnemers. Beheerders van dergelijke 

distributienetten worden ook wel regionale netbeheerders elektriciteit genoemd. Dit besluit 

heeft betrekking op de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, TenneT. 

 

                                                           
1  Ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel i van de E-wet is een net gedefinieerd als: één of meer verbindingen voor het 

transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere 

hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een 

producent of van een afnemer. 

2  Ingevolge artikel 10, derde lid van de E-wet. 

3  Ingevolge artikel 12, tweede lid van de E-wet. 
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18. In de E-wet zijn de beheertaken voor de landelijk netbeheerder vastgelegd4 (hierna: 

netbeheertaken). De landelijk netbeheerder heeft onder meer als taak om zijn netten in 

werking te hebben, te onderhouden en de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid 

van de netten en van het transport van elektriciteit over de netten op de meest doelmatige 

wijze te waarborgen. Daarnaast heeft hij als taak om de netten aan te leggen, te herstellen, 

te vernieuwen of uit te breiden, waarbij maatregelen in overweging worden genomen op 

het gebied van duurzame elektriciteit, energiebesparing en vraagsturing of decentrale 

elektriciteitsproductie waardoor de noodzaak van vervanging of vergroting van de 

productiecapaciteit ondervangen kan worden5. Voor de landelijk netbeheerder is het van 

belang dat de kosten die hij maakt om te voldoen aan de wettelijke beheertaken 

terugverdiend kunnen worden. Als hij de noodzakelijke kosten (inclusief een redelijk 

rendement) vergoed krijgt komt de kwaliteit, en daarmee de leveringszekerheid van 

elektriciteit, niet in gevaar. Dit gebeurt uiteindelijk via de transporttarieven. 

 

19. Ingevolge de artikelen 10, 12 en 16 van de E-wet heeft de landelijk netbeheerder een 

wettelijk monopolie. Hij ondervindt bij het beheer van het landelijk transportnet geen 

concurrentie van andere netbeheerders. Het ontbreken van directe concurrenten zou ertoe 

kunnen leiden dat hij onvoldoende doelmatig werkt, te hoge tarieven vaststelt of tussen 

verschillende typen afnemers gaat discrimineren. De afnemers worden in dergelijke 

gevallen benadeeld. Afnemers zijn daarom gebaat bij een bevordering van de 

doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van het transport. 

Hieronder valt ook dat de landelijk netbeheerder in ieder geval geen rendement behaalt dat 

hoger is dan in het economische verkeer gebruikelijk. 

 

20. De wetgever heeft de NMa daarom belast met de taak om een reguleringssystematiek vast 

te stellen waarmee netbeheerders, zoals de Minister aangeeft in zijn doelstellingen, "een 

prikkel krijgen om net zo doelmatig te handelen als bedrijven op een markt met concurrentie"6 

en waarmee "netbeheerders financiële prikkels voor zowel kwaliteit als efficiencyverbetering"7 

krijgen. Dit geldt dus ook voor de landelijk netbeheerder. Indien deze doelstellingen 

worden bereikt, resulteert dat naar de mening van de NMa in een optimale balans tussen 

prijs en kwaliteit van de geleverde diensten. Met de vaststelling van een 

                                                           
4  Ingevolge artikel 17 en artikel 17a van de E-wet is het de netbeheerder niet toegestaan om goederen of diensten te 

leveren waarmee zij in concurrentie treden, met uitzondering van de in die artikelen limitatief opgesomde 

werkzaamheden. Artikel 43 van de E-wet stelt daarbij dat een netbeheerder een afzonderlijke boekhouding moet 

aanhouden voor het beheer van de netten op grond van zijn wettelijke taken, bedoeld in de artikelen 16, 16a en 16b van 

de E-wet. 

5  Ingevolge artikel 16, eerste lid van de E-wet. 

6  Kamerstukken II 2002/03, 28 174, nr. 28, p. 13. 

7  Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 3, p. 19. 
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reguleringssystematiek (methodebesluit8) reguleert de NMa dus het gedrag van de 

landelijk netbeheerder TenneT, die zich in een monopoloïde situatie bevindt. Met het oog 

op de eerder genoemde doelstellingen beoogt de NMa bij de vaststelling van deze 

reguleringssystematiek een optimale balans te vinden tussen de belangen van de diverse 

betrokkenen. De toepassing van de vastgestelde reguleringssystematiek leidt uiteindelijk 

tot een korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering9 (hierna: x-factor) en 

rekenvolumina voor TenneT. De x-factor en de rekenvolumina leiden op hun beurt weer tot 

de tarieven die TenneT ten hoogste mag berekenen voor het transport van elektriciteit aan 

zijn afnemers.  

 

4.2 Wettelijke Context 

Van methodebesluit en het x-factor- en rekenvoluminabesluit… 

21. Jaarlijks stelt de NMa in afzonderlijke tarievenbesluiten de maximale transporttarieven vast 

die TenneT in rekening mag brengen. De NMa vindt het belangrijk om inzichtelijk te 

maken hoe deze transporttarieven samenhangen met het methodebesluit10 en de daarvan 

afgeleide x-factor en rekenvolumina voor TenneT. De NMa hecht hier aan omdat deze 

besluiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

 

22. De NMa legt de methode tot vaststelling van de x-factor en van de rekenvolumina voor 

TenneT in een apart besluit vast. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 41, lid 1, 2, 3 en 

5 van de E-wet: 

 “ -1. De Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt na overleg met de gezamenlijke 

netbeheerders en met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, 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, voor netbeheerders, met uitzondering van de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet, de methode 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, vast.  

-2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor vaststelling van de methode tot 

vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering en van het 

rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld voor de netbeheerder 

van het landelijk hoogspanningsnet.  

 

                                                           
8  Ingevolge artikel 41, eerste lid van de E-wet. 

9  Ingevolge artikel 41a, eerste lid, onderdeel a van de E-wet.   

10  Ingevolge artikel 41, eerste lid van de E-wet. 
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-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.  

-5. De rekenvolumina die een netbeheerder gebruikt bij het voorstel, bedoeld in artikel 41b, zijn 

gebaseerd op daadwerkelijk gefactureerde volumina in eerdere jaren, of worden door de Raad 

van bestuur van de mededingingsautoriteit geschat indien deze betrekking hebben op nieuwe 

tarieven.”  

 

23. Vervolgens heeft de NMa de methode uit het methodebesluit toegepast om de hoogte van 

de x-factor en de rekenvolumina voor TenneT vast te stellen. De wettelijke grondslag 

hiervoor is artikel 41a, eerste lid van de E-wet: 

“ -1. Ten behoeve van het voorstel, bedoeld in artikel 41b, stelt de Raad van bestuur van de 

mededingingsautoriteit voor iedere netbeheerder afzonderlijk voor een periode van ten minste 

drie en ten hoogste vijf jaar vast: 

a. de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering,  

b. de kwaliteitsterm, en  

c. het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld.”  

 

24. De wettelijke grondslag voor het wijzigen van de rekenvolumina is artikel 41a, tweede lid 

van de E-wet: 

- 2. De Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan het in het eerste lid, onderdeel c, 

bedoelde rekenvolume gedurende de in dat lid bedoelde periode wijzigen.”  

 

Via het tarievenvoorstel … 

25. Iedere netbeheerder zendt jaarlijks aan de NMa een voorstel voor de tarieven die deze 

netbeheerder ten hoogste zal berekenen voor de uitvoering van de netbeheertaken. Daarbij 

nemen de netbeheerders het uitgangspunt van kostenoriëntatie, de tariefstructuren en 

voorwaarden ingevolge artikel 36 van de E-wet (hierna: TarievenCode11), de door de NMa 

vastgestelde x-factor, kwaliteitsterm (hierna: q-factor) en rekenvolumina, en de wettelijke 

formule in acht. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 41b, eerste en tweede lid van de 

E-wet: 

                                                           
11  Laatst gewijzigd bij besluit van 24 februari 2009 met kenmerk 102466/23. 
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“ -1. Iedere netbeheerder zendt jaarlijks voor 1 oktober aan de Raad van bestuur van de 

mededingingsautoriteit een voorstel voor de tarieven die deze netbeheerder ten hoogste zal 

berekenen voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, eerste lid, met inachtneming 

van:  

a. het uitgangspunt dat de kosten worden toegerekend aan de tariefdragers betreffende de 

diensten die deze kosten veroorzaken,  

b. de tariefstructuren vastgesteld op grond van artikel 36 of 37,  

c. het bepaalde bij of krachtens artikel 41a, en  

d. de formule 

 

1

100
1 −⎟⎠

⎞⎜⎝
⎛ +±+= tt TI

qxcpi
TI      

 

waarbij: 

TIt = de totale inkomsten uit de tarieven in het jaar t, te weten de som van de 

vermenigvuldiging van elk tarief in jaar t en het op basis van artikel 41a, eerste lid, onderdeel c, 

vastgestelde rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld;  

TIt-1 = de totale inkomsten uit de tarieven in het jaar voorafgaande aan het jaar t, te weten de 

som van de vermenigvuldiging van elk tarief in jaar t-1 en het op basis van artikel 41a, eerste lid, 

onderdeel c, vastgestelde rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt 

vastgesteld;  

cpi = de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het 

quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan het jaar t, en 

van deze prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het jaar t, zoals deze 

maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek;  

x = de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering;  

q = de kwaliteitsterm, die de aanpassing van de tarieven in verband met de geleverde kwaliteit 

aangeeft. 

-2 Een netbeheerder kan, gelijktijdig met het voorstel, bedoeld in het eerste lid, een voorstel 

doen voor een tariefverhoging ter dekking van de kosten voor een uitzonderlijke en 

aanmerkelijke investering ter uitbreiding van het door de netbeheerder beheerde net.”  

 

26. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zendt jaarlijks een tarievenvoorstel 

voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, tweede lid van de E-wet. De 

wettelijke grondslag hiervoor is artikel 41e, derde lid van de E-wet: 

“De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zendt jaarlijks voor 1 oktober aan de Raad 

van bestuur van de mededingingsautoriteit een voorstel voor de tarieven voor uitvoering van de 

taken, genoemd in artikel 16, tweede lid, met inachtneming van de tariefstructuren vastgesteld 

op grond van artikel 36.”  
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Naar het tarievenbesluit 

27. De NMa stelt jaarlijks de tarieven met betrekking tot het transport van elektriciteit voor 

iedere netbeheerder vast. Dit tarievenbesluit bevat de transporttarieven die afnemers van 

elektriciteit op EHS- en HS-netten ten hoogste moeten betalen. De wettelijke grondslag 

voor het vaststellen van transporttarieven is artikel 41c, eerste lid van de E-wet: 

“De Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven, die kunnen verschillen 

voor de verschillende netbeheerders en voor onderscheiden tariefdragers, jaarlijks vast.”  

 

28. De wettelijke grondslag voor het vaststellen van het systeemdienstentarief is artikel 41e, 

eerste lid van de E-wet:  

“De Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven vast overeenkomstig 

artikel 41c, eerste en tweede lid.”  
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Vaststelling methodebesluit, x-factor en rekenvolumina 

29. Met het methodebesluit van 26 september 2008 met het kenmerk 102615/122 (hierna: 

methodebesluit) heeft de NMa op grond van artikel 41, eerste en tweede lid van de E-wet 

de methode vastgesteld voor de vaststelling van de x-factor en de rekenvolumina voor de 

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

reguleringsperiode).  

 

30. Met het besluit van 26 september 2008 met het kenmerk 102616/8 (hierna: x-factorbesluit) 

heeft de NMa op grond van artikel 41, eerste lid, onderdeel a van de E-wet, de x-factor voor 

TenneT voor de vierde reguleringsperiode vastgesteld op 2,1. In de bijlage bij dat besluit 

heeft de NMa op grond van artikel 41, eerste lid, onderdeel c van de E-wet, de 

rekenvolumina vastgesteld van elke tariefdrager van elke transportdienst waarvoor een 

tarief wordt vastgesteld voor TenneT voor de vierde reguleringsperiode. 

 

31. Aan de hand van artikel 41b, eerste lid, onderdeel b van de E-wet, heeft de NMa met 

gebruikmaking van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek de hoogte van 

de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex voor het jaar 2010 berekend uit het 

quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan het jaar t, 

en van deze prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het jaar t, 

zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De 

hoogte van de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex voor het jaar 2010 

bedraagt 0,3. 

 

Tarievenvoorstel 

32. Op 30 september 2009 heeft de NMa een voorlopig tarievenvoorstel voor de nettarieven 

2010 van TenneT ontvangen. Bij dit tarievenvoorstel heeft TenneT twee voorstellen 

ingediend voor een tariefverhoging ter dekking van de kosten voor een uitzonderlijke en 

aanmerkelijke investering ter uitbreiding van het door de netbeheerder beheerde net. In 

Bijlage 3 en 4 zal de NMa afzonderlijk op deze verzoeken ingaan. 

 

33. Op 16 oktober 2009 heeft de NMa het definitieve tarievenvoorstel voor de nettarieven 

2010 van TenneT (hierna: tarievenvoorstel) ontvangen.  

 

34. Gelijktijdig met het definitieve tarievenvoorstel heeft TenneT een accountantsverklaring 

verstrekt over de gerealiseerde kosten met betrekking tot de jaren 2008 en 2009.  
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Terinzagelegging en beoordeling  

35. Op 22 oktober 2009 heeft de NMa het tarievenvoorstel gedurende twee weken ter inzage 

gelegd. Tevens is deze op de internetpagina van de Energiekamer van de NMa 

gepubliceerd (www.energiekamer.nl). Hiervan is op 22 oktober 2009 melding gemaakt in 

de Staatscourant12. Gedurende de termijn van de terinzagelegging is aan belanghebbenden 

gelegenheid geboden zienswijzen op het voorstel in te dienen.  

 

36. De NMa heeft gedurende de termijn van de terinzagelegging tien zienswijzen ontvangen. 

In Bijlage 1 gaat de NMa hier verder op in.  

 

37. Op 3 november 2009 heeft de NMa TenneT verzocht om over diverse onderdelen van het 

tarievenvoorstel aanvullende onderbouwing te verstrekken danwel het tarievenvoorstel 

voor het jaar 2010 aan te passen (hierna: tussenbeoordeling). 

 

38. Op 11 november 2009 heeft de NMa nadere onderbouwingen ontvangen van TenneT.  

 

 

                                                           
12  Staatscourant van 22 oktober 2009, nummer 15983. 
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39. In dit hoofdstuk bepaalt de NMa de toegestane tariefinkomsten voor de transport- en 

systeemdiensten voor het jaar 2010. 

 

40. De NMa heeft de ingediende zienswijzen betrokken bij haar oordeel. In bijlage 1 zijn de 

zienswijzen samengevat en voorzien van een reactie. 

 

41. De tariefinkomsten die samenhangen met het tarievenvoorstel van TenneT bevatten 

onderdelen die naar het oordeel van de NMa deels of in hun geheel niet in de vast te 

stellen transporttarieven en het vast te stellen systeemdienstentarief 2010 verwerkt kunnen 

of mogen worden. Dit heeft als resultaat dat de NMa de tariefinkomsten, en 

dientengevolge de tarieven, heeft aangepast ten opzichte van het ingediende 

tarievenvoorstel. In hoofdstuk 7 wordt hier nader op ingegaan.   

 

42. Hieronder worden de (resulterende) tariefinkomsten toegelicht. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen de tariefinkomsten voor transport- en systeemdiensten. 

 

Tariefinkomsten voor transportdiensten 

43. De tariefinkomsten voor transportdiensten zijn een vergoeding voor de kosten zoals 

bedoeld in artikel 3.2.1 van de TarievenCode. Op basis van de wettelijke formule zoals 

opgenomen in randnummer 25 en de x-factor zoals opgenomen in randnummer 30 

bepaalt de NMa de Totale Inkomsten uit transporttarieven voor het jaar 2010 voor TenneT 

op € 366.363.684. Om de toegestane tariefinkomsten voor de transportdiensten te bepalen 

wordt echter een aantal correcties uitgevoerd.  

 

44. De correcties bestaan uit structurele en incidentele verrekeningen. Voor het jaar 2010 

gelden de volgende bedragen: 

a. Structurele verrekeningen transporttarieven € -41.461.327 voor onder meer een 

nacalculatie van tariefinkomsten 2007 en een correcties voor bijdrage uit het 

systeemdienstentarief; 

b. Incidentele verrekeningen transporttarieven € -279.194 voor een correctie in de 

productiviteitsdata voor het jaar 2005 en teruggave CBL-kosten.  

 

45. Gelet op het bovenstaande heeft de NMa de toegestane tariefinkomsten voor 

transportdiensten voor het jaar 2010 bepaald op € 324.623.127. 

 

46. Een uitgebreide toelichting op de bepaling van de tariefinkomsten voor transportdiensten 

is opgenomen in Bijlage 2 van dit besluit. 
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Tariefinkomsten voor systeemdiensten 

47. De tariefinkomsten voor systeemdiensten zijn een vergoeding voor de kosten zoals 

bedoeld in artikel 4.2.1 van de TarievenCode. De NMa heeft de basisinkomsten uit het 

systeemdienstentarief bepaald op € 151.662.047. Om de toegestane tariefinkomsten voor 

de systeemdiensten te bepalen wordt echter een aantal correcties uitgevoerd. 

 

48. De correcties bestaan uit structurele en incidentele verrekeningen. Voor het jaar 2010 

gelden de volgende bedragen: 

a. Structurele verrekeningen systeemdienstentarief € -3.548.059 voor onder meer 

nacalculatie tariefinkomsten 2008 en vrijval saldo onbalans; 

b. Incidentele verrekeningen systeemdienstentarief € -183.463 voor een correctie in de 

productiviteitsdata voor het jaar 2005.  

 

49. Gelet op het bovenstaande heeft de NMa de toegestane tariefinkomsten voor 

systeemdiensten voor het jaar 2010 bepaald op € 147.930.525. 

 

50. Een uitgebreide toelichting op de bepaling van de tariefinkomsten voor systeemdiensten is 

opgenomen in Bijlage 2 van dit besluit. 
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51. Aan het tarievenvoorstel van TenneT ligt een aantal vergoedingen ten grondslag die niet in 

aanmerking komen bij de vaststelling van de tarieven. De NMa heeft het tarievenvoorstel 

van TenneT aangepast door de volgende vergoedingen uit de tariefinkomsten te 

verwijderen: 

1. Meerkosten beheeroverdracht HS-netten na 30 juni 2008; 

2. Benchmarkcorrectie in x-factor voor vierde reguleringsperiode; 

3. Vergoeding voor kosten die voortvloeien uit investeringen station Borssele en 

bedrijfsvoeringscentrum Ede; 

4. Nacalculatie inkomsten transporttarieven 2008; 

5. Kosten in verband met uitbreiding systeemtaken. 

 

52. Daarnaast heeft de NMa het tarievenvoorstel van TenneT aangepast door de in het 

tarievenbesluit 200913 opgenomen overgangsregeling (hierna: overgangsregeling) conform 

dat besluit voort te zetten in het jaar 2010. 

 

53. Hieronder licht de NMa bovengenoemde aanpassingen en de herberekening van de 

tarieven toe.  

 

Aanpassing 1: geen vergoeding van meerkosten beheeroverdracht HS-netten na 30 juni 2008 

54. Bij het voorstel voor de transporttarieven heeft TenneT een vergoeding van meerkosten 

voorgesteld zoals bedoeld in paragraaf 8.3.2.1 van het methodebesluit. Dit zijn kosten die 

uit de beheeroverdracht van de HS-netten voortvloeien. Het gaat om een bedrag van € 3,2 

miljoen voor kosten die na 30 juni 2008 zijn gemaakt.  

 

55. Volgens het methodebesluit voor de vierde reguleringsperiode ziet de vergoeding van 

meerkosten op basis van artikel XA van de Wet onafhankelijk netbeheer (hierna: Won)14 

enkel op kosten tot 1 juli 2008. Het standpunt van TenneT dat ook kosten die gemaakt zijn 

op of na 1 juli 2008 voor vergoeding in aanmerking komen is onderdeel van de 

beroepsprocedure over het methodebesluit die thans loopt bij het College van Beroep voor 

het bedrijfsleven (hierna: CBb). Het CBb heeft hier nog geen uitspraak over gedaan. De 

NMa neemt deze vergoeding derhalve niet mee bij de vaststelling van de tarieven voor het 

jaar 2010.  

 

                                                           
13  Besluit van d.d. 31 december 2008 met kenmerk 103062-24. 

14  Wet van 23 november 2006, Stb. 624. 
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56. De NMa merkt op dat dit niet betekent dat deze kosten in het geheel niet worden vergoed. 

De NMa accepteert deze kosten bij de bepaling van de productiviteitsdata voor transport- 

en systeemtaken. Dit geldt voor zover de kosten voortvloeien uit de wettelijke taken 

ingevolge artikel 16, eerste en tweede lid van de E-wet. Deze productiviteitsdata vormen de 

basis voor toekomstige tariefinkomsten die door middel van de reguleringssystematiek tot 

stand zullen komen.  

 

57. De NMa concludeert dat TenneT ten onrechte een vergoeding van meerkosten heeft 

opgenomen in het tarievenvoorstel. Aangezien TenneT in haar reactie op de 

tussenbeoordeling kenbaar heeft gemaakt deze vergoeding niet uit haar voorstel te willen 

schrappen past de NMa de transporttarieven op dit punt zelf aan. 

 

Aanpassing 2: geen correctie voor benchmark uit methodebesluit 

58. Bij het tarievenvoorstel heeft TenneT een correctie voorgesteld omdat de NMa in het 

x-factorbesluit volgens TenneT ten onrechte een korting heeft opgenomen op basis van 

een internationale benchmark. TenneT geeft aan dat op basis van recent onderzoek van 

Sumicsid zou blijken dat TenneT 100% efficiënt is. Het gaat om een (extra) vergoeding van 

€ 2,2 miljoen in de transporttarieven en € 1,5 miljoen in het systeemdienstentarief. 

 

59. De NMa voert geen correctie uit voor de benchmarkparameter die ten grondslag ligt aan 

het x-factorbesluit voor de vierde reguleringsperiode.  

 

60. De NMa stelt vast dat het inherent is aan een periodieke evaluatie van de prestaties van 

netbeheerders dat informatie met vertraging beschikbaar komt. Voor de methode van 

regulering baseert de NMa zich daarom op gegevens uit het verleden. De resultaten van 

een nieuwe internationale benchmark zijn daarom van belang bij de voorbereiding van de 

methode van regulering voor de periode die aanvangt in het jaar 2011, en niet zoals 

TenneT voorstelt om achteraf een correctie uit te voeren op het x-factorbesluit.  

 

61. Gelet op het bovenstaande is de NMa van oordeel dat TenneT deze correctie ten onrechte 

heeft opgenomen in het tarievenvoorstel. Aangezien TenneT in haar reactie op de 

tussenbeoordeling kenbaar heeft gemaakt deze correctie niet te willen schrappen uit haar 

tarievenvoorstel past de NMa de transporttarieven en het systeemdienstentarief op dit 

punt zelf aan. 
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Aanpassing 3: geen tariefverhoging als gevolg van kosten voor investeringen in Borssele en Ede 

62. Bij het voorstel voor de transporttarieven heeft TenneT op grond van artikel 41b, tweede lid 

van de E-wet een tariefverhoging voorgesteld ter dekking van de kosten voor de 

investeringen in Borssele en Ede. Het gaat in totaal om een vergoeding (inclusief 

heffingsrente) van € 29 miljoen voor operationele kosten en kapitaalkosten vanaf het 

moment van ingebruikname tot en met het jaar 2010.  

 

63. Op grond van artikel 41b, tweede lid van de E-wet kan een tariefverhoging alleen 

opgenomen worden voor een uitzonderlijke en aanmerkelijke investering die ter 

uitbreiding van het net is. De NMa is van oordeel dat beide investeringen niet voldoen aan 

de wettelijke criteria en motiveert dit in bijlage 3 en 4 van onderhavig besluit.  

 

64. De NMa merkt op dat dit niet betekent dat deze kosten in het geheel niet worden vergoed. 

De NMa accepteert deze kosten bij de bepaling van de productiviteitsdata voor transport- 

en systeemtaken. Dit geldt voor zover de kosten voortvloeien uit de wettelijke taken 

ingevolge artikel 16, eerste en tweede lid van de E-wet. Deze productiviteitsdata vormen de 

basis voor toekomstige tariefinkomsten die door middel van de reguleringssystematiek tot 

stand zullen komen. 

 

65. Gelet op het bovenstaande neemt de NMa de door TenneT voorgestelde tariefverhoging 

niet over bij de vaststelling van de tarieven voor het jaar 2010.  

 

Aanpassing 4: geen nacalculatie inkomsten transporttarieven 2008 

66. Bij het voorstel voor de transporttarieven heeft TenneT op grond van artikel 41d van de 

E-wet een vergoeding opgenomen voor het verschil tussen de toegestane tariefinkomsten 

2008 en de gerealiseerde tariefinkomsten 2008. Het gaat om een voorschot van € 37,2 

miljoen op basis van de aanname dat TenneT de transporttarieven uit het 

overgangsbesluit 200815 (hierna: het overgangsbesluit) hanteert voor alle afnemers op de 

HS-netten.  

 

67. De NMa merkt op dat dit bedrag deze (relatief) grote omvang heeft omdat de regionale 

transporttarieven voor afnemers op HS-netten uit het overgangsbesluit 2008 gemiddeld 

genomen niet (geheel) kostendekkend waren. De NMa heeft in randnummer 61 van het 

tarievenbesluit 2009 dan ook moeten constateren dat een tariefverhoging van 22,8% nodig 

was om de tarieven kostengeoriënteerd te maken volgens de TarievenCode.  

 

                                                           
15  Herziene beslissing op bezwaar van 3 december 2009 met kenmerk van 102913_1/30 e.v. 
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68. Bij brief van 6 augustus 2009 aan TenneT heeft de NMa kenbaar gemaakt te hebben 

vernomen dat TenneT de transporttarieven uit het overgangsbesluit 2008 niet in rekening 

heeft gebracht bij alle regionale netbeheerders die zijn aangesloten op de HS-netten van 

TenneT. De NMa heeft aangegeven dat TenneT op grond van artikel 29, eerste en tweede 

lid, juncto artikel 41c, eerste lid van de E-wet verplicht is alle afnemers te factureren op 

basis van de tarieven uit het overgangsbesluit. De thans ingestelde bezwaar danwel 

beroepprocedures tegen de tarievenbesluiten voor de jaren 2007 tot en met 2009 hebben 

geen schorsende werking.  

 

69. Bij brief van 28 augustus 2009 heeft TenneT bevestigd dat zij over 2008 inderdaad deels 

geen transporttarieven voor HS-netten in rekening heeft gebracht bij de regionale 

netbeheerders. Als reden hiervoor noemt TenneT de interim overeenkomsten die zij heeft 

gesloten met individuele regionale netbeheerders voor de periode dat die netbeheerders 

het beheer van de HS-netten nog uitvoeren (onder verantwoordelijkheid van TenneT). 

 

70. In de reactie van TenneT op de tussenbeoordeling van het tarievenvoorstel heeft TenneT 

aangegeven dat er nooit werkelijk gefactureerde volumes komen omdat in de interim-

overeenkomsten afspraken zijn gemaakt omtrent naverrekeningen.  

 

71. De NMa is van oordeel dat een vergoeding voor het verschil tussen de toegestane 

tariefinkomsten 2008 en de gerealiseerde inkomsten 2008 alleen is toegestaan op grond 

van artikel 41d van de E-wet indien TenneT het overgangsbesluit naleeft.  

 

72. De NMa past ook geen voorschot op deze vergoeding toe, aangezien deze is gebaseerd op 

de aanname dat TenneT de transporttarieven uit het overgangsbesluit 2008 hanteert voor 

alle afnemers op de HS-netten, terwijl TenneT aangeeft niet voornemens te zijn dit besluit 

alsnog uit eigen beweging na te leven. Het is thans voor de NMa niet mogelijk de 

gerealiseerde tariefinkomsten betrouwbaar vast te stellen als er niet daadwerkelijk 

gefactureerd wordt.  

 

73. Gelet op het bovenstaande is de NMa van oordeel dat in de vast te stellen 

transporttarieven geen voorschot kan worden opgenomen voor het verschil tussen de 

toegestane tariefinkomsten 2008 en de gerealiseerde inkomsten 2008. De NMa heeft het 

voorstel van TenneT op dit punt dan ook niet overgenomen en past de voorgestelde 

transporttarieven dienovereenkomstig aan. Als TenneT het overgangsbesluit naleeft kan 

deze verrekening alsnog plaatsvinden en door TenneT worden opgenomen bij het 

tarievenvoorstel voor het jaar 2011. 
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Aanpassing 5: Kosten in verband met uitbreiding systeemtaken 

74. Bij het voorstel voor het systeemdienstentarief heeft TenneT een vergoeding voorgesteld 

voor diverse projecten die het gevolg zouden zijn van een uitbreiding van systeemtaken. 

Het gaat in totaal om een vergoeding van € 4,7 miljoen voor het jaar 2008 (inclusief 

heffingsrente) en € 16 miljoen voor het jaar 2010.  

 

75. De reden dat er ook een vergoeding is opgenomen voor het jaar 2008 is dat de NMa voor 

dat jaar geen tarieven heeft vastgesteld, maar met het overgangsbesluit 2008 enkel heeft 

besloten dat TenneT de regionale transporttarieven uit het jaar 2007 in het jaar 2008 in 

rekening moet brengen bij de aangeslotenen op HS-netten. Het systeemdienstentarief van 

het jaar 2007 gold op grond van artikel 42, tweede lid van de E-wet ook in het jaar 2008.  

 

76. De NMa gaat in de onderstaande drie randnummers eerst in op de vergoedingen voor 

projecten in 2008 en behandelt vervolgens de projecten voor 2010. 

 

77. Omdat het systeemdienstentarief van het jaar 2007 ook in het jaar 2008 geldig was gaat 

de NMa voor dat jaar uit van dezelfde waarde voor prognose voor kosten in verband met 

uitbreiding van systeemtaken als in het jaar 2007. De door TenneT voorgestelde 

nacalculatie voor projecten in 2008 wordt bijna volledig vergoed in het 

systeemdienstentarief voor het jaar 2010. Het gaat hierbij om projecten als gevolg van een 

uitbreiding van systeemtaken, vooral ten behoeve van marktfacilitering.  

 

78. Met betrekking tot de projectkosten in het kader van Off-line Netveiligheidsanalyse merkt 

de NMa op dat deze niet voor vergoeding in aanmerking komen aangezien het niet om 

een uitbreiding van systeemtaken gaat, maar om de kosten voor een bestaande 

systeemtaak.  

 

79. Van de € 4,7 miljoen aan projectkosten ter uitbreiding van systeemtaken voor het jaar 

2008 betreft € 2,7 miljoen investeringskosten. De NMa is van mening dat de totale 

investeringskosten niet voor een vergoeding via het systeemdienstentarief in aanmerking 

komen. Alleen de kapitaalkosten tot en met het jaar 2010 zullen via het 

systeemdienstentarief worden vergoed. Het gaat hierbij om een bedrag van € 1,9 miljoen. 

 

80. De door TenneT voorgestelde vergoeding voor projecten in 2010 zijn te groeperen in: 

• ontwikkeling Wind op Zee; 

• ontwikkeling nieuwe interconnectoren; 

• marktfacilitering; 

• duurzame energietransitie. 
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81. De NMa merkt op dat een groot deel van de geprognosticeerde kosten voor 

marktfacilitering voor een vergoeding via het systeemdienstentarief in aanmerking komt 

omdat deze projecten dienen ter uitbreiding van taken uit artikel 16, tweede lid van de 

E-wet. Het gaat dan met name om taken op het gebied van transparantie en 

marktkoppeling (TLC /  CWE) die TenneT verplicht is uit te voeren op grond van de 

Verordening (EG) 1228/2003 en de bijbehorende Richtsnoeren. De NMa is van mening dat 

de uitvoering van deze projecten zeer belangrijk is voor de nationale en de Europese markt 

en hecht er veel waarde aan dat deze projecten in 2010 werkelijk tot uitvoering komen.  
 

82. Een deel van de projectkosten in het kader van marktfacilitering voor het jaar 2010 komt 

echter niet in aanmerking voor een vergoeding omdat deze kosten worden gemaakt ten 

behoeve van de transporttaken dan wel omdat TenneT, ook na daar bij de 

tussenbeoordeling van het tarievenvoorstel om te zijn verzocht, deze kosten onvoldoende 

of niet heeft onderbouwd.  
 

83. Met betrekking tot de geprognosticeerde projectkosten in het kader van de ontwikkeling 

van Wind op Zee merkt de NMa op dat deze op basis van de huidige wetgeving niet voor 

vergoeding in aanmerking komen. De verwachting is dat in de toekomst wel een wettelijke 

basis zal bestaan voor de voorbereidingskosten van Wind op zee. De NMa is van oordeel 

dat Wind op Zee maatschappelijk van belang is en dat indien de kosten voor Wind op Zee 

in de loop van 2010 door TenneT gemaakt worden, TenneT deze kosten terug moet 

kunnen verdienen. Om die reden neemt de NMa deze kostenpost mee in de berekening 

van de inkomsten voor systeemdiensten voor het jaar 2010. De NMa is echter van mening 

dat TenneT de opgegeven prognose voor 2010 niet heeft onderbouwd waardoor de 

prognose van € 3 miljoen bijgesteld wordt naar € 0. Ook voor kosten die voortvloeien uit 

deelname aan ENTSO-E is de prognose van TenneT van € 1 miljoen bijgesteld naar € 0, 

omdat TenneT de prognose onvoldoende heeft onderbouwd. Hierdoor leiden de 

toekomstige kosten voor deze projecten niet tot een hoger systeemdienstentarief in het 

jaar 2010, maar heeft TenneT wel de zekerheid dat de werkelijk gemaakte kosten vergoed 

kunnen worden indien er een taak voor TenneT is.  
 

84. De projectkosten in het kader van de ontwikkeling van nieuwe interconnectoren komen 

niet voor vergoeding in aanmerking omdat dergelijke kosten in het verleden vergoed zijn 

uit de veilingopbrengsten. De NMa ziet geen reden om vanaf het jaar 2010 anders met 

deze kosten om te gaan. Bovendien is het saldo van de veilingopbrengsten positief. 
 

85. Daarnaast geldt met betrekking tot de projectkosten in het kader van marktfacilitering voor 

het jaar 2010 dat een deel van deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking komt 

omdat deze projecten niet strekken ter uitbreiding van systeemtaken. Het gaat dan om 

projecten die dienen ter verbetering van de efficiency van bestaande systeemtaken waarvan 

de kosten al in de jaarlijkse budget voor systeemtaken zijn verwerkt.  
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86. Met betrekking tot de projectkosten in het kader van een duurzame energietransitie merkt 

de NMa op dat deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen omdat deze 

kosten reeds vergoed worden door Europese subsidies.  

 

87. De NMa concludeert dat TenneT ten onrechte een aantal vergoedingen heeft opgenomen  

voor projecten die het gevolg zouden zijn van een uitbreiding van systeemtaken. Van de 

voorgestelde vergoedingen is voor het jaar 2008 circa € 1 miljoen ten onrechte 

opgenomen en voor het jaar 2010 circa € 8 miljoen. De NMa heeft deze vergoedingen 

daarom niet overgenomen en past het systeemdienstentarief daarom aan. 

 

Aanpassing 6: Overgangsregeling voor de tarieven voor eindverbruikers op HS-netten 

88. Bij het voorstel voor de transporttarieven heeft TenneT geen rekening gehouden met de 

overgangsregeling die de NMa in het tarievenbesluit 2009 heeft geïntroduceerd. Door de 

beheeroverdracht van HS-netten werden regionale netbeheerders afnemers van de HS-

netten van TenneT, evenals de aangesloten eindverbruikers. Herberekening van de 

transporttarieven voor afnemers op de HS-netten zou voor eindverbruikers een 

tariefstijging van 22,8% tot gevolg hebben. 

 

89. De NMa heeft in het tarievenbesluit 2009 bepaald dat de tarieven voor eindverbruikers in 

drie stappen stijgen tot een uniform tariefniveau in het jaar 2011 dat voor eindverbruikers 

en regionale netbeheerders geldt. Dat betekent dat de tarieven voor eindverbruikers en 

regionale netbeheerders in zowel het jaar 2009 als het jaar 2010 van elkaar verschillen. Zie 

verder de toelichting in hoofdstuk 7 en bijlage 1 van het tarievenbesluit 2009. 

 

90. De NMa concludeert dat TenneT ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de 

overgangsregeling die de NMa in het tarievenbesluit 2009 heeft geïntroduceerd. 

Aangezien TenneT in haar reactie op de tussenbeoordeling kenbaar heeft gemaakt geen 

rekening te willen houden met deze overgangsregeling past de NMa de transporttarieven 

zelf aan. Deze aanpassing is financieel neutraal voor TenneT. 

 

Herberekening van de transporttarieven en het systeemdienstentarief 

91. Op basis van bovenstaande beoordeling heeft de NMa de transporttarieven en het 

systeemdienstentarief opnieuw berekend. Als uitgangspunt hanteert de NMa de 

toegestane tariefinkomsten zoals bepaald in hoofdstuk 6 (en Bijlage 2) van onderhavig 

besluit.  

 

92. Vervolgens worden de toegestane inkomsten voor de transporttarieven volgens de 

cascaderegels uit paragraaf 3.6 van de TarievenCode toegerekend aan afnemers op EHS- 

en HS-netten. De aan de afnemers op EHS- en HS-netten toegerekende tariefinkomsten 

worden vervolgens conform de rekenregels uit paragraaf 3.7 van de TarievenCode verdeeld 
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over de diverse tariefdragers. De transporttarieven worden vervolgens bepaald door de aan 

de tariefdragers toegerekende tariefinkomsten te delen door de rekenvolumina voor het 

jaar 2010. Het systeemdienstentarief wordt bepaald door de toegestane inkomsten voor 

het systeemdienstentarief te delen door het rekenvolume voor het jaar 2010.  

 

93. De rekenvolumina voor het jaar 2010 zijn gebaseerd op geactualiseerde afzetgegevens van 

TenneT en worden met onderhavig besluit gewijzigd vastgesteld.  

 

94. De NMa komt zonder rekening te houden met de overgangsregeling tot de volgende 

uniforme tarieven (na afronding op 2 decimalen): 
 

Afnemerscategorie 

   Tariefdrager 

Tarief

(€)

Rekenvolume 

Afnemers EHS (220-380 kV)   

-  Vastrecht transportdienst per jaar 12.478,96 26 

-  kW gecontracteerd per jaar 5,16 793.000 

-  kW max per maand  0,53 7.930.000 

  

Afnemers EHS (220-380 kV) maximaal 600 uur per jaar  

-  kW gecontracteerd per jaar  2,58 36.400 

-  kW max per week 0,18 126.000 

  

Afnemers HS (110-150 kV)  

-  Vastrecht transportdienst per jaar 2.760,00 178 

-  kW gecontracteerd per jaar 12,17 12.628.853 

-  kW max per maand  1,24 126.288.530 

  

Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur per jaar  

-  kW gecontracteerd per jaar 6,09 660.590 

-  kW max per week 0,43 2.286.658 

  

Tarief systeemdiensten per kWh 0,00138 107.000.000.000 

 

95. Tot slot past de NMa de tarieven in de deelmarkt Afnemers HS aan door rekening te 

houden met de overgangsregeling. Door de tariefstijging voor eindverbruikers als gevolg 

van uniformering in drie stappen in de tarieven te verwerken lagen de 

transportafhankelijke tarieven voor eindverbruikers na de eerste stap in het jaar 2009 nog 

€ 1,35 (voor kW gecontracteerd per jaar) en € 0,12 (voor kW max per maand) onder het 

uniforme tariefniveau. Dit ging samen met transportafhankelijke tarieven voor regionale 

netbeheerders die € 0,27 respectievelijk € 0,02 boven het uniforme tariefniveau lagen. 
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Deze afwijkingen ten opzichte van het uniforme tariefniveau moeten dus nog in twee 

stappen worden teruggebracht tot nul. In het jaar 2010 worden de transporttarieven voor 

eindverbruikers op HS-netten daarom bepaald op € 0,675 respectievelijk € 0,06 (de helft 

van 2009) onder het uniforme tariefniveau. Voor regionale netbeheerders op HS-netten 

betekent dit dat het tariefniveau € 0,135 respectievelijk € 0,01 (de helft van 2009) boven 

het uniforme tariefniveau komt te liggen. De transportafhankelijke tarieven voor afnemers 

met maximaal 600 uur bedrijfstijd worden vervolgens afgeleid volgens de regels in 

paragraaf 3.7 van de TarievenCode. 

 

96. Door rekening te houden met de overgangsregeling komt de NMa tot de volgende 

tariefaanpassingen (na afronding op 2 decimalen): 

 

Afnemerscategorie 

   Tariefdrager 

Tarief

(€)

Tarief

(€)

Tarief 

(€) 

Afnemers HS (110-150 kV)  

 Uniform Eindverbruikers Netbeheerders 

-  kW gecontracteerd per jaar 12,17 11,50 12,31 

-  kW max per maand  1,24 1,18 1,25 

  

Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur per jaar 

 Uniform Eindverbruikers Netbeheerders 

-  kW gecontracteerd per jaar 6,09 5,75 6,16 

-  kW max per week 0,43 0,41 0,43 

 

97. Tot slot heeft de NMa de rekenvolumina voor de deelmarkt Afnemers HS behorende bij de 

tariefdragers ‘kW gecontracteerd per jaar’ en ‘kW max per maand/week’ opgedeeld in 

rekenvolumina voor eindverbruikers en rekenvolumina voor netbeheerders:  

 

Afnemerscategorie 

   Tariefdrager 

Rekenvolume Rekenvolume Rekenvolume 

 

Afnemers HS (110-150 kV)  

 Totaal Eindverbruikers Netbeheerders 

-  kW gecontracteerd per jaar 12.628.853 1.836.034 10.792.819 

-  kW max per maand  126.288.530 18.360.340 107.928.190 

  

Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur per jaar 

 Totaal Eindverbruikers Netbeheerders 

-  kW gecontracteerd per jaar 660.590 527.590 133.000 

-  kW max per week 2.286.658 1.826.273 460.385 
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98. Op grond van artikel 41c, eerste lid van de E-wet stelt de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit de transporttarieven 2010 en het 

systeemdienstentarief 2010 die TenneT TSO B.V. ten hoogste in rekening mag brengen 

volgens onderstaande tabel vast. Daarnaast stelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit op grond van artikel 41a, tweede lid van de E-wet de 

rekenvolumina gewijzigd vast volgens onderstaande tabel.  

 

Afnemerscategorie 

   Tariefdrager 

Tarief

(€)

Rekenvolume 

Afnemers EHS (220-380 kV)   

-  Vastrecht transportdienst per jaar 12.478,96 26 

-  kW gecontracteerd per jaar 5,16 793.000 

-  kW max per maand  0,53 7.930.000 

  

Afnemers EHS (220-380 kV) maximaal 600 uur per jaar  

-  kW gecontracteerd per jaar  2,58 36.400 

-  kW max per week 0,18 126.000 

  

Afnemers HS (110-150 kV)  

-  Vastrecht transportdienst per jaar 2.760,00 178 

-  kW gecontracteerd per jaar voor eindverbruikers 11,50 1.836.034 

-  kW max per maand voor eindverbruikers  1,18 18.360.340 

-  kW gecontracteerd per jaar voor netbeheerders 12,31 10.792.819 

-  kW max per maand voor netbeheerders  1,25 107.928.190 

  

Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur per jaar  

-  kW gecontracteerd per jaar voor eindverbruikers 5,75 527.590 

-  kW max per week voor eindverbruikers 0,41 1.826.273 

-  kW gecontracteerd per jaar voor netbeheerders 6,16 133.000 

-  kW max per week voor netbeheerders 0,43 460.385 

  

Tarief systeemdiensten per kWh 0,00138 107.000.000.000 
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99. Van dit besluit zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Voorts zal dit besluit 

worden gepubliceerd op de internetpagina van de NMa (www.energiekamer.nl) en ter 

inzage liggen ten kantore van de NMa. Daarnaast is TenneT verplicht om een exemplaar 

van de voor haar geldende tarieven voor een ieder ter inzage te leggen in al haar 

vestigingen. 

 

100. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010. 

 

 

Den Haag, 

Datum, 16 december 2009 

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze: 

 

w.g.  

 

 

Drs. P.J. Plug 

Directeur Regulering Energie en Vervoer 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 


