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1 Algemeen 
In deze pleitnotie wordt een mondelinge toelichting gegeven op de schriftelijke zienswijze zoals NRE 
Netwerk, Obragas en Haarlemmermeer die zullen indienen. Uiteraard willen wij gebruikmaken van 
deze gelegenheid om toe te lichten dat om tal van redenen het ontwerp niet deugt en leidt tot 
onacceptabele gevolgen. 
  
Verschillende onderwerpen zijn aan de orde gekomen in een gezamenlijke zienswijze van EnergieNed 
waarin een uitgebreide uiteenzetting is gegeven over de onjuiste vaststelling van de WACC en de 
verkeerde toepassing van de WACC. In onze schriftelijke zienswijze zullen wij hier verder op ingaan, 
maar voor de hoorzitting acht ik dit niet nodig. 
  
De lijn die wij volgen voor onze toelichting bevatten de volgende 5 punten: 

1 de methode is te gevoelig voor fouten; 
2 de methode is verkeerd toegepast; 
3 de methode doet geen recht aan eerder gemaakte afspraken; 
4 de methode is niet getoetst op haalbaarheid; 
5 de gevolgen zijn onacceptabel en brengen bedrijven ernstig in de problemen. 

  
Wij benadrukken dat deze mondelinge toelichting slechts dient als een aankondiging van de 
schriftelijke zienswijze die meer volledig zal zijn. 
 
  

2 Methode is te gevoelig voor fouten 
Het model van de toegestane kosten is gebaseerd op formule (GAW*WACC) + afschrijving + 
operationele kosten. Dit is conceptueel juist, maar blijkt in de praktijk te gevoelig voor fouten door de 
gebrekkige beschikbare bedrijfsgegevens en de moeilijk te bepalen parameters. De impact van de 
parameter WACC is overduidelijk, maar ook de gevoeligheid voor de beschikbare bedrijfsgegevens is 
ongewenst groot. 
Ter illustratie geef ik een voorbeeld van de gebrekkigheid van beschikbare bedrijfsgegevens: 
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De gestandaardiseerde activawaarde van Continuon en Essent verschilt onderling meer dan 30% als 
deze gestandaardiseerd wordt per aansluiting. Gegeven de omvang van beide bedrijven is een 
dergelijke vergelijking te rechtvaardigen en het verschil niet te verklaren. De conclusie moet getrokken 
worden dat de activagegevens van Essent niet volledig zijn en gecorrigeerd moeten worden. Zonder 
afdoende correctie wordt voor de gehele sector hierdoor een onjuiste efficiencydoelstelling berekend. 
Vervolgens wordt deze verkeerde doelstelling onterecht opgelegd in te tarieven van de gehele sector.  
De methode blijkt zelfs zo foutgevoelig dat een kleine correctie van 10% op de boekwaarde van 
Essent een groter effect heeft op de gehele sector dan het effect van het weglaten van 2 andere 
Netbeheerders. Kortom het is niet acceptabel uit te gaan van de onvolledige gegevens van Essent 
indien bekend is dat deze foute gegevens zo sterk doorwerken in het landelijke gemiddelde. 
  
Het kostenmodel was in de vorige reguleringsperiode gebaseerd op een benchmark waarbij 
onderlinge verschillen werden vergeleken. In die situatie waarbij de bedrijfsgegevens worden gebruikt 
ten behoeve van een benchmark hoeven die bedrijfsgegevens slechts een beeld te geven van de 
relatieve onderlinge verschillen. Door over te stappen naar een model waarbij de totale kosten de 
totale inkomsten bepalen moeten bedrijfsgegevens worden aangevuld. Echter de DTe gebruikt nu  
dezelfde gegevens uit de vorige reguleringsperiode en beschouwt deze als absolute grootheden om 
de benodigde kosten te berekenen in absolute termen. Een goed voorbeeld waarmee de DTe nu geen 
rekening heeft gehouden zijn de kosten die voortkomen uit het benodigde werkkapitaal van een 
netwerkbedrijf. Dergelijke kosten moeten aan het huidige kostenmodel toegevoegd worden nu de DTe 
het benchmark principe verlaat. 
 

3 Methode wordt verkeerd toegepast 
Afgezien van de eerdere toelichting van de verkeerde toepassing van de WACC zijn er ook andere 
voorbeelden die illustreren dat de methode verkeerd wordt toegepast. 
  

3.1 Spreiding data 
De gegevens waar de DTe zich op baseert hebben een grote statistische spreiding. De spreiding is 
zowel groot van jaar tot jaar als groot in onderlinge verhoudingen tussen de bedrijven. Om de 
spreiding te camoufleren worden alle gegevens bij elkaar opgeteld en gemiddeld. Dit wekt de indruk 
dat de gegevens wel bruikbaar zijn en dat evenwichtige efficiencydoelstellingen kunnen worden 
bepaald. 
De Dte zou hooguit een uitspraak kunnen doen in termen van: “met een waarschijnlijkheid van A 
procent kunnen wij aannemen dat er sprake is van een productiviteitsverbetering van B procent. Als 
de DTe toch gebruik maakt van de huidige berekeningen is het in ieder geval zaak om zeer 
terughoudend te zijn met het trekken van conclusies. Het zou uiteraard beter zijn om ruiterlijk te 
bekennen dat de gegevens niet geschikt zijn. Door nu alleen het besluit te baseren op de methode en 
pas in een later stadium de kwaliteit van de gegevens in de discussie te betrekken wordt een x-factor 
besluit geforceerd. 
  
 

3.2 Verkeerde correcties 
Regionale verschillen zijn uitgebreid onderzocht en leiden nu tot verkeerde correcties van de tarieven. 
Door de voorgestelde methode daalt het gemiddelde kostenniveau dat een beduidend lagere x-factor 
tot gevolg zal hebben voor de bedrijven die precarioheffingen betalen aan (vaak) gemeentelijke 
aandeelhouders. De gemeentelijke aandeelhouders die geen precarioheffing hanteren zien de 
inkomsten dalen van het bedrijf waar zij aandeelhouder in zijn en zien daarmee de waarde van hun 
aandeel afnemen. Daar staat tegenover dat de gemeenten die wel Precario heffen aandeelhouder zijn 
van een bedrijf waarvan de jaarlijkse inkomsten verhoogd worden met precario door middel van de 
lagere x-factor en daarnaast ontvangen die gemeenten ook precario. 
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Precarioheffing voldoet niet aan de criteria van ORV. De bedrijven die hebben weten te voorkomen 
dat lokale heffingen worden geïnd worden nu benadeeld en het introduceert ongewenste effecten 
doordat de bedrijven zich niet langer hoeven te verzetten tegen de heffing van precario. Kortom de 
precariocorrectie moet worden teruggedraaid en gemeenten moeten niet op deze wijze beloond 
worden. In combinatie met het heffen van een hoge x-factor wordt verkeerd gedrag zelfs gestimuleerd. 
  

3.3 De berekening van output is onzorgvuldig 
Rekenkundig is de grondslag van het sectortarief niet juist en leidt er toe dat de samengestelde output 
geen goed beeld geeft van de gerealiseerde prestatie van de netbeheerder. Er wordt geen rekening 
gehouden met het verschil in soorten klanten. De verdeling van omzet over verschillende 
klantencategorieën is verschillend en het profiel van klanten binnen een klantencategorie is afwijkend 
per netbeheerder. Het model houdt geen rekening met de keuzevrijheid die de netbeheerder in het 
verleden had met het verdelen van omzet over de verschillende klantencategorieën. Juist doordat er 
geen evenredige verdeling van klanten over de categorieën is, veroorzaakt de keuzevrijheid van de 
ene netbeheerder de toekomstige efficiencykorting van de andere netbeheerder.  
   
 

4 De Methode doet geen recht aan eerder gemaakt afspraken 
Bij het sluiten van de x-factor overeenkomst in 2003 zijn de juridische geschillen beslecht in de 
wetenschap dat de kostenmodellen van de DTe fouten bevat. Een groot deel van de beroepszaken 
kwam voort uit de geconstateerde modelfouten en de beperkte beschikbaarheid van data c.q. 
bedrijfsgegevens. Nu de tweede reguleringsperiode voorbij is gaat de DTe terug naar dezelfde 
onjuiste uitgangspunten die destijds hebben geleid tot de ongewenste situatie in 2003. 
  
In de overeenkomst van 2003 is duidelijk verwoord dat in 2007 een levelplaying field bereikt zou zijn 
na twee periodes met x-factoren. De DTe komt nu met een andere definitie van het levelplaying field 
en komt met een efficiencykorting van een geheel andere orde grote dan de destijds aangekondigde 
frontiershift. 
   
 

5 De Methode is niet getoetst op haalbaarheid 
Haalbaarheid moet op verschillende gebieden onderzocht worden en heeft dat onvoldoende gedaan:  

- de DTe heeft niet onderzocht welke gevolgen dit ontwerp heeft voor de bedrijven individueel; 
- het zou mogelijk moeten zijn om de omzetdaling te compenseren met een toekomstige kosten 

daling, dit was gebleken onhaalbaar te zijn als het was onderzocht;  
- er is geen sprake van overwinst, het winstenonderzoek is gebaseerd op onderzoek bij 4 

bedrijven. Als de DTe een vergelijkbaar onderzoek had uitgevoerd bij NRE dan had het 
geconcludeerd dat er geen sprake is van overwinst; 

- de haalbaarheid op vlak van financierbaarheid moet onderzocht worden; 
- de veronderstelde productiviteitsverbetering wordt gebaseerd op gemiddelde gerealiseerde 

productiviteitsverbetering uit de vorige periode. Het is niet onderzocht of het mogelijk is een 
toekomstige productiviteitsverbetering te realiseren die gelijk is aan de gerealiseerde 
verbetering. Ook bij het berekende gemiddelde zijn vraagtekens te plaatsen.  

- De gemiddelde productiviteitsverbetering is een rekenkundig gemiddelde van grote 
productiviteitsstijgingen en productiviteitsdalingen, alleen Haarlemmermeer, Obragas en 
Essent hebben dit gerealiseerd alle ander bedrijven dus niet. Door op te leggen dat de 
gemiddelde productiviteitsstijging haalbaar is zonder nacalculatie legt de DTe een 
ongefundeerde norm op waarbij het zeer waarschijnlijk is dat minstens de helft van de 
bedrijven de norm niet haalt. 
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6 Onacceptabel 
De methode sluit niet aan bij de gewekte verwachting van frontiershift van 1 a 1,5 %. Het creëert geen 
stabiel reguleringsklimaat, het is niet haalbaar, het is niet goed toegepast, het is te gevoelig voor 
fouten en het brengt de bedrijfsvoering in gevaar doordat de waarde van de onderneming daalt. 
  
Tot slot vraag ik DTe opheldering naar de relatie tussen het winstenonderzoek en het 
ontwerpmethodenbesluit. Hoe kan het dat u spreekt van volumewinsten die er naar mijn mening niet 
zijn en hoe kan het dat u in het winstenonderzoek voor het bedrijf Delta een relatief kleine overwinst 
vermeldt en nu een methode introduceert die een verhoudingsgewijs grote x-factor voor Delta tot 
gevolg zal hebben. 
  
U kunt de schriftelijke zienswijze voor 28 augustus 2007 tegemoet zien en ik neem aan dat u het op 
prijs stelt dat wij al een deel van de uiteindelijke zienswijze mondeling hebben toegelicht. 
  
Dank voor uw aandacht, 
 
 
 
 
Ralph van Hof, 
directeur NRE Netwerk B.V. 
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