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De voorzitter opent de hoorzitting en heet de aanwezigen welkom. De hoorzitting is georganiseerd 
op basis van art. 3:15 Algemene wet bestuursrecht (‘ Awb’). Dat betekent dat iedereen zijn 
mondelinge zienswijze kan geven op het Ontwerpmethodebesluit, dat aan belanghebbenden is 
toegestuurd. Tevens is het gepubliceerd op de website van DTe. De schriftelijke zienswijzen zullen 
eveneens worden gepubliceerd op de website. Partijen die in hun zienswijzen vertrouwelijke 
gegevens willen gebruiken, dienen dit duidelijk aan te geven en de vertrouwelijkheid te motiveren.  
Zij stelt de leden van de hoorcommissie voor.  
Zij schetst de gang van zaken ter zitting.  
Van de zitting wordt een verslag gemaakt, dat betrokkenen zal worden toegezonden en tevens zal 
worden gepubliceerd op de website. Commentaar op de redactie van het verslag leidt niet tot 
wijziging ervan, doch wordt toegevoegd aan het dossier.  
Zij nodigt EnergieNed uit haar zienswijze namens de gezamenlijke netbeheerders nader toe te 
lichten.  
 
Dhr. Damsté houdt een betoog dat op een kleine aanvulling na overeenkomt met de tekst van zijn 
pleitnota. Een kopie van deze pleitnota is gehecht aan dit verslag als Bijlage 1. Hierna wordt alleen 
de aanvulling weergegeven. 
 
Bij punt 3 inzake de graaddagenmethode vult hij aan dat ook in een door de DTe vastgestelde 
werkwijze bij verbruikersprofielen vanwege de gegeven redenen wordt uitgegaan van veel kortere 
periodes voorafgaand aan het te schatten jaar voor de temperatuurgegevens. Dat is dus een 
inconsistentie binnen het systeem van de regulering. Dat er in de toekomst een capaciteitstarief 
komt, waardoor het onderhavige punt achterhaald is, doet niets af aan het feit dat men hier in de 
komende tijd nog wel mee te maken heeft.  
 
De voorzitter dankt de heer Damsté voor zijn toelichting en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
vragen te stellen.  
Dhr. Schepens wijst op een kleine verspreking. Gemeld werd dat er geen aparte Weighted Average 
Cost of Capital (‘WACC’) moet zijn voor elektriciteit en gas.  



Dhr. Damsté bedoelde te zeggen dat de Erasmus Universiteit dit niet nodig vond. EnergieNed/N 
vindt dat dit wel nodig is.  
 
De voorzitter nodigt Essent Netwerk en InfraMosane (‘Essent’) uit haar zienswijze toe te lichten.  
 
Dhr. Blommaert houdt een betoog dat volledig overeenkomt met de tekst van zijn pleitnota. Een 
kopie van die pleitnota is aan dit verslag gehecht als Bijlage 2.  
 
De voorzitter dankt de heer Blommaert voor zijn toelichting. Zij kondigt een reeks vragen van de 
hoorcommissie aan. 
 
Dhr. Van den Heuvel Rijnders gaat in op de genoemde terugwerkende kracht voor meerkosten 
wegens de Objectiveerbare Regionale Verschillen (´ORV´) inzake aansluitdichtheid. Tot welk jaar 
zou deze terugwerkende kracht van toepassing moeten zijn? 
Dhr. Blommaert heeft dat even in het midden gelaten. Daarop zal Essent in haar schriftelijke 
zienswijze wellicht nog terugkomen. Voor Essent is het ten eerste belangrijk dat het onderzoek niet 
is afgerond voor het Methodebesluit over de derde reguleringsperiode wordt genomen, want dan 
had het wellicht kunnen worden meegenomen in de tarieven voor 2008. Ten tweede overweegt 
Essent ook voor de afgelopen periode 2003-2007 in hoeverre het nalatig is dat dit niet eerder dan in 
2008 in de tarieven kan worden verwerkt. Essent heeft daarom met opzet geen datum genoemd.  
 
Dhr. Postema gaat in op de kosten van de pricecap. Essent stelt dat zij de garantie van die kosten 
niet ziet terugkomen in de tarieven. Heeft Essent een suggestie voor de wijze waarop dit zou 
kunnen worden meegenomen in het Methodebesluit en hoe dat eruit zou moeten zien?  
Dhr. Blommaert antwoordt dat in de wetgeving is aangegeven dat de pricecap is gerelateerd aan de 
tarieven over een aantal jaren. Er zijn verschillende mechanismen om dit in het Methodebesluit te 
realiseren, hetzij door er expliciet naar te verwijzen in die zin dat dit het uitgangspunt zou kunnen 
zijn voor de waarde van de activa, hetzij door vooraf een schatting te maken – Essent weet niet of 
dit te doen is – dan wel een nacalculatie op te nemen. Wellicht zijn er nog andere methoden. 
Daarvan heeft Essent echter geen enkele indicatie gezien. Dat geeft een behoorlijk risico voor de 
netbeheerders. 
 
De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen meer zijn. Zij schorst de hoorzitting voor een 
korte koffiepauze.  
 

-------- 
 
De voorzitter heropent de hoorzitting. Zij kondigt een laatste vraag van de hoorcommissie aan 
Essent aan. 
 
Mevr. Van der Lee gaat in op de sanity check op de op te leggen X-factoren, teneinde na te gaan of 
deze haalbaar zijn. Heeft Essent aanwijzingen dat deze X-factoren niet haalbaar zouden zijn?  
Dhr. Blommaert antwoordt dat dit voor Essent afhangt van de activawaarden die in de boeken 
komen als de activa worden overgedragen. Essent heeft uiteraard geen inzicht in de gevolgen voor 
andere bedrijven. Per bedrijf zou die gevolgtrekking moeten worden gemaakt met als toetssteen de 
ratio’s die ook ten aanzien van de financiering voor de netbeheerders zijn neergelegd. 
Mevr. Van der Lee verzoekt bedrijven om als zij denken dat de X-factoren niet haalbaar zijn, dit in 
de zienswijze aan te geven. 
 
De voorzitter nodigt Eneco Netbeheer (‘Eneco’) uit om haar zienswijze toe te lichten.  
 
Dhr. De Boer houdt een betoog dat volledig overeenkomt met de tekst van zijn pleitnota. Een kopie 
van deze pleitnota is bij dit verslag gevoegd als Bijlage 3.  
 
De voorzitter dankt de heer De Boer voor zijn toelichting. Zij kondigt een reeks vragen van de 
hoorcommissie aan. 
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Mevr. Van der Lee vraagt welke stabielere systematiek Eneco in gedachten heeft voor de WACC. 
Dhr. De Boer kan daarop ter zitting niet zomaar een antwoord uit zijn mouw schudden. In eerdere 
reacties heeft Eneco echter al aangegeven dat het nu leidt tot een relatief instabiel 
investeringsklimaat. De periodes zouden langer moeten worden gemaakt. Als de Raad dit op prijs 
stelt, wil Eneco hierop wel nader ingaan in de schriftelijke zienswijze. 
Mevr. Van der Lee neemt dit aanbod gaarne aan.  
 
De voorzitter constateert dat er verder geen vragen aan Eneco zijn. Zij nodigt NV Continuon 
Netbeheer (‘Continuon’) uit haar zienswijze toe te lichten.  
 
Dhr. Hooykaas houdt een betoog dat volledig overeenkomt met de tekst van zijn pleitnota. Een 
kopie van deze pleitnota is aan dit verslag gehecht als Bijlage 4.  
 
De voorzitter dankt de heer Hooykaas voor zijn bijdrage. Zij kondigt een reeks vragen van de 
hoorcommissie aan. 
 
Mevr. Van der Lee begrijpt uit het betoog van Continuon dat zij het eens is met de correctie ten 
aanzien van het level playing field, het gelijke speelveld zoals dit in het ontwerpbesluit is 
gedefinieerd. Klopt dat?  
Dhr. Hooykaas antwoordt dat het uniforme punt per definitie een gelijk speelveld inhoudt. Dat 
klopt dus, behoudens de regionale verschillen. Deze vallen erbuiten.  
Mevr. Van der Lee begrijpt uit het betoog van Eneco dat het efficiënte punt volgens haar al zou zijn 
bereikt aan het einde van de tweede periode, in 2006. 
Dhr. De Boer bevestigt dat dit klopt. 
Mevr. Van de Lee concludeert dat Eneco een ander idee van het gelijke speelveld aanhangt dan 
Continuon en de Raad. 
Dhr. De Boer antwoordt dat dit inderdaad het geval is.  
 
Mevr. Van der Lee gaat in op de graaddagencorrectie. Continuon stelt voor deze überhaupt niet 
meer toe te passen. Vindt EnergieNed/N ook dat deze helemaal kan worden afgeschaft of moeten 
er aanpassingen op komen? 
Dhr. Damsté legt uit dat de consequenties moeten worden bezien en of een en ander goed 
doorwerkt in het systeem, maar in principe moet het mechanisme eruit.  
Mevr. Van der Lee begrijpt dat geen correctie ook de visie is van de gezamenlijke netbeheerders.  
Dhr. Damsté bevestigt dit.  
 
Dhr. Sari vraagt naar de vergoeding voor de WACC. Continuon vindt 5,3 procent geen adequate 
vergoeding. Welke is dat wel?  
Dhr. Hooykaas zegt toe dat Continuon hierop in de schriftelijke zienswijze nader zal ingaan. Eerder 
ter zitting heeft EnergieNed/N ook andere inhoudelijke argumenten aangevoerd. Diezelfde 
argumenten voert Continuon aan. Verder is Continuon vorig jaar al uitgebreid inhoudelijk ingegaan 
op de hoogte van de WACC. Destijds kwam zij al hoger uit, op 6,2 procent.  
 
De voorzitter nodigt Intergas Energie BV (‘Intergas’) uit haar zienswijze nader toe te lichten.  
 
Mevr. De Rijke dankt de NMa namens Intergas voor de mogelijkheid om haar zienswijze 
mondeling toe te kunnen lichten. De schriftelijke zienswijze zal in de week na de hoorzitting volgen. 
Intergas sluit zich aan bij de zienswijze van EnergieNed/N en zal nader ingaan op enkele punten 
die heel specifiek zijn voor Intergas. In de visie van Intergas bevat het Ontwerpmethodebesluit 
enkele leemtes die in het definitieve Methodebesluit kunnen worden ingevuld.  
In het commentaar worden de in het Ontwerpmethodebesluit gehanteerde randnummers 
aangehouden.  
 
In randnummer 128 wordt aangegeven dat de Raad rekening houdt met eventueel bestaande 
Objectiveerbare Regionale Verschillen (ORV’s) en dat de wijziging van de methode dient om de 
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doelstellingen te behalen van bevordering van gelijkwaardigheid in de doelmatigheid. Verder wordt 
aangegeven dat de aanpassing in lijn is met de uitkomsten uit het winstenonderzoek. Intergas 
benadrukt dat de ORV-kosten ook al in de eerste en tweede reguleringsperioden drukten op de 
regionale netbeheerders. Verder is het zo dat bevorderen van gelijkwaardigheid in de doelmatigheid 
geen nieuwe doelstelling is. Dit vloeide al voort uit de wetgeving. Uit de parlementaire stukken bij 
de Elektriciteitswet en de Gaswet blijkt dat de X-factor is bedoeld om individuele 
efficiencyverschillen weg te werken en niet-beïnvloedbare omstandigheden van individuele 
bedrijven te corrigeren. Het is dus van aanvang af de bedoeling van de wetgever geweest de 
regionale verschillen door middel van de individuele X-factor in de nettarieven voor de betrokken 
netbeheerders te verwerken. Dat wordt verder ook bevestigt in randnummer 118 van het 
ontwerpbesluit. Met betrekking tot het argument dat dit zou passen bij de uitkomsten van het 
winstenonderzoek is door Eneco ook al opgemerkt dat dit niet het aanknopingspunt vormt om met 
ingang van dit besluit rekening te houden met de ORV. Het is zo dat op het moment dat wordt 
vastgesteld dat er een ORV is, dit in de X-factor moet worden verwerkt.  
 
In randnummer 133 staat dat de Raad de kosten vergoedt vanaf de eerstvolgende 
reguleringsperiode nadat ze door de Raad als ORV zijn aangemerkt. Verder stelt het ontwerpbesluit 
dat de Raad op basis van de wet en de Overeenkomst Regulering en Transporttarieven Gas niet 
verplicht is deze correctie met terugwerkende kracht over de eerste en tweede reguleringsperioden 
toe te passen. Dit zou leiden tot onzekerheid bij afnemers, netbeheerders en investeerders over de 
rechtmatigheid van vroegere inkomsten en tarieven en het verloop van toekomstige inkomsten en 
tarieven. Verder wordt opgemerkt dat de besluiten voor de eerste en tweede reguleringsperioden 
niet meer vatbaar zijn voor bezwaar en beroep. Hierover wil Intergas het volgende opmerken.  
Het feit dat het OVR-onderzoek pas in de tweede reguleringsperiode is uitgevoerd doet uiteraard 
niets af aan de uit de wetgeving voortvloeiende verplichting van de Raad om deze substantiële 
individuele verschillen te verwerken in de individuele tariefbesluiten. In de regulerings-
overeenkomst staat slechts dat er onderzoek wordt gedaan naar de ORV en ‘indien uit onderzoek 
blijkt dat er objectiveerbare regionale verschillen tussen elektriciteitsdistributienetten – hetzelfde 
geldt voor de gasnetten – bestaan die relevant zijn voor de reguleringssystematiek, dan zullen deze 
uitkomsten worden verwerkt.’ Zo staat het in de overeenkomst. Deze zullen worden verwerkt bij het 
bepalen van de toegestane omzetten in de derde reguleringsperiode. Uit de tekst volgt wel dat die 
correctie in de derde reguleringsperiode zal plaatsvinden, maar niet dat deze correctie niet voor de 
eerste en tweede reguleringsperiode kan plaatsvinden. Er staat alleen maar wanneer het zal worden 
verwerkt. Dat betekent echter helemaal niet dat het geen correcties meer kan betreffen voor ORV in 
de eerste en tweede reguleringsperioden. Gezien de betrokken partijen ligt het niet voor de hand 
dat het de bedoeling is geweest van de netbeheerders om afstand te doen van hun recht om kosten 
als gevolg van de ORV te verrekenen. Op dat moment was de inschatting immers al dat het ging 
om heel substantiële bedragen. In ieder geval geldt voor Intergas dat zij impliciet noch expliciet 
afstand heeft gedaan van haar recht op correctie voor ORV in de transporttarieven voor die eerdere 
perioden.  
Op zichzelf is het juist dat de besluiten over de eerste en tweede reguleringsperioden niet meer 
vatbaar zijn voor bezwaar en beroep, maar die besluiten hoeven ook niet te worden aangepast.  
Art. 81d Gaswet biedt de mogelijkheid om tarieven te corrigeren als er in voorgaande jaren is 
uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens en als de Raad indien zij wel de beschikking had 
gehad over die gegevens, in aanmerkelijke mate had afgeweken. Dan is daar de basis en hoeft men 
niet terug naar de besluiten die inmiddels in rechte vaststaan. Hier is dus ook weer een leemte. In 
het Methodebesluit moet een voorziening komen voor terugwerkende kracht. 
 
In randnummer 137 staat dat de Raad vanaf de derde reguleringsperiode de onderzoeksresultaten 
van Brattle betrekt bij de uitwerking van de methode tot vaststelling van de X-factor. Op basis van 
dit Brattle-onderzoek wordt geconcludeerd dat de factor lokale heffingen voldoet aan de criteria van 
de ORV. De Raad had gelet op het eerder gestelde echter ook de aansluitdichtheid in het 
Methodebesluit moeten betrekken. Het betrof al ORV, dat moet dan ook worden erkend. Eerder is 
ook al opgemerkt dat de Raad in de tussentijd heeft aangegeven dat Brattle achterloopt met het 
onderzoek waardoor er vertraging is opgelopen bij de vaststelling van de ORV. Als gekeken wordt 
naar de redenen daarvan, dan blijkt dat dit alleen met elektriciteit heeft te maken. Daarvan heeft 
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Intergas aangegeven dat dit helemaal geen reden is om de vaststelling van de aansluitdichtheid 
voor gas te staken. Intergas heeft aangegeven: ‘Als jullie er nu voor zorgen dat jullie dit voortzetten, 
dan kunnen we in ieder geval de onderzoeksresultaten nog meenemen in deze besluitvorming.’ 
Daaraan is in het ontwerpbesluit helemaal geen aandacht besteed. Er is zelfs helemaal niets over 
aansluitdichtheid gezegd. Dat is ook een leemte in het besluit. 
 
In randnummer 138 gaat het om de wijze waarop de jaarlijkse afschrijvingsbedragen worden 
vastgesteld voor de ORV. Intergas sluit aan bij hetgeen Continuon hierover naar voren heeft 
gebracht. Het uitgangspunt van de wetgever is dat de netbeheerders de kosten voor lokale 
heffingen vergoed krijgen – dat geeft de Raad zelf ook aan. Bij de afschrijvingen van de afgekochte 
precario dient te worden uitgegaan van de afschrijvingstermijnen die specifiek horen bij het ORV 
precario, op basis van de (onverstaanbaar). Dat is in het geval van Intergas twintig jaar. Daarover 
biedt het Ontwerpmethodebesluit geen duidelijkheid; er zou dus een aanvulling moeten 
plaatsvinden.  
 
Verder wordt in randnummer 138 aangegeven dat als de precario in de toekomst wegvalt, de lokale 
heffingen niet langer als een ORV worden aangemerkt, omdat dan niet langer wordt voldaan aan 
het criterium van significantie. Intergas heeft de afgekochte precariorechten steeds in haar balans 
opgenomen en schrijft deze in vijftien jaar af. Die informatie is ook altijd aan de DTe verstrekt, 
voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Gedurende het onderzoek van de ORV zijn 
de afgekochte precariorechten tot aan de laatste versie van het eindrapport van de Brattle Group 
aangemerkt als ORV en de Raad heeft deze ook erkend als ORV. Dat wil dus zeggen dat Intergas 
zonder dat het haar kan worden verweten structureel hogere kosten maakt dan andere regionale 
netbeheerders en dat dit wordt veroorzaakt door een ORV. Die situatie wijzigt niet op het moment 
dat de precarioverplichting wordt afgeschaft. Die kosten moeten dus ook na een eventuele 
afschaffing van de precario in de transporttarieven worden verwerkt. Ook hierin zou het 
Methodebesluit moeten voorzien. De zinsnede ‘voldoet dan niet langer aan het criterium van 
significantie’, op het moment dat de precarioheffing zou wegvallen, is niet juist. Voor Intergas 
belopen de precariokosten jaarlijks 10 procent van de toegestane omzet. Die significantie blijft 
uiteraard bestaan als de precarioverplichting zou worden opgeheven.  
 
Randnummers 148 tot en met 152 hebben betrekking op de graaddagencorrectie. In de loop van de 
mondelinge toelichtingen tijdens de onderhavige hoorzitting is meer duidelijkheid gekomen over 
de standpunten. Intergas kan aansluiten bij de eerder gemaakte opmerkingen. In het 
ontwerpbesluit staat nu dat de wijze waarop de Raad een graaddagencorrectie toepast niet is 
gewijzigd ten opzichte van de tweede reguleringsperiode. Dat is op zichzelf opmerkelijk gelet op de 
klimatologische veranderingen en gezien het feit dat in de afgelopen periodes die 
graaddagenformules in de praktijk helemaal niet zijn gehaald. Dan is er juist reden om te bezien of 
een graaddagencorrectie überhaupt nog wel gerechtvaardigd is. In de wet staat dat de 
rekenvolumina die de netbeheerder gebruikt bij zijn tarievenvoorstel, zijn gebaseerd op 
daadwerkelijk gefactureerde volumina in eerdere jaren of dat deze adequaat worden geschat indien 
deze betrekking hebben op nieuwe tarieven. Dit is bepaald in art. 81 lid 4 Gaswet. Het uitgangspunt 
is dus dat de tarieven worden gebaseerd op gerealiseerde volumes. Gelet op de eerder genoemde 
aspecten is er geen reden om niet daaraan vast te houden en in plaats daarvan uit te gaan van een 
graaddagencorrectie.  
 
De voorzitter dankt mevrouw De Rijke voor haar toelichting. Zij constateert dat er geen behoefte 
bestaat aan het stellen van vragen over de bijdrage van Intergas.  
Zij nodigt als laatste spreker de vertegenwoordiger van Obragas/Haarlemmermeer/NRE uit haar 
zienswijze nader toe te lichten.  
 
Dhr. Van Hof spreekt namens NRE maar zal ook enkele punten naar voren brengen die in de 
schriftelijke zienswijze van Obragas/Haarlemmermeer uiteengezet zullen worden. NRE steunt 
EnergieNed/N in veel opzichten, maar steunt niet het positieve geluid waarmee EnergieNed/N 
eerder ter zitting haar betoog begon. Deze methode leidt in de visie van NRE tot een onacceptabele 
situatie, hetgeen zij met vijf punten wil illustreren. De opmerkingen over de WACC zal NRE ter 
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zitting niet herhalen, wel zal zij daarop in de schriftelijke zienswijze verder ingaan. De vijf punten 
zijn de volgende. Ten eerste is de voorgestelde methode te gevoelig voor fouten. Ten tweede is de 
methode verkeerd toegepast. Ten derde doet de methode geen recht aan eerder gemaakte 
afspraken. Ten vierde is de methode niet getoetst op haalbaarheid en ten vijfde brengt de methode 
de bedrijven in ernstige problemen. Deze punten worden hieronder toegelicht.  
 
Het eerste punt is dat de voorgestelde methode te gevoelig is voor fouten. Het model dat 
momenteel wordt gehanteerd, is gebaseerd op GAW (gestandaardiseerde activawaarde) maal 
WACC plus afschrijvingen plus operationele kosten. Conceptueel is dat juist, maar het blijft te 
gevoelig voor de beschikbare bedrijfsgegevens en de te bepalen parameters. De hele discussie over 
de WACC is ingegeven door het feit dat het verkeerd toepassen van zo’n percentage zulke grote 
gevolgen hebben. De gestandaardiseerde activawaarde werkt echter in net zo grote mate door, al 
helemaal voor de bedrijven die grote bijdragen leveren in samengestelde outputberekeningen. Ter 
illustratie voert NRE de stelling aan dat volgens haar de gestandaardiseerde activawaarden van 
Essent niet kunnen kloppen. De gestandaardiseerde activawaarden van Nuon en Essent verschillen 
onderling meer dan 30 procent. Dat is te zien door de gestandaardiseerde activa te delen door het 
aantal klanten. Statistisch gezien is het verantwoord om dit te doen, aangezien door de omvang 
van de bedrijven de profielen redelijk bij elkaar in de buurt komen. Een verschil van meer dan 30 
procent is niet te rechtvaardigen. Als die boekwaardeverschillen een klein beetje zouden worden 
aangepast, bijvoorbeeld naar 10 procent, dan is het effect daarvan groter dan het weglaten van een 
aantal andere netbeheerders in de berekening van de landelijke X-factoren. De GAW-waardering 
kan dus niet kloppen en als daarin een kleine correctie wordt doorgevoerd is het effect groter dan 
het weglaten van een aantal bedrijven in de totale landelijke berekening.  
 
Het kostenmodel, waarvan NRE stelt dat het te gevoelig is voor fouten, is in vorige 
reguleringsperioden gebaseerd op een benchmark, waarbij alleen werd gekeken naar onderlinge 
verschillen tussen bedrijven. In die situatie waarbij de bedrijfsgegevens moeten worden gebruikt, 
kijkt men alleen naar relatieve cijfers. Door over te stappen naar een model waarbij de totale kosten 
de totale toekomstige inkomsten zullen bepalen, is het essentieel dat de totale kosten ook in 
absolute mate juist zijn. Een goed voorbeeld waaruit blijkt dat de kosten die nu worden gehanteerd 
niet volledig zijn, is het ontbreken van het benodigd werkkapitaal in de berekening van de kosten. 
Het zal duidelijk zijn dat een bedrijf werkkapitaal nodig heeft. Op zichzelf is het ook niet erg 
geweest of gevonden in de vorige reguleringsperioden, maar door af te stappen van de 
benchmarkgedachte zouden dergelijke kostenelementen wel moeten worden toegevoegd en zou 
een analyse moeten worden uitgevoerd van alle kostenelementen. Het door Essent aangevoerde 
punt over het ontbreken van kosten past in dit rijtje. 
 
Het tweede hoofdpunt is dat de methode verkeerd wordt toegepast. Hiervoor wordt allereerst 
ingegaan op de statistische spreiding van gegevens. Deze is van jaar tot jaar zo groot, ook in 
onderlinge verhoudingen tussen de bedrijven voor wat de klantencategorieën betreft. De methode 
heeft iets in zich om dat te camoufleren. Om die spreiding minder zichtbaar te maken, worden in 
de methode alle gegevens bij elkaar opgeteld en gedeeld. Dit wekt de indruk dat de gegevens 
bruikbaar zijn om een evenwichtige efficiencydoelstelling te kunnen opleggen in de 
reguleringsperiode. Methodisch is dit niet juist. Het middel om iets te kunnen doen met de 
beschikbare gegevens is geen gerechtvaardigde benadering, indien de onderlinge spreiding buiten 
beschouwing wordt gelaten. Ter illustratie: de DTe zou hooguit een uitspraak kunnen doen in 
termen van: ‘Met een waarschijnlijkheid van 5 procent’ – of een bepaald percentage – ‘kunnen we 
aannemelijk maken dat er sprake is van een productiviteitsverbetering.’ Het is op basis van de 
voorliggende gegevens niet mogelijk dat de DTe zegt dat er sprake is van productiviteits-
verbetering, als de spreiding van de gegevens zelf daar niet bij wordt betrokken. Het zou uiteraard 
nog beter zijn om ruiterlijk te bekennen dat de gegevens niet geschikt zijn en niet eerst een 
ontwerpmethode vast te stellen zonder in te gaan op de spreiding van de data zelf en dan later pas, 
bij het vaststellen van het X-factorbesluit, in te gaan op de spreiding van de gegevens.  
 
Het derde punt betreft het doorvoeren van de verkeerde correcties. De correctie voor precario leidt 
nu tot een situatie waarbij het gemiddelde kostenniveau beduidend lager wordt. Dat zal leiden tot 
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een lagere X-factor voor bedrijven die precarioheffingen betalen aan hun, vaak gemeentelijke, 
aandeelhouders. De gemeentelijke aandeelhouders die geen precarioheffing hanteren, zien in de 
toekomst de inkomsten van de bedrijven waarin zij aandeelhouder zijn, dalen. Daar staat tegenover 
dat de gemeenten die wel precario heffen, als aandeelhouder van het bedrijf de inkomsten zien 
stijgen als gevolg van de X-factor overeenkomstig de precario die zij opleggen. Dit is dus een 
merkwaardige constructie. NRE vindt deze ook helemaal niet gewenst. Daarvoor zijn ook veel 
technische onderbouwingen, die NRE zal aangeven: de precarioheffing voldoet niet aan de criteria 
van de ORV – bedrijven die hebben weten te voorkomen dat de lokale heffingen worden geïnd 
worden nu benadeeld. Verder introduceert dit ongewenste effecten doordat bedrijven zich niet 
langer hoeven te verzetten tegen de heffing van precario. Er zijn ook gemeenten die zelf geen 
aandeelhouder zijn en daar staat dan natuurlijk ook de deur open.  
Verder is de berekening van de output onzorgvuldig. De rekenkundige grondslag van het 
sectortarief is niet juist en leidt ertoe dat de samengestelde output geen goed beeld geeft van de 
gerealiseerde prestatie. Er wordt geen rekening gehouden met het verschil in soorten klanten. De 
verdeling van de omzet over de verschillende klantencategorieën is verschillend, maar ook het 
profiel van de klanten binnen een klantencategorie is per netbeheerder afwijkend. Het model houdt 
geen rekening met de onderlinge volumeverschillen. Het veronderstelt een evenredige verdeling 
van de klanten per klantencategorie. Als gevolg daarvan worden onjuiste efficiëntiekortingen 
berekend.  
 
Het derde punt is dat de methode geen recht doet aan eerder gemaakte afspraken. Bij het sluiten 
van de X-factorafspraken 2003 zijn de juridische geschillen beslecht. Iedereen was het erover eens 
dat de modellen niet juist waren, anders was er nooit een overeenkomst geweest. Ook is het juist 
dat in die overeenkomst staat dat iedereen in 2007 opnieuw tegen de zaken zou aankijken. Daarbij 
is het natuurlijk niet de bedoeling dat de discussie weer van voren af aan begint en dat dezelfde 
verkeerde veronderstellingen worden gehanteerd voor de volgende reguleringsperiode. In de 
overeenkomst van 2003 is ook duidelijk verwoord dat in 2007 een level playing field zou zijn. Daar 
heeft de DTe met X-factoren van gemiddeld meer dan 6 procent een heel verkeerde uitleg gegeven 
aan hetgeen zij indertijd bedoelde als evel playing field. Dit is een volstrekt andere orde van grootte 
dan de indertijd aangekondigde frontier shift.  

l

 
Ten vierde. De methode is niet getoetst op haalbaarheid. Niet onderzocht is welke gevolgen deze 
methode heeft voor de bedrijven – deze indruk is tijdens de informatiebijeenkomst nog eens 
bevestigd. Verder is gesteld dat mogelijk zou moeten zijn om de omzetdaling te compenseren met 
een toekomstige kostendaling. Als dit onderzocht was, dan zou zijn gebleken dat dit onhaalbaar 
zou zijn. In het winstenonderzoek wordt voorts gesproken over overwinst. Dit winstenonderzoek is 
gebaseerd op vier bedrijven. Als DTe een vergelijkbaar onderzoek had uitgevoerd bij bijvoorbeeld 
NRE, had zij geconcludeerd dat er geen sprake is van overwinst.  
Wat de sanity check betreft zou moeten worden gekeken naar de financierbaarheid. Financiering is 
mogelijk, maar de veronderstellingen die nu worden gedaan, lijken in de ogen van NRE niet 
haalbaar. De sector heeft op dit moment een vreemd vermogen van naar schatting 30 procent, dan 
is de veronderstelling over de productiviteitsgroei op dat vlak helemaal niet haalbaar in een 
reguleringsperiode van drie jaar.  
De toekomstige productiviteitsverbetering wordt gebaseerd op de gemiddelde gerealiseerde 
productiviteitsverbetering. Als daarnaar ook een haalbaarheidsonderzoek was uitgevoerd, had DTe 
ook geconcludeerd dat daar fouten zijn gemaakt. De productiviteitsverbetering waarover wordt 
gesproken betreft een rekenkundig gemiddelde van een aantal grote productiviteitsstijgingen en 
een aantal productiviteitsdalingen. Vreemd genoeg zijn Haarlemmermeer, Obragas en Essent de 
enige die dit gerealiseerd hebben, voor zover partijen zicht hebben op de cijfers. NRE begrijpt dan 
ook helemaal niet op welke wijze dit zou kunnen worden opgelegd aan de rest van de sector. NRE 
heeft geprobeerd het te begrijpen, maar intern ontstonden al discussies over op welke wijze is uit te 
leggen wat DTe doet, hetgeen lijkt op de stelling: ‘Als je drie jaar achtereen een marathon loopt en 
je loopt het tweede jaar een halfuur sneller dan het jaar daarvoor, dan zou je in het derde jaar nog 
een half uur sneller moeten kunnen lopen.’ NRE is van mening dat het doortrekken van een 
dergelijke lijn een benadering is die niet is toegestaan. Een ander praktisch voorbeeld waarbij een 
dergelijke doelstelling wordt opgelegd aan een groep, is alsof een onderwijzer op een school aan 
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het begin van het schooljaar zou zeggen: ‘Jullie zijn vorig jaar allemaal overgegaan en voor het 
komende jaar stellen wij dat de gemiddelde prestatie wordt bekeken: de helft van de kinderen blijft 
zitten.’ Volgens NRE klopt de redenering niet. Daarover moet DTe nadenken.  
 
Tot slot sluit het niet aan bij de gewekte verwachting van een frontier shift van 1-1,5 procent. Het is 
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. NRE zal nog een schriftelijke zienswijze indienen. 
 
De hoorcommissie heeft een aantal vragen gesteld . Spreker zou graag ook een wedervraag willen 
stellen. In het winstenonderzoek wordt gesproken over volumewinsten. NRE ziet sowieso de relatie 
tussen het Ontwerpmethodebesluit en het winstenonderzoek niet. Kan de hoorcommissie 
uitleggen waar de volumewinsten zijn? Een tweede vraag betreft het volgende. Uit het 
gepubliceerde winstenonderzoek, waarbij dus niet alle bedrijven waren betrokken, heeft NRE 
begrepen dat Delta een relatief kleine overwinst heeft en dat met deze methode nu een relatief 
grote X-factor wordt geïntroduceerd voor hetzelfde bedrijf Delta. Hoe is dat met elkaar te rijmen, 
als het een gebaseerd is op het ander? 
 
De voorzitter dankt de heer Van Hof voor zijn toelichting. Allereerst zal de hoorcommissie ingaan 
op de door NRE gestelde vragen. 
 
Dhr. Postema gaat in op de laatste vraag met betrekking tot Delta die een relatieve overwinst en 
tegelijkertijd een hoge X-factor zou hebben. Bij het winstenonderzoek is gekeken naar de werkelijke 
kosten bij Delta. De X-factor daarentegen wordt gebaseerd op de uniforme kosten per output, op 
het level playing field. Dat is niet hetzelfde als het verschil dat uit het winstenonderzoek blijkt 
tussen inkomsten en kosten. Het is dus niet inconsistent.  
Dhr. Van Hof concludeert dat er in het winstenonderzoek en in het Ontwerpmethodebesluit een 
verschillend level playing field wordt gehanteerd.  
Dhr. Postema corrigeert dat in het winstenonderzoek geen level playing field wordt gehanteerd. In 
het winstenonderzoek is gekeken naar de winsten van de bedrijven, dus wat hun inkomsten en 
kosten zijn. In het Methodebesluit wil de NMa een level playing field bereiken waarbij elke 
netbeheerder gelijke inkomsten per prestatie krijgt. Dat is een andere benadering dan die van het 
winstenonderzoek.  
Dhr. Van Hof vraagt of de hoorcommissie onderschrijft dat in die situatie andere kosten betrokken 
zijn dan die in de regulatorische jaarrekening.  
Dhr. Postema onderschrijft deze stelling niet. Hij herhaalt dat in het winstenonderzoek echt wordt 
uitgegaan van de kosten van Delta, terwijl de X-factor is gebaseerd op de efficiënte kosten per 
output. Dat zijn niet per definitie de eigen kosten van Delta.  
De voorzitter sluit dit punt af. Een andere vraag betrof de volumewinsten. Zij verzoekt NRE deze 
vraag te herhalen. 
 
Dhr. Van Hof herhaalt dat in het Ontwerpmethodebesluit wordt gesproken over volumewinsten. In 
de ogen van NRE zijn deze er niet. 
Mevr. Van der Lee legt uit dat in het winstenonderzoek is gekeken naar de jaren 2004 en 2005 en 
de vraag op welke wijze de verschillen in rendement door zijn te verklaren. Een van de verklaringen 
is dat in de eerste twee reguleringsperiodes een bepaald volume is vastgesteld – de rekenvolumina 
– waarna moest worden vastgesteld dat de werkelijk gefactureerde volumes hoger zijn dan wat 
tevoren was verwacht. Dat leidt tot volumewinsten voor de netbeheerder.  
Dhr. Van Hof reageert dat hij graag nog een onderbouwing ziet van de volumewinsten. Ook in het 
winstenonderzoek wordt daarover nogal stellig uitspraken gedaan, terwijl er geen onderbouwing is. 
Mevr. Van der Lee nodigt NRE uit na afloop van de hoorzitting contact op te nemen om een en 
ander verder nog eens te bespreken.  
 
De voorzitter constateert dat verder geen behoefte bestaat aan het stellen van vragen.  
Zij gaat over tot het afronden van de hoorzitting. Zij herinnert eraan dat de sluitingsdatum voor de 
schriftelijke zienswijze 27 augustus is. Als partijen daarin passages opnemen die 
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bedrijfsvertrouwelijke informatie bevatten, dienen zij deze duidelijk te markeren en de reden van 
vertrouwelijkheid aan te geven. Deze passages worden dan buiten de publicatie gelaten.  
Dhr. Blommaert vraagt of het verslag van de hoorzitting voor de sluitingsdatum van het indienen 
van de schriftelijke zienswijze zal worden toegestuurd. Dit zou heel handig zijn. 
De voorzitter antwoordt dat dit helaas niet lukt. De timing van de procedure voor het indienen van 
de schriftelijke zienswijzen moet verder wel worden aangehouden, omdat zoals eerder ter zitting is 
opgemerkt, een en ander al vrij laat plaatsvindt.  
Dhr. Blommaert begrijpt dat de sluitingsdatum 27 augustus is.  
Mevr. Van der Lee verduidelijkt dat 27 augustus de uiterste datum van indienen is. Indienen moet 
geschieden vóór 28 augustus.  
De voorzitter stelt vast dat er verder geen vragen zijn. Zij nodigt de aanwezigen uit de gebruik te 
maken van de aangeboden lunch. Zij dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. Zij sluit de 
hoorzitting.  
 

------- 
 
 
Bijlage 1: pleitnota dhr. Damsté, EnergieNed 
Bijlage 2: pleitnota dhr. Blommaert, Essent 
Bijlage 3: pleitnota dhr. De Boer, Eneco 
Bijlage 4: pleitnota dhr. Hooykaas, Continuon 
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