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 De huidige wetgeving biedt diverse (combinaties van) alternatieven om bij de vaststelling van de toegestane 
inkomsten van netbeheerders rekening te houden met invoeding , bijvoorbeeld uitbreiding samengestelde 
outputs, objectiveerbare regionale verschillen, aanmerkelijke investeringen.

 In bijgaande presentatie wordt een technische uitwerking beschreven voor uitbreiding van de outputs, 
alsmede voor wijziging van de beleidsregel voor aanmerkelijke investeringen.

 In de door de NMa gevraagde uitwerking bestaat geen eenduidige relatie tussen de meer- en minderkosten 
(inkoop TenneT) van invoeding en de waardering in de SO.

 De netbeheerders hebben geen gezamenlijk standpunt inzake het gewenste alternatief voor de komende 
reguleringsperiode. De (uitgesproken) voorkeuren bewegen zich tussen uitbreiding van de samengestelde 
output en aanpassing van de beleidsregel voor aanmerkelijke investeringen.

 Bijzondere standpunten
Rendo distantieert zich van de beschreven uitwerking met de samengestelde output;
 Enexis is van mening dat  invoeders met een aansluitcapaciteit groter dan 10 MVA  niet dienen te worden meegenomen bij 
de vaststelling van de samengestelde output 

 Algemene disclaimer
De individuele netbeheerders hebben weliswaar welwillend hun medewerking verleend aan het verzoek van 
de NMa, resulterend in de totstandkoming van de onderhavige presentatie, maar de individuele 
netbeheerders behouden zich alle rechten voor om desgewenst tegen het besluit in bezwaar en/of beroep 
te kunnen gaan.

2. SAMENVATTING
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3. KADER

3.0 Omgevingsveranderingen

3.1 Beleidsvragen EZ

3.2 Probleemstelling

3.3 Beleidsuitgangspunten NMa

3.4 Oplossingsrichtingen (huidig wettelijk kader)
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3.0 KADER - OMGEVINGSVERANDERINGEN

 Invoeding op regionale netten bestaat al van oudsher. Op basis van de relatief geringe omvang, 
weinig of geen inpassingsconsequenties, en ter beperking van administratieve lasten 
(voorkomen van rondpompen van geld) werden invoeders behandeld als free-riders. 

 Overheids-doelstellingen (milieu) en -beleid (subsidies), alsmede marktontwikkelingen 
(kostprijs, apx,..) hebben de ontwikkeling van kleinschalige opwekking sterk bevorderd. De 
explosieve groei wordt verwacht door te gaan, waarbij de ontwikkeling van slimme netten 
(optimaal tweewegverkeer) mogelijk nog een extra stimulans zal geven.

 De huidige groei in regionale invoeding wordt gekenmerkt door concentraties van wkk in 
tuinbouwgebieden en windparken in buitengebieden. De invoeding vindt plaats ver van de 
vraag en kent grillige invoedingspatronen doordat niet de (lokale) vraag sturend is, maar het 
windaanbod, de warmtevraag én/of de marktprijzen APX. 

 De groei van invoeding op regionale netten heeft tot gevolg dat substantiële aanpassingen in 
de regionale infrastructuur noodzakelijk zijn om invoeding te kunnen transporteren. In een 
toenemend aantal gevallen zijn ook aanpassingen in bovenliggende netvlakken noodzakelijk.
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3.1 KADER - BELEIDSSVRAGEN EZ

 De verandering van de omgeving maakt beantwoording van de volgende (maatschappelijke) 
vragen noodzakelijk:

Wie moet betalen voor de kosten die door regionale invoeding worden veroorzaakt: de 
afnemers of de invoeders ?

 Indien alleen de afnemers zouden moeten betalen, moeten de regionale kosten dan 
regionaal of landelijk worden omgeslagen ?

 Beide vragen worden door EZ opgepakt. In het voorjaar van 2010 wordt de uitkomst verwacht 
en zullen, indien noodzakelijk, wetswijzigingen worden voorbereid. 



9

3.2 KADER - PROBLEEMSTELLING

 Op dit moment wordt er in de tariefregulering geen rekening gehouden met de effecten van 

invoeding op regionale transportinfrastructuur. De kosten maken weliswaar deel uit van de 

maatstaf, i.e. het toegestane sectorbrede tariefniveau, maar de prestaties van invoeding (output) 

worden niet gemeten met als gevolg dat:

1. regionale kosten worden omgeslagen over álle (alleen) afnemers in Nederland;

2. individuele netbeheerders onvoldoende beloning voor hun invoedprestaties ontvangen, 

respectievelijk beloning ontvangen zonder invoedprestaties geleverd te hebben.

 De kosten die een regionale netbeheerder moet maken om transport van invoeding over zijn 

netten mogelijk te maken vertalen zich in de huidige tariefregulering als inefficiëntie en voor de 

overige netbeheerders als efficiëntie. Deze perverse uitkomst staat haaks op de doelstellingen van 

de wet/wetgever (doelmatige bedrijfsvoering).

 Naast het transportissue speelt ook een vergelijkbaar aansluitissue als gevolg van de uitspraak van 

het CBB in een DNWB-case. Daarbij komen de kosten van de meerlengte aansluitkabel bij 

windparken tot 10 MVA voor rekening van de desbetreffende netbeheerders (en komen daar tot 

uitdrukking als inefficiëntie). 
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3.3 KADER - BELEIDSUITGANGSPUNTEN NMa
 De invoedproblematiek is substantieel. De NMa heeft in het kader van het 

methodebesluit voor de periode 2008-2010 geoordeeld dat Westland Infra non 

financeable zou worden als gevolg van de activiteiten en kosten ten behoeve 

van het transport van invoeding op haar net. Als tijdelijke oplossing heeft de 

NMa hiertoe de x-factor elektriciteit voor Westland Infra zodanig aangepast (6% 

verlaagd) dat Westland Infra financeable zou worden.

 De invoedproblematiek is sectorbreed, en neemt toe. De NMa heeft dan ook 

aangegeven te streven naar een structurele oplossing. Deze zal worden 

opgenomen in het methodebesluit 2011-2013/5.

 De NMa heeft aangegeven dat de oplossing voor de nieuwe reguleringsperiode 

(2011-2013/5) moet passen binnen de huidige wetgeving, i.c. dat de NMa niet 

zal vooruitlopen op, of rekening zal houden met wetsvoorstellen. 
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3.4 KADER – OPLOSSINGSRICHTINGEN
(huidig wettelijk kader)

 In de Elektriciteitswet staan de volgende richtinggevende principes:

Tarieven

 het kostenveroorzakingsbeginsel (aangeslotenen dragen bij aan de kosten die zij veroorzaken);

 het cascadebeginsel;

 onderscheid tussen transport en aansluiting;

 onderscheid naar leveringstrap;

 het postzegelprincipe, d.w.z. afstandonafhankelijke tarieven;

 non-discriminatoir (netbeheerder hanteert gelijke tarieven bij gelijke omstandigheden);

Toegestane inkomsten netbeheerder

 gelijke inkomsten bij gelijke prestaties;

 verschillen in toegestane inkomsten (en tarieven) tussen netbeheerders mogelijk in geval 

sprake is van:

 structurele verschillen in omstandigheden waaronder netbeheerders opereren, de zogenaamde 

objectiveerbare regionale verschillen (ORV);

 uitzonderlijke en aanmerkelijke uitbreidingsinvesteringen, de zogenaamde aanmerkelijke investeringen 

(AI). 
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4. OPDRACHT

4.0 Opdracht expertgroep

4.1 Opdracht verbreding
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4.0 OPDRACHT - EXPERTGROEP
 De NMa heeft in de KBG regionale invoeding aangegeven dat zij voor het 

komende methodebesluit de inpassing van invoeding in de sectoroutput het 

meest geschikt acht als oplossing voor de invoedproblematiek in de komende 

reguleringsperiode.

 De NMa heeft de hierbij behorende uitwerking ter hand genomen, maar is 

daarbij op een aantal wezenlijke uitwerkingsissues gestuit waarvoor zij (nog) 

geen panklare oplossing had. 

 Vervolgens heeft de NMa aan de gezamenlijke netbeheerders gevraagd om te 

komen met een breed gedragen voorstel voor een methode op basis waarvan 

per netbeheerder vastgesteld kan worden welk aandeel van de totale kosten 

van netbeheer objectief en pragmatisch valt toe te wijzen aan invoeding. De 

gezamenlijke netbeheerders hebben toegezegd hieraan gehoor te zullen 

geven. 



14

4.1 OPDRACHT - VERBREDING
 De uitwerking van het alternatief van toevoeging van invoeding aan de 

samengestelde output werkt voor situaties waarbij tussen netbeheerders 
vergelijkbare (efficiënte) kosten gemaakt moeten worden voor het faciliteren 
van het transport van regionale invoeding; 

 Het geheel aan situaties (en efficiënte kosten) met regionale invoeding kan 
tussen netbeheerders structureel verschillen omdat er bijvoorbeeld sprake kan 
zijn van (on)gunstige locaties (buitengebieden, water,..) of omdat er 
bijvoorbeeld bijzonder grote uitbreidingsinvesteringen benodigd zijn; 

 De wetgeving biedt ruimte voor afwijkende toegestane inkomsten in geval van 
afwijkende omstandigheden (AI,ORV). De gezamenlijke netbeheerders vragen 
ook voor deze (wettelijke) aanvullingen/alternatieven aandacht omdat juist 
hiermee de hele scope van invoeding op juiste merites beoordeeld kan 
worden;

 Tenslotte vragen wij bij de uitwerking van het bovenstaande aandacht voor de 
(investerings-)risico’s die gepaard gaan met nieuwe activiteiten en/of 
activiteiten die veelal sterk gebaseerd zijn op de aanwezigheid van 
overheidssubsidiëring.
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5. ALTERNATIEVEN

5.0 Vertrekpunt (huidige maatstafregulering)

5.1 Alternatief A) invoedingstarief

5.2 Alternatief B) samengestelde output

5.3 Alternatief C) objectiveerbaar regionaal verschil

5.4 Alternatief D) aanmerkelijke investeringen

5.5 Overzicht
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5.0 ALTERNATIEVEN - VERTREKPUNT
Maatstafregulering

 De tariefregulering is gebaseerd op outputsturing, d.w.z. niet de kosten maar de prestaties zijn bepalend voor de 

toegestane inkomsten van netbeheerders;

 Bij de huidige methode van maatstafregulering worden de sectorbreed toegestane inkomsten gelijk gesteld aan de 

totale gestandaardiseerde kosten in de sector. De toegestane sectorinkomsten worden onder de netbeheerders 

verdeeld naar rato van hun aandeel in de totale sectoroutput; 

 De outputs worden gedefinieerd als de gefactureerde volumes. Deze worden vervolgens geaggregeerd tot de 

samengestelde output, waarbij de gewogen gemiddelde sectortarieven – als weerspiegeling van de (toegerekende) 

kosten van de desbetreffende deelmarkt- gehanteerd worden als wegingsfactor bij deze aggregatie;

 De tarieven zijn in beginsel gebaseerd op integrale kosten. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bestaande of 

nieuwe situaties, noch tussen uitbreiding of vervanging, noch tussen opex of capex, noch tussen uitzonderlijke hoge 

of lage kosten van specifieke projecten en het tarief is afstandonafhankelijk. Het tarief is bedoeld voor álle situaties; 

 Met het gemiddeld gewogen sectortarief als wegingsfactor bij de aggregatie van outputs wordt er impliciet vanuit 

gegaan dat netbeheerders onder vergelijkbare omstandigheden opereren. Dat behoeft niet het geval te zijn;

 In geval sprake is van structurele verschillen in omstandigheden kunnen de meerkosten buiten de maatstaf 

gehouden worden en als objectiveerbaar regionaal verschil (ORV) in de toegestane inkomsten worden verwerkt. 

Zo’n ORV maakt geen onderscheid tussen oude of nieuwe situaties (is immer structureel), noch tussen uitbreiding 

of vervanging, noch tussen opex of capex, noch tussen uitzonderlijke hoge of lage kosten van specifieke projecten. 

De ORV is bedoeld voor álle structurele meerkosten;

 In geval sprake is van uitzonderlijke en aanmerkelijke uitbreidingsinvesteringen kunnen de (meer)kosten buiten de 

maatstaf gehouden worden en als aanmerkelijke investering (AI) in de toegestane inkomsten worden verwerkt. Zo’n 

AI is bedoeld voor uitzonderlijke hoge capex als gevolg van nieuwe uitbreidingen.
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5.1 ALTERNATIEVEN – A) INVOEDINGSTARIEF
 Een invoedingstarief geeft dekking aan de kosten die worden toegerekend aan deze 

deelmarkt (invoeding). 

 De uitwerking leidt tot de vragen:

 Hoe stel je de kosten per leveringstrap vast (cascade gelijk als bij afname) ?

Wat moet de verdeelsleutel van de kosten per leveringstrap over de deelmarkten zijn ?

Wat moet(en) de tariefdrager(s) zijn ?

 Om welke agrumenten kan/moet het tarief invoeding afwijken van het tarief afname ? 

 Op basis van de vastgestelde volumes en de gewogen gemiddelde sectortarieven wordt 

de samengestelde output bepaald die mede gebruikt wordt voor de verdeling van de 

toegestane sectorinkomsten over de netbeheerders;

 Uitgangspunt hierachter is dat netbeheerders grosso modo vergelijkbare activiteiten 

(kosten) moeten verrichten om vergelijkbaar transport (output) mogelijk te maken;

 Hoewel de wetgeving meerdere aanknopingspunten biedt om ook invoeders te laten 

meebetalen aan de transportkosten ziet de Energiekamer op dit moment nog 

onvoldoende wettelijk draagvlak voor de invoering van een invoedingstarief;

 Aandachtspunt hierbij is mede het gelijke speelveld tussen invoeders op alle 

leveringstrappen (wo. import en export). EZ heeft de eventuele invoering van een 

invoedingstarief onder aandacht voor de (middel)lange termijn. 
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5.2 ALTERNATIEVEN - B) METHODE SAMENGESTELDE 
OUTPUT

 In de huidige regulering worden volumes geaggregeerd tot één samengestelde output 

(SO). Voor deze aggregatie zijn wegingsfactoren benodigd. De gewogen gemiddelde 

sectortarieven worden hiervoor gehanteerd. Aangezien tarieven gebaseerd zijn op de 

veroorzaakte kosten, ligt er een causaal verband tussen de samengestelde output en de 

regulatorische kosten;

 Voor toevoeging van het volume invoeding aan de samengestelde output is een volume 

en een sectortarief nodig. Echter, aangezien er geen invoedingstarief beschikbaar is en de 

NMa niet voornemens is een invoedingstarief in te voeren, dienen een tariefdrager en 

een wegingsfactor die hiermee in overeenstemming zijn te worden ontwikkeld;

 De invulling hiervan loopt parallel aan die bij de afzet aan afnemers. In hoofdstuk 7 wordt 

dit alternatief in detail uitgewerkt.
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5.3 ALTERNATIEVEN - C) OBJECTIVEERBAAR 
REGIONAAL VERSCHIL

 De methode van maatstafregulering kent de mogelijkheid van aanpassing van de 

toegestane inkomsten voor objectiveerbare regionale verschillen (ORV). De ORV’s zijn 

bedoeld om een gelijk speelveld te creëren in de maatstafregulering; 

 Bij de ORV’s worden de meerkosten als gevolg van (toevallige) regionale 

omstandigheden buiten de maatstaf gehouden en worden deze 1 op 1 in de toegestane 

inkomsten van de desbetreffende netbeheerder verwerkt. Op de ORV is geen sprake 

van outputsturing (prestatiemeting), maar van inputsturing (kostenvergoeding);

 Door correctie voor de meer/minderkosten als gevolg van toevallige omstandigheden 

worden de prestaties vergelijkbaar; 

 De ORV’s worden alleen gebruikt voor structurele en substantiële verschillen tussen 

netbeheerders;

 Er dient uitgewerkt te worden wanneer sprake is van kosten die afwijken van de 

‘normale’ referentiesituatie om de omvang van de structurele afwijking te kunnen 

vaststellen;

 De ervaringen hebben geleerd dat uitwerking dikwijls een complexe analyse verlangt 

en mede daardoor een lange doorlooptijd kent.



20

5.4 ALTERNATIEVEN - D) AANMERKELIJKE 
INVESTERINGEN

 De wetgeving kent de mogelijkheid van aanpassing van de toegestane inkomsten 

voor dekking van de kosten van aanmerkelijke en uitzonderlijke investeringen ter 

uitbreiding van het net, de zogenaamde aanmerkelijke investeringen (AI); 

 Bij de AI worden de (meer)kosten als gevolg van deze bijzondere investeringen 

buiten de maatstaf gehouden en worden deze 1 op 1 in de toegestane inkomsten 

van de desbetreffende netbeheerder verwerkt. Op de AI is geen sprake van 

outputsturing (prestatiemeting), maar van inputsturing (kostenvergoeding);

 Door correctie voor de bijzondere investering(en) blijven de prestaties tussen 

netbeheerders vergelijkbaar; 

 De AI’s zijn alleen van toepassing op substantiële nieuwe uitbreidingsinvesteringen. 

 Er dient uitgewerkt te worden in welke gevallen sprake is van aanmerkelijke kosten, 

d.w.z. de vaststelling van de ‘normale’ referentiesituatie om daarna te kunnen 

vaststellen of sprake is aanmerkelijke en uitzonderlijke investeringskosten.
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5.5 ALTERNATIEVEN - OVERZICHT 

A B C D
Tarief SO ORV AI

Betalen invoeders mee ? ja neen neen neen

Bedoeld voor:
Bestaande activiteiten ja ja ja neen

Nieuwe activiteiten ja ja ja ja

Bijzondere omstandigheden neen neen ja ja

Insteek sectorgericht sectorgericht RNB gericht RNB gericht

Vervangingen ja ja ja neen

Uitbreidingen ja ja ja ja

Dekking investeringskosten ja ja ja ja

Dekking opex ja ja ja neen

Omvang kosten integraal integraal meerkosten investering

Voorwaarden omvang n.v.t. n.v.t. substantieel, structureel

aanmerkelijk, 

uitzonderlijk

Complexiteit uitvoering
vaststelling kosten 

toerekening

vaststelling kosten 

toerekening

vaststelling afwijking 

tov. normaal

vaststelling wat is 

aanmerkelijk

wetgeving Geen Geen BeleidsregelBenodigde aanpassingen 
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6. BIJZONDERE ASPECTEN

6.0 Cascade

6.1 Lange termijn risico’s
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6.0 BIJZONDERE ASPECTEN - CASCADE

 In de huidige filosofie (cascade) en praktijk geldt als uitgangspunt dat invoeding op de 
hogere netvlakken plaatsvindt en vervolgens via de diverse netvlakken wordt 
getransformeerd naar het netvlak waarop desbetreffende afnemers aangesloten zijn. 

 De afnemers beïnvloeden de infrastructuur op hun netvlak, alsmede op de 
bovenliggende netvlakken. Aldus worden aan bijvoorbeeld de MS afnemers de kosten 
van het netvlak MS en een deel van de kosten van de bovenliggende netvlakken (TS, 
HS, EHS) toegerekend. Derhalve zitten in de tarieven de kosten van het desbetreffende 
netvlak, alsmede van alle bovenliggende netvlakken verdisconteerd.

 Het komt nu dikwijls voor dat als gevolg van substantiele regionale invoeding 
aanpassing in het naastliggende hogere netvlak noodzakelijk is. Zelfs situaties hebben 
zich voorgedaan waarbij aanpassingen op de daarbovenliggende netvlakken 
noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld bij DNWB en Westland). 

 Indien deze tendens, waarbij invoeding naar hogere netvlakken wordt getransformeerd 
zich doorzet, kan er een moment komen waarop de energiestromen hoofdzakelijk van 
lagere naar hogere netvlakken wordt getransformeerd. Daarmee zou het fundament 
onder de huidige cascade wegvallen en zal een heroverweging van de uitgangspunten 
die ten grondslag liggen aan de cascade noodzakelijk worden, mogelijk leidend tot een 
omgekeerde cascade ? Vooralsnog zien wij die ontwikkeling niet binnen het komend 
decennium plaatsvinden.  
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6.1 BIJZONDERE ASPECTEN - LANGE TERMIJN RISICO’S
 De netinfrastructuur kent een economische levensduur van circa 50 jaar. Daarbij wordt er impliciet 

vanuit gegaan dat aangeslotenen of hun rechtsopvolgers op die termijn gebruik blijven maken van 

het net;

 Echter, kleinschalige productieinstallaties kennen veelal een levensduur van 10-15 jaar. Voor 

netbeheerders betekent dit een investeringsrisico. Immers, indien de productieeenheden niet 

worden vervangen, ligt er een infrastructuur waarvan de economische levensduur sterk wordt 

verkort. 

 Het investeringsrisico vanwege het achterwege blijven van de vervanging van productievermogen is 

aanzienlijk aangezien de sterke ontwikkeling van invoeding een gevolg is van stimulerend 

overheidsbeleid (subsidies). Het is daarbij onzeker of op de langere termijn daarvan ook sprake zal 

zijn met als consequentie dat het onzeker is dat op termijn sprake zal zijn van vervanging van de 

productieenheden (en/of elektrische auto’s, micro wkk, ..);

 Dit afbreukrisico zal zich ook kunnen voordoen bij andere ontwikkelingen in het kader van de 

energietransitie, denk aan bijvoorbeeld slimme netten, micro-wkk, elektrische auto’s, e.d.

 Geen van de voorgestelde alternatieven biedt een perfecte oplossing voor de omgang met een 

eventuele substantiële versnelde afschrijving. Het is evident dat dergelijke afbreukrisico’s als gevolg 

van gewijzigd overheidsbeleid niet ten laste van de netbeheerders kunnen komen. Wij zien zo’n 

afbreukrisico dan ook als een breed maatschappelijk vraagstuk, waarvoor een breed gedragen 

maatschappelijke oplossing noodzakelijk is. De Energiekamer/wetgever zou moeten kunnen 

toezeggen om dit potentiële lange termijn risico voor netbeheerders adequaat op te lossen, waarbij 

de nadere uitwerking eerst ter hand wordt genomen zodra het actueel wordt.
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7. DETAILUITWERKING METHODE SO

7.0 Uitgangspunten Volumes

7.1 Uitgangspunten Kosten

7.2 Correcties sectortarieven invoeding

7.3 Structuur SO

7.4 Informatieverzoek volumes

7.5 Productiviteitsmeting

7.6 Invulling waardering sectortarieven
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7.0 UITGANGSPUNTEN VOLUME

 Voor invoeding moet een netbeheerder vergelijkbare prestaties leveren als voor afname. Invoeding 
wordt vergelijkbaar als afname behandeld;

 Een kW invoeding heeft een vergelijkbaar effect op de (kosten van de) infrastructuur als een kW 
afname. Alleen invoedingsvolume boven afnamevolume ressorteert in extra prestaties (additionele 
output);

 Dit uitgangspunt leidt ertoe dat bij een aangeslotene alleen dát deel van de invoeding dat uitstijgt 
boven zijn afname additioneel effect heeft op de infrastructuur en dientengevolge in de 
kostentoerekening en waardering tot uitdrukking wordt gebracht. Ter illustratie:

Aangeslotene A B C

Afname 1000 1000 1000

Invoeding 600 1000 1400

Invoedeffect 0 0 400
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7.1 UITGANGSPUNTEN KOSTEN (1)

 Wie gebruik maakt van welke specifieke assets is in het algemeen niet eenduidig vast te stellen 

(hooguit voor delen ervan, zoals de aansluiting). En als het dan al vastgesteld zou kunnen worden, 

dan verandert de uitkomst voortdurend met veranderingen in plaats, omvang en/of aard van 

afname en invoeding hier of elders. M.a.w. de infrastructuur vormt een geïntegreerd onlosmakelijk 

verbonden geheel, waarvan iedere aangeslotene in meer of mindere mate gebruikmaakt. Dit heeft 

tot gevolg dat de transportkosten die individuele of groepen van aangeslotenen veroorzaken 

slechts met verdeelsleutels kunnen worden vastgesteld. Dit geldt niet alleen voor de indirecte 

kosten en overhead, maar ook voor de directe kosten, zoals de kapitaallasten van de infrastructuur 

(op de desbetreffende leveringstrap). 

 Dit uitgangspunt heeft als consequentie dat:

 de kosten van afname én invoeding worden vastgesteld op integrale basis;

 de vaststelling van deze integrale kosten plaatsvindt op basis van een toerekening van 

geïntegreerde kosten (en niet op basis van de kosten van individuele assets of projecten).
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7.1 UITGANGSPUNTEN KOSTEN (2)
 In de huidige filosofie (cascade) en praktijk geldt als uitgangspunt dat invoeding op de hogere 

netvlakken plaatsvindt en vervolgens via de diverse netvlakken getransformeerd wordt naar het 
netvlak waarop desbetreffende afnemers aangesloten zijn. De afnemers beïnvloeden de 
infrastructuur op hun netvlak, alsmede op de bovenliggende netvlakken. Aldus worden aan 
bijvoorbeeld de MS afnemers de kosten van het netvlak MS en een deel van de kosten van de 
bovenliggende netvlakken (TS, HS, EHS) toegerekend. Derhalve zitten in de sectortarieven de 
kosten van het netvlak en alle de bovenliggende netvlakken verdisconteerd.

 Het is nu de vraag of deze waterval ook van toepassing moet zijn op de toerekening aan invoeders. 
Immers, vanuit de insteek bij de huidige cascade dat de hoofdstroom van hogere naar lagere 
netvlakken plaatsvindt, heeft invoeding in tegenstelling tot afname in beginsel geen invloed op de 
infrastructuur/kosten van bovenliggende netvlakken. Dit zou dan moeten betekenen dat de kosten 
van bovenliggende netvlakken wel aan afnemers maar niet aan invoeders moeten worden 
toegerekend. M.a.w. de sectortarieven voor invoeding zouden dan moeten worden geschoond 
voor de kosten van bovenliggende netvlakken.

 Anderzijds komt het nu dikwijls voor dat invoeding aanpassing in naastliggende hogere netvlak 
noodzakelijk maakt en doen zich zelfs al situaties voor waarbij aanpassingen op de 
daarbovenliggende netvlakken noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld bij DNWB en Westland). Deze 
tendens lijkt steeds sterker te worden en betekent de facto dat op termijn een heroverweging van 
de cascadebeginselen/uitgangspunten (voor zowel afname als invoedig) noodzakelijk wordt 
(omgekeerde cascade ?). 



29

7.2 CORRECTIES SECTORTARIEVEN INVOEDING

 Regionale invoeding leidt – in tegenstelling tot afname- niet tot hogere inkoopkosten 
voor de desbetreffende netbeheerder. Derhalve dienen inkoopkosten (als representant 
van tenminste de bovenliggende netvlakken EHS en HS) te worden geëlimineerd uit de 
sectortarieven.

 Eerder werd al gesteld dat invoeding in de situatie van vandaag hoofdzakelijk de 
transportkosten van het netvlak waarop wordt ingevoed beïnvloedt alsmede het naaste 
bovenliggende netvlak. Slechts in enkele uitzonderlijke situaties worden vandaag de 
daarbovenliggende netvlakken (HS) beïnvloed. Dit pleit ervoor om bij de 
kostentoerekening en derhalve bij de sectortarieven voor invoeding vooralsnog alleen 
rekening te houden met het netvlak, waarop wordt ingevoed alsmede het naaste 
bovenliggende netvlak. M.a.w. correctie voor de daarbovenliggende netvlakken uit de 
sectortarieven. N.b. voor MS/LS maken we hierop een uitzondering en behandelen we 
deze gelijk als MS.

 Invoeding dichtbij de afname, respectievelijk afname dichtbij de invoeding zou kunnen 
leiden tot uitgespaarde transportkosten. In het kader van run zijn dergelijke 
besparingen onderzocht en per saldo als gering verondersteld. M.a.w. de synergie 
tussen afname en invoeding geeft geen relevante correctie.
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7.3 STRUCTUUR SO

 Bij inpassing van invoeding in de SO ligt toepassing van de 
vigerende (tarief)structuur in eerste instantie voor de hand (KW-
gecontracteerd, kW-max, al dan niet in combinatie met kWh). 

 Echter, vanuit de kostenveroorzaking, ter beperking van de 
administratieve lasten, en in lijn met de gewenste tariefdrager 
zien wij de toepassing van een volledig capaciteit georiënteerde 
structuur (kW-gecontracteerd) als een verbetering met als 
consequentie dat de SO uitsluitend bestaat uit het jaarmaximum 
(als proxy voor de gecontracteerde kW). De gegevens ter zake van 
de maandmaxima en de kWh kunnen dan buiten de SO en de 
opvraag blijven.
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7.4 INFORMATIEVERZOEK VOLUMES (1)

 De NMa heeft in de zomer van 2009 een informatieverzoek uitgezet inzake de volumina van 2006 
en 2008. Bij de daadwerkelijke invulling door netbeheerders hebben wij een aantal 
tekortkomingen vastgesteld die tot onvolledige en onvergelijkbare gegevens hebben geleid:

 De indeling naar netvlak is door netbeheerders verschillend uitgevoerd: soms op basis van de 
transportindeling (virtueel), soms op basis van de fysieke situatie (aansluiting); 

 In geval van (virtuele) transportindeling bleek er geen plaats in het informatieverzoek voor 
situaties met een geringe afname en een grote invoeding (enkele windparken), aangezien de 
indeling in LS-categorie ontbrak;

 Andere tekortkomingen die zijn geconstateerd betreffen bijvoorbeeld: onvolledige gegevens van 
oudere jaren (2006), onvolledige gegevens in geval van meerdere meetbedrijven, verschillende 
bronbestanden, e.d.

 De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat de opgeleverde gegevens van 2006 en 2008 
alleen voor verkenningen en niet voor verrekeningen en x-factorberekeningen bruikbaar zijn. 
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7.4 INFORMATIEVERZOEK VOLUMES (2)
 De benodigde gegevens betreffen invoedvolumes die het niveau van de afname overstijgen. 

De indeling van het invoedvolume in de categorie waarin de afname is ingedeeld leidt tot 
onlogische situaties (bijvoorbeeld een windpark met afname 60 en invoeding 1000 zou dan 
worden ingedeeld in LS). 

 Wij stellen voor om de definitie in het informatieverzoek 2009 als volgt aan te scherpen: Het 
invoedvolume dat de afname overstijgt wordt ingedeeld in het netvlak waarop 
de fysieke invoeding plaatsvindt. 

 Bij alle netbeheerders blijken de gegevens te kunnen worden verzameld uit gevalideerde 
bronnen (facturatiesystemen, gegevens voor het berichtenverkeer). M.a.w. aan de gegevens 
kunnen dezelfde eisen aan de kwaliteit worden gesteld als aan de reguliere productiviteits-
gegevens (n.b. dit geldt niet voor de jaren 2008 en eerder).

 Wij stellen voor dat de benodigde volumes worden gebaseerd op gegevens 2009, 
waarbij deze worden voorzien van een accountantsverklaring (onderdeel van de 
reguliere uitvraag in het kader van de  productiviteitsgegevens 2009). 

 Aandachtspunten bij de invulinstructie betreffen: 1) volledigheid bij gegevens vanuit 
meerdere meetbedrijven en 2) gewenste saldering in geval verschillende EAN-
codes voor afname en invoeding bij dezelfde afnemer.
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7.5 PRODUCTIVITEITSMETING

 N.b. de invoeding kan alleen gebruikt worden voor de bepaling van de 
eindinkomsten en niet voor de bepaling van de productiviteits-
ontwikkeling. Dit komt omdat de productiviteitsontwikkeling mede wordt 
gebaseerd op de ontwikkeling van de output, waaraan de veronderstelling 
ten grondslag ligt dat een hogere output ook een hogere omzet genereert. 
Daarvan is bij invoeding geen sprake. Immers, invoeders betalen (nog) niet 
mee aan de transportinfrastructuur.

 Daarnaast is productiviteitsmeting inclusief invoeding niet mogelijk omdat 
de gegevens 2006 en 2007 veelal slechts onvolledig en niet accountable 
opleverbaar zijn.
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7.6 INVULLING WAARDERING SECTORTARIEVEN (1)

 De sectortarieven in het vigerende x-factorbesluit zijn gebaseerd op de gegevens 2006. We 
gaan ervan uit dat voor de nieuwe besluiten een update zal plaatsvinden naar de gegevens 
van 2009.

 De sectortarieven weerspiegelen de kosten van de desbetreffende plus de hogere netvlakken. 
Voor invoeding moet het deel van hogere netvlakken worden geëlimineerd. 

 Een eenvoudige methode voor vaststelling van de sectortarieven met in achtneming van 
correctie voor bovenliggende netvlakken zou kunnen zijn om het verschil tussen de 
sectortarieven per netvlak te beschouwen als representatief voor de kosten van het 
desbetreffende netvlak. Ter illustratie: stel tarief HS is 10/kW en TS is 14/kW, dan bedragen de 
kosten voor het TS:  4/kW.
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7.6 INVULLING WAARDERING SECTORTARIEVEN (2)
 Op basis van de sectortarieven 2006 (huidig methodebesluit) komen wij 

tot de volgende uitkomsten:

 Dit leidt tot de volgende bedragen die worden toegerekend aan 
invoeding:

 Deze bedragen kunnen we ook uitdrukken als percentage van de 
sectortarieven:

Bedragen 2006 HS TS HS+TS/MS T D MS/LS

€ sectoromzet per kW-contract 14,9 27,4 33,5 38,9 46,5 48,4

Verschil 12,5 6,2 5,3 13,0 1,9

MS

INVOEDING

TS HS+TS/MS T D MS/LS TOTAAL

TS 12,5 12,5

HS+TS/MS 12,5 6,2 18,6

MS - T 6,2 5,3 11,5

MS-D 6,2 13,0 19,2

MS/LS 6,2 13,0 1,9 21,0

MS

Naar SO TS HS+TS/MS T D MS/LS

€ sectoromzet per kW-contract 27,4 33,5 38,9 46,5 48,4

€ sectoromzet per kW-contract invoeding 12,5 18,6 11,5 19,2 21,0

Idem invoeding als % sectortarief 46% 56% 30% 41% 43%

MS
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8. DETAILUITWERKING METHODE 
AANMERKELIJKE INVESTERINGEN

8.0 Uitgangspunten/huidige criteria

8.1 Uitgangspunten/uitleg beleidsregel

8.2 Wijzigingsvoorstel beleidsregel

8.3 Voorwaarden AI
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8.0 UITGANGSPUNTEN: HUIDIGE CRITERIA

 Aanmerkelijk
 Grootschalig

 Uitzonderlijk
 Bedrijfseconomisch onrendabel
 Uniek 
 Noodzakelijk agv wet- en regelgeving

 Ter uitbreiding van een Net
 Uitbreiding capaciteit / lengte van het net

 Criteria vormgegeven in beleidsregel



38

 “Middels de WACC worden alle normale (…) onzekerheden die inherent zijn 
aan het netbeheer gedekt.”

 Conclusie Energiekamer: “Hieruit volgt dat het voorstel een uniek karakter 
dient te hebben om als aanmerkelijke investering te kunnen worden 
beschouwd.”

 Andere mogelijke conclusie: Investeringen die ‘meer’ dan normale 
onzekerheden met zich meebrengen zouden als aanmerkelijke investering 
kunnen worden beschouwd. Dit zijn onder andere investeringen ter 
facilitering van een duurzame energiehuishouding.

 Energiekamer heeft de mogelijkheid om deze door haar opgestelde 
beleidsregel aan te passen. 

8.1 UITGANGSPUNTEN: UITLEG BELEIDSREGEL
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 Huidige artikel 6 Beleidsregel AI:

De Raad acht een voorstel uitzonderlijk indien:

1. het voorstel (…) worden gedaan; en

2. het voorstel een uniek karakter heeft; en

3. het voorstel noodzakelijk is (…)

 Voorstel

2. Het voorstel een uniek karakter heeft of - met een hoger dan normaal 

risico - bijdraagt aan de transitie naar een duurzame 

energiehuishouding

8.2 WIJZIGINGSVOORSTEL BELEIDSREGEL
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 Vergoeding op projectbasis

 Projecten ten behoeve van het aansluiten van regionale invoeders

 Projecten ter ontsluiting van een door overheden gepland gebied waar 
invoeding zich zal gaan ontwikkelen in de toekomst (tuinbouwgebieden, 
windparken)

 Projecten ter facilitering van de transitie naar een duurzame 
energiehuishouding

8.3 VOORWAARDEN AI


