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Reguleringsmethode vanaf 2014
- Regionale netbeheerders -

Klankbordgroep

12 maart 2013

Deze presentatie is op een zorgvuldige manier tot 
stand gekomen. Aan de inhoud van deze 

presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
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Agenda

� 13.45 Leveranciersmodel

� 14.00 Netverliezen gas

� 14.15 Desinvesteringen

� 14.30 Q-factor

� 14.45 Productiviteitsverandering

� 15.15 – 16.00 W.v.t.t.k.
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Leveranciersmodel

� Inschatting maken van besparingen

– Voor eindpunt regulering (2016)

– Vanwege one-off ook beginpunt (2013)

– Normalisatie van kosten

– Onderzoek Ecorys

– Onderzoek Netbeheer Nederland

� Geen nacalculatie voor de jaren 2014 t/m 2016

� Rapport Ecorys eind maart verwacht



Energiekamer

4

Netverliezen gas

� Codewijziging naar verwachting op tijd

– Inkoop commodity, flexibiliteit, transport -> netbeheerders

� Inschatting van kosten netverliezen

– Volumes en prijzen

– Onderzoek loopt nog

� Vooralsnog geen aantoonbaar verschil in relatief netverlies per 

gebruikerscategorie

� Netverliezen thans niet in transporttarieven -> aanpassing van SO nodig 

voor juiste weerspiegeling toekomstige kostenoriëntatie 

� Nacalculatie naar verwachting niet nodig
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Desinvesteringen

� Huidige situatie: desinvesteringen uit GAW halen

� Voornemen: desinvesteringen in GAW “laten uitlopen”

– Daarmee gelijkschakeling aan situatie TenneT en GTS

� Afwegingen:

– Desinvesteren mag geen instrument zijn om impliciet gemiddelde 

afschrijvingstermijnen te verkorten

– Vergoeden restwaarde is redelijk zolang kosten efficient zijn (toets 

d.m.v. maatstafregulering)

� Eventuele opbrengsten verrekenen

� Overdracht van netten vergt enig maatwerk
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Q-factor

� Spanning tussen

– LT perspectief investeringen netbeheerders

– KT/MT ontwikkelingen die waardering door afnemers bepalen

� Netbeheerder behoort kennis en bewustzijn te hebben van

– veranderende waardering afnemers (betalende, gebonden klant) en

– dit mee te wegen bij investeringsbeslissingen

� Juiste afweging zorgt voor optimaal kwaliteitsniveau

– Alleen netbeheerders kunnen dit goed doen

� NMa vindt q-factor goed instrument om dit te prikkelen

– mits kwaliteitsindicatoren beschikbaar (is bij G niet zo) en

– mits waarderingsfunctie voldoende actueel (bij E update nodig)

� Ergo: NMa stelt voor komende periode q-factor E vast, q=0 voor G
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Q-factor (cont.)

� Zesde reguleringsperiode

– Waarderingsfunctie o.b.v SEO (2004 + update 2009)

� Voornemen m.b.t. zevende periode

– Waarderingsfunctie o.b.v. Blauw (aangepaste versie)
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Productiviteitsverandering

� Mitigeren zaagtandwerking, advies CEPA:

– Neem een zo lang mogelijke meetperiode

– Geef jaren een gelijk gewicht in de meting

� NMa kiest voor langjarige PV obv advies CEPA

� Aandachtspunt bij de meetreeks: trade-off tussen representativiteit en 

robuustheid (lengte meetreeks vs. specifieke jaren)
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W.v.t.t.k.


