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1  Algemeen 

Probleem in kwantitatieve zin 

-  gemaximeerd risico 5% op totaalbudget (2013) EUR 165.274.643  max. EUR 8.263.732 

- bij onderschrijding betaalt de afnemer voor bonussen van TenneT 

- bij overschrijding betaalt TenneT voor malussen van niet-beïnvloedbare kosten 

 

Inschatting verwachte kosten primaire reserve 

- met aansluiting op het Duitse systeem: circa EUR 18 miljoen per jaar (+/- 30%) 

 op basis van gemiddelde Duitse prijzen  3000 EUR/MW/week, maar deze fluctueert met circa 30% 

- geen inschatting  mogelijk van de kosten zonder aansluiting op het Duitse systeem 

 (historische basis ontbreekt; Nederlandse prijsvorming is nog onbekend) 

 

Trend in de inkoopkosten van netverliezen en congestiekosten 

- netverliezen EHS: een daling van EUR 36.156.281 (in 2007) naar EUR 23.970.013 (in 2011) 

- netverliezen HS: een daling van EUR 35.630.288 (in 2008) naar EUR 19.789.644 (in 2011) 

- congestiekosten EHS: EUR 8.758.249 (in 2011) 
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2  Samenvatting voorstellen 

Primair voorstel: 

-  volledige nacalculatie van kosten voor E&V transporttaak en systeemtaak 

-  verbetering representativiteit van kosten om nacalculaties en tarieffluctuaties te 

beperken 

 

Subsidiair voorstel:  

-  prikkel per product met gemaximeerd risico (en gecombineerd met volledige 

nacalculatie van de kosten voor het oplossen van transportbeperkingen (waaronder 

congestiemanagement) en de producten voor de systeemtaak) 
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3  Tariefconsequenties 

  

5 

Tarieven EHS 2013 Huidig 

gedeeltelijke 

nacalculatie 

Volledige  

nacalculatie 

Prikkel/budget p.p. 

gedeeltelijke 

nacalculatie 

Prikkel/ budget p.p. 

volledige nacalculatie 

OT* en SO 

kW gecontracteerd per jaar min 600u 

kW max per maand min 600u 

kW gecontracteerd per jaar max 600u 

kW max per week max 600u 

4,67 

0,48 

2,33 

0,17 

4,59 

0,47 

2,29 

0,16 

5,04 

0,52 

2,52 

0,18 

5,07 

0,52 

2,54 

0,18 

Gemiddelde percentuele stijging/daling t.o.v. huidig - - 2.85% + 7.57% + 7.95% 

Tarieven HS 2013 Huidig 

gedeeltelijke 

nacalculatie 

Volledige 

nacalculatie 

Prikkel/budget p.p. 

gedeeltelijke 

nacalculatie 

Prikkel/ budget p.p. 

volledige nacalculatie 

OT en SO 

kW gecontracteerd per jaar min 600u 

kW max per maand min 600u 

kW gecontracteerd per jaar max 600u 

kW max per week max 600u 

13,91 

1,35 

6,95 

0,47 

13,76 

1,34 

6,88 

0,46 

14,33 

1,39 

7,17 

0,48 

 

14,35 

1,39 

7,18 

0,48 

Gemiddelde percentuele stijging/daling t.o.v. huidig - - 1.24% + 2.82% + 2.89% 

Systeemdienstentarief 2013 Huidig 

(volledige nacalculatie 

noodvermogen) 

Volledige 

nacalculatie 

Prikkel/budget p.p. 

gedeeltelijke 

nacalculatie 

Prikkel/ budget p.p. 

volledige nacalculatie 

OT en SO 

kWh 0,00110712 0,00109809 0,00111465 0,00111580 

Percentuele stijging/daling t.o.v. huidig - -0.816% + 0.680% +0.784% 

 

 Een systematiek op  basis van volledige       

nacalculatie leidt  in 2013 tot de meest gunstige 

tarieven 

*OT: oplossen transportbeperkingen inclusief congestiemanagement 
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  4. Rolling-forward budget blindvermogen 

Waarneembare trend in stijging van gerealiseerde kosten voor blindvermogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

NMa schatting leidt tot grotere nacalculaties en dus tot grotere tarieffluctuaties 

dan op basis van een rolling-forward budget 

X-factorsystematiek staat niet in de weg aan introductie rolling-forward budget 

blindvermogen (vergelijk precario-systematiek en nacalculatie inkoopkosten AI’s 

bij RNB’s) 
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Schatting budget   

(geïnfleerd) 

2010 2011 2012 2013 

EHS blindvermogen 1.152.134 1.192.211 1.232.287 1.272.364 

HS blindvermogen 2.096.416 2.327.727 2.559.038 2.790.349 

Budget NMa 3.248.550 3.519.938 3.791.325 4.062.713 

Rolling-forward - 3.939.458 4.471.970 5.025.087 
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5. Kosten netverliezen op basis van APX 

  

 

 

 

 

 

- Inkoopkosten van netverliezen op basis van APX zouden in 2010 en 2012 

lager zijn geweest 
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Kosten netverliezen Huidig  

(gerealiseerd) 

Voorstel  

(gebaseerd op APX prijzen )* 

2010 52.871.620 48.279.521 

2011 43.761.668 44.205.923 

2012 (t/m 30-9) 38.005.644 30.141.445 

  * Excl. aanname van lumpsum voor onbalans-, financierings- en transactiekosten 



TenneT is de eerste grensoverschrijdende 

elektriciteitstransporteur van Europa. 

Met 20.000 kilometer aan hoogspannings- 

verbindingen en 36 miljoen eindgebruikers 

in Nederland en Duitsland behoren we tot 

de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. 

Onze focus is gericht op de ontwikkeling 

van een Noordwest-Europese energiemarkt 

en op de integratie van duurzame energie. 

www.tennet.eu 

Taking power further 


