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MEMO 

 
Aan:  Klankbordgroep methodebesluiten RNB 2014 e.v. 
Van:  Liander  
d.d:  6/11/2012 
Onderwerp: One off in de regulering bij regionale netbeheerders 

 

CONCLUSIES: 

 

 De toepassing van de one off betreft: 

 een kan-bepaling, géén verplichting; 
 

 een systeemwijziging en vereist daarmee  
 

 een  consistente toepassing (zodra toegepast); 
 

 aandacht voor eventuele overgangsaspecten (oud > nieuw 
systeem). 
 

 Tarieven voor afnemers: 

 De toepassing van de one off leidt tot:  
 

 extremere tariefbewegingen; 
 

 een toename van de variantie in de tariefbewegingen. 
 

 Bedrijfsresultaten van netbeheerders:  

 De toepassing van de one off heeft:  
 

 overall geen effect op de verschillen tussen toegestane 
inkomsten en efficiënte kosten; 
 

 geen effect op de variantie in de resultaatontwikkeling.  
 

 Aandachtspunten: 

 Het wetsartikel kan mogelijk een rol spelen in geval er wijzigingen zijn 
in taken bij netbeheerders (bijvoorbeeld incidentele toepassing van one 
off ten behoeve van de doorwerking van de meetverliezen gas). 
 

 Standpunt Liander: 

 Liander is geen voorstander van de toepassing van de one off, 
aangezien: 
  

 Liander als afnemer (onderliggende netbeheerder van TenneT en 
enkele Rnb’s) te maken krijgt met een toename in de fluctuaties 
van de inkoopkosten en daarmee van de bedrijfsresultaten; 
 

  de one off leidt tot een toename in fluctuaties van de tarieven 
voor afnemers, terwijl de afnemers juist vragen om een meer 
geleidelijke ontwikkeling; 
 

 de one off niet leidt tot een reductie van de schommelingen in de 
bedrijfsresultaten.  
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TOELICHTING 

 

WETTELIJK DRAAGVLAK 

Met de in werking treding van de wet Voorrang voor Duurzaam is onder andere artikel 41c van de 
Elektriciteitswet en artikel 81c van de Gaswet uitgebreid. Het vierde lid van deze artikelen luidt nu: 
“Indien de totale inkomsten aan het begin van de periode, bedoeld in artikel 41/81, eerste lid, niet in 
overeenstemming zijn met het efficiënte kostenniveau inclusief een rendement dat in het economisch 
verkeer gebruikelijk is, kan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit bij de toepassing van 
de formule, genoemd in artikel 41/81b, eerste lid, onderdeel d, in plaats van TIt-1, de totale inkomsten 
vaststellen op het efficiënte kostenniveau inclusief een rendement dat in het economisch verkeer 
gebruikelijk is”.  
 
Op basis van deze artikelen kunnen de toegestane inkomsten van regionale netbeheerders bij de 
start van een nieuwe reguleringsperiode vastgesteld worden op het efficiënte kostenniveau (hierna: 
one off). Het is geen verplichting en de aanpassing kan zowel opwaarts als neerwaarts plaatsvinden. 
 
 Conclusie: De toepassing van de one off betreft een kan-bepaling, geen verplichting; 
 

SYSTEEMWIJZIGING 

In het methodebesluit NE5R is in de randnummers 96 en 97 opgenomen: 
96. Met de maatstafconcurrentie stelt de Raad een efficiëntiedoelstelling voor een nieuwe 

reguleringsperiode vast. Netbeheerders kunnen in de nieuwe reguleringsperiode meer of minder 
rendement behalen dan het redelijk rendement. Dit sluit aan op de bedoelingen van de wetgever: 
“Bedrijven die beter presteren dan de efficiencydoelstelling, mogen het extra behaalde rendement 
behouden

1
.” Dit is immers gebruikelijk in het economisch verkeer. 

97. Het systeem van maatstafconcurrentie zorgt ervoor dat deze efficiëntere prestaties vervolgens 
ook meetellen bij de berekening van de efficiëntiedoelstelling van de daaropvolgende 
reguleringsperiode. Deze efficiëntiedoelstelling is namelijk gebaseerd op gerealiseerde prestaties 
in voorgaande jaren. In de praktijk heeft dit als gevolg dat efficiëntere prestaties in de ene 
reguleringsperiode leiden tot een hogere efficiëntiedoelstelling in de volgende reguleringsperiode. 
Zo zijn efficiëntieverbeteringen voordelig voor zowel netbeheerders als afnemers. Netbeheerders 
hebben namelijk gedurende de lopende reguleringsperiode en een deel van de daaropvolgende 
reguleringsperiode voordeel van de efficiëntieverbeteringen vanwege een hogere winst

2
. De 

afnemers profiteren in alle reguleringsperiodes die volgen op de reguleringsperiode waarin de 
efficiëntieverbetering wordt gerealiseerd, van de verlaging van de tarieven die daaruit voortvloeit. 

  
De huidige x-factor regulering zorgt ervoor dat de toegestane inkomsten zich gedurende een 
reguleringsperiode  geleidelijk ontwikkelen naar het nieuwe door de Raad geschatte en vastgestelde 
efficiencyniveau

3
. Bij de start van een nieuwe reguleringsperiode blijven verschillen tussen toegestane 

inkomsten en efficiëntie kosten aldus tijdelijk bestaan (kan zowel positief als negatief zijn) en vindt 
afbouw van het tekort of overschot in de toegestane inkomsten geleidelijk plaats. Echter, over 
meerdere reguleringsperioden bezien zijn de efficiëntie kosten en toegestane inkomsten in de sector 
weer in balans.  
 
Met de toepassing van de one off is sprake van een systeemwijziging. Ten eerste wordt de geleidelijke 
ontwikkeling van de toegestane inkomsten vervangen door een schoksgewijze ontwikkeling. Ten 
tweede vervalt een deel van de doorwerking van efficiencyontwikkelingen in de resultaten van 
netbeheerders.  
 
Tenslotte vereist de eventuele keuze voor de toepassing van de one off een consistente toepassing 
ervan. Immers, indien bijvoorbeeld de one off uitsluitend zou worden toegepast in geval de toegestane 
inkomsten boven het efficiënte kostenniveau liggen, leidt dit er weliswaar toe dat eventuele positieve 
resultaten bij netbeheerders in één keer volledig worden afgeroomd, maar anderzijds dat een 
onderrendement slechts geleidelijk wordt weggewerkt. Per saldo zou zo’n handelwijze tot 

                                                           
1
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 174, nr. 28, p. 13 en 14. 

2
 Dit betreft een aandeel indien de efficiencydoelstelling niet werd gehaald 

3
 Dit niveau is gebaseerd op de verwachte productiviteitsontwikkeling, alsmede op basis van een herijkt redelijk 

rendement. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/Hoofdstuk3/i6/Artikel41/geldigheidsdatum_06-11-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/Hoofdstuk3/i6/Artikel41b/geldigheidsdatum_06-11-2012
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onderdekking bij een efficiënte netbeheerder leiden (wordt niet in staat gesteld het redelijk rendement 
te  behalen.  
 
 
Conclusie: 

 De toepassing van de one off betreft een systeemwijziging; 
 De toepassing van de one off vereist uit oogpunt van een consistente en robuuste 

regulering een eenmalige keuze, geen ad hoc toepassing.  
 De systeemwijziging verdient aandacht voor een eventuele overgangsproblematiek. 

 
 

GEVOLGEN VOOR DE TARIEVEN VOOR AFNEMERS  

Op basis van de x-factorbesluiten over de perioden 2008-2010 en 2011-2013 kunnen de gemiddelde 
tariefeffecten met en zonder toepassing van de one off in beeld gebracht worden. Dit geeft het 
volgende beeld voor de gemiddelde tariefeffecten in de sector (exclusief cpi):  

 

 
 

De one off leidt tot meer extreme tariefbewegingen, zowel opwaarts als neerwaarts.  
 
Op basis van een simulatie met jaarlijkse veranderingen van de efficiënte kosten in de range [-2%;2%] 
en een periode van 10000 jaren zien we de volgende uitkomsten. 

 

 
 
Ook uit de simulatie blijken de tariefwegingen bij toepassing van de one off te leiden tot een toename 
van de variantie en tot grotere extremen. 
 
Conclusie: 

 De toepassing van de one off leidt tot extremere tariefbewegingen; 
 De toepassing van de one off leidt tot een toename van de variantie in de 

tariefbewegingen. 
 
 

GEVOLGEN VOOR DE RESULTATEN VAN NETBEHEERDERS 

Op basis van een simulatie met jaarlijkse veranderingen van de efficiënte kosten in de range [-2%;2%] 
en een periode van 10000 jaren zien we de volgende uitkomsten in de jaarlijkse onder/overdekking. 

 

 

Huidig One-off Huidig One-off

2008 -5,3% -11,0% -6,1% -11,4%

2009 -5,2% -2,2% -6,1% -3,3%

2010 -5,2% -2,2% -6,1% -3,3%

2011 6,5% 18,1% 2,4% 8,7%

2012 6,5% 1,2% 2,4% -0,6%

2013 6,5% 1,2% 2,4% -0,6%

Elektriciteit Gas

Huidig One off

Min. -5,7% -13,5%

Max. 5,6% 14,3%

Stdev 1,9% 2,6%

Tariefmutatie

Huidig One off

Min. -10,4% -10,4%

Max. 11,8% 11,8%

Stdev 3,0% 3,0%

Onder/overdekking
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Uit de simulatie blijkt dat de verschillen tussen het efficiënte kostenniveau en de toegestane inkomsten 
overall niet wijzigen. Op jaarbasis zijn er uiteraard wel verschillen. De toepassing van de one off heeft 
per saldo geen toegevoegde waarde. 
 
Conclusie: 

 De toepassing van de one off leidt overall niet tot kleinere verschillen tussen 
toegestane inkomsten en efficiënte kosten; 

 De toepassing van de one off leidt niet tot een afname van de variantie in de 
resultaatontwikkeling. 

 
 

OVERIGE ASPECTEN 

Een incidentele toepassing van de one off leidt tot ongewenste uitkomsten voor netbeheerders dan 
wel voor afnemers. Uit dien hoofde zou sprake moeten zijn van structureel wel, dan wel structureel 
geen toepassing van de one off.  
 
Indien in het reguleringsmodel wordt afgezien van de structurele toepassing van de one off zou onder 
bijzondere omstandigheden het wetsartikel gebruikt kunnen worden voor aanpassing van de 
toegestane inkomsten voor nieuwe  kosten als gevolg van mutaties in de taken bij netbeheerders, 
bijvoorbeeld de op handen zijnde verschuiving van de kosten van meetverliezen gas van leverancier 
naar netbeheerder. Zo’n aanpassing kan dan alleen bij de start van een nieuwe reguleringsperiode 
plaatsvinden.  


