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Tariefontwikkeling RNB



Ervaringen ondernemers

Tarief verloopt als in een achtbaan 

Explosieve tariefstijging 2011-2013
-Grote kosteneffecten in economisch zware tijd
-Veel onvrede en vragen
-Grote onvoorspelbaarheid / onzekerheid bedrijfsvoering



Vertaling naar de methodiek
Begrip en steun voor reguleringskader 
-Doelmatige bedrijfsvoering / kwaliteit
-Rendement als in economisch verkeer gebruikelijk
-Waarborgen betrouwbaarheid
-Kostenoriëntatie

Maar de vraag is…

Werkt het wel?



Dividend voor aandeelhouders
- Eens met principe van prikkel redelijk rendement
- Maar efficiënt en betrouwbaar netbeheer staat voorop
- Netbeheer is een publieke taak. Rendement mag niet

de overhand krijgen
- Dus waar het kan investeringsreservering of lager tarief
- Bovenin de achtbaan is het wel heel verleidelijk

om af te romen

Ergo: 
Allocatie van rendement naar aandeelhouders aan
banden leidend tot hogere bijdrage primaire doelstellingen
netbeheer



Waardering van de netten
Waarde van de netten blijft ons achtervolgen…..

… en staat door de recente tariefstijging opnieuw 
in de spotlights



Waardering van de netten

Niet twee keer betalen voor zelfde netkosten

Afhoudend standpunt NMa om onderbouwing netwaarde
te onderzoeken gaat weer knagen

Argument dat onderzoek niet in belang van stabiliteit van 
de regulering is verliest aan waarde

Ergo: NMa zal stap moeten zetten
om netwaarde beter te onderbouwen
en moet zo nodig bijsturen



Netkwaliteit
Goudgerande netten niet doelmatig



Netkwaliteit

Balans doelmatige kwaliteitsborging

kwaliteit / storingen backup voorzieningen / 
netwerk beveiligingen

aangeslotenen

Is de kwaliteitsregulering effectief (te maken)?
Netbeheerders intrinsiek gericht op (behoud van) 
betrouwbaarheid en veiligheid

Is een voortschrijdende geënquêteerde maatlat een optie?



Innovatie / smart grids
Eens met positie NMa

Doel innovatie gelijk aan doelstellingen netbeheer

Rol netbeheerders bij innovatie beperkt tot wettelijke taak

Private sector innoveert in aansluiting op netbeheer
� Grens voor netbeheerder ligt bij realisatie interface

Innoverende netbeheerder versus volgers
� Consortium vorming binnen netbeheer
� Is er hier een rol voor de methode?



DCO

Complex vraagstuk

-Zowel toename als beperking netkosten dankzij DCO
� parlement heeft deze context benadrukt
-Gesaldeerde effecten invoeding en onttrekking
� moeilijk te definiëren en bepalen
-Synergie effecten verschillende netvlakken / 
(vermeden) inkoopkosten hogere netvlakken
-Interactie met beleid verduurzaming
-Netkosten centrale productie / export
-Internationale context / geïntegreerde markt



Nettarief ontwikkeling: Is dit niet beter?



Methode leidt tot tarieven

Stabieler verloop van de tarieven zou grote verbetering zijn

Naast methode ook aspecten in wet- en regelgeving



Bedankt voor uw aandacht


