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INHOUD

1. Onderwerpen van beleidsmatige aard
a) Marktrisico
b) Financieringsrisico
c) Eenmalige aanpassing 1-1-2014
d) Looptijd reguleringsperiode

2. Onderwerpen van technische aard
a) Frontier shift
b) Wacc
c) Kleine ‘markten’

3. Specifieke onderwerpen Elektriciteit
a) Voor/nacalculatie inkoopkosten
b) Invoeding elektriciteit
c) Prestatiemeting Q-factor en Waardering uitvalduur

4. Specifieke onderwerpen Gas
a) Meetverliezen (reconciliatie)
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FD van 24/01/2012

• “Nieuw in NL: prepaid energie”. Bij nieuwkomer 
BudgetEnergie kunnen klanten tot een jaar vooruit 
betalen voor stroom en gas. Het levert ze een 
korting op van 20% op de kale energieprijs, ofwel €
225 per jaar voor een gemiddeld huishouden.'Een 
groot voordeel, maar het product kent ook een 
groter risico', zegt Hans De Kok van 
prijsvergelijkingssite PrizeWize. In Duitsland, waar 
deze vorm van vooruit betalen al langer bestaat, 
viel recent energiebedrijf Teldafax om. Dit bedrijf 
verkocht ook energie een jaar vooruit. Zo'n 
750.000 gedupeerde klanten en schuldeisers 
hebben nog een half miljard tegoed van het bedrijf. 
Volgens de oprichters van BudgetEnergie, Floris
de Haes en Frank van Driel (beiden 25), gaat de 
vergelijking met Teldafax niet op. De 
Haes:'Teldafax gaf te veel geld uit, ze sponsorden 
zelfs een voetbalclub. Wij zijn erg zuinig en hebben 
een sterke partner.' De levering van stroom en 
gas in Nederland is bovendien voor een half 
jaar gegarandeerd door de netbeheerders . De 
Haes:'Je loopt dus maar een risico van een half 
jaar.”

1a. MARKTRISICO
ANALYSE:
Indien toegestaan door 
wetgever,dan substantiële 
financiële risico’s en tekorten 
Rnb (stel omval Rwe, 
Vattenfall, Eon,..)

GEVOLG:
Ófwel structurele forse risico-
premies Ófwel ad hoc
oplossing (vergelijk 
overmacht).

STANDPUNT:
Voorkeur voor ad hoc
vereffening effecten. Klant 
merkt niets zolang probleem 
zich niet voordoet.
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1b. FINANCIERINGSRISICO

ANALYSE:
Instabiele financiële markten eurozone. Interactie (negatief) 
hoogte rente staatsleningen binnen eurozone. Substantiële 
politieke invloed. Grote materiële consequenties politieke 
besluitvorming, bijvoorbeeld Eurobonds

GEVOLG:
Potentie voor trendbreuk.

STANDPUNT:
Voorkeur voor ad hoc aanpassing wacc in geval van (nader 
te definiëren) trendbreuk.
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1c. EENMALIGE AANPASSING

ANALYSE:
Nieuwe wettelijke mogelijkheid tot eenmalige aanpassing inkomsten aan efficiënte 
kosten bij start reguleringsperiode (art. 41c lid 4 E-wet).

GEVOLG:
Snellere aanpassing TI aan kosten. Sectorinkomsten in overeenstemming met 
kosten, mits aanpassing symmetrisch toegepast, d.w.z.  zowel omlaag als omhoog.
Efficiënte kosten 2014 niet bekend (alleen vertraagd bekend). Daarmee te 
construeren schatting. Waar blijft schattingsfout ?

STANDPUNT:
Eenmalige aanpassing heeft toegevoegde waarde dankzij sneller op het adequate 
tariefniveau (geen geleidelijke op/afbouw). Maar mits symmetrisch toegepast. 
Aandachtspunt: schattingsfout. Voorkeur voor nacalculatie.

INVOERING LEVERANCIERSMODEL:
Oorspronkelijke uitgangspunten en daarmee verwachte effecten sterk gewijzigd.
Effecten impliciet en eerst ex post merkbaar, niet exact meetbaar.
Kosten onderdeel maatstaf. Effecten uitsluitend toepasbaar op maatstaf.

STANDPUNT:
Voorkeur voor nacalculatie maatstaf 2014, e.v..
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1d. LOOPTIJD REGULERINGPERIODE

ANALYSE:
Wetgeving (ook EU) nog steeds sterk in beweging
Energietransitie leidt tot onzekerheden

GEVOLG:
Langere periode vastleggen leidt tot hogere risico’s (uiteenlopen 
maatstafprognose en realisatie).

STANDPUNT:
Voorkeur voor korte periode dan wel lange periode in combinatie 
met nacalculatie maatstaf (art. 41c.
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2a.FRONTIER SHIFT
ANALYSE
� Extrapolatie van verleden.
� Historische gegevens: 

� over relatief korte periode (3 jaar).
� gedateerd . T.b.v. periode T+1 t/m T+3 gebaseerd op T-4 t/m T-1.

GEVOLG
� Vertraagde doorwerking kostenontwikkeling op inkomstenontwikkeling.
� Mismatch tussen inkomsten- en kostenontwikkeling. Fluctuaties in resultaten 

Rnb en tarieven afnemers.
� De facto vertraagde kostendekking sector.

VRAAGSTUK
� Hoe te komen tot een snellere en adequatere aansluiting ontwikkeling 

inkomsten aan ontwikkeling kosten ?

STANDPUNT
� Eenmalige aanpassing mits symmetrisch omlaag én omhoog.
� Gebruik prognose maatstaf mét nacalculatie maatstaf.
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2b.WACC

ANALYSE
� Update parameters.

� I.t.t. frontier shift geen relatie met realisaties Rnb (bijv. financieringslasten)

GEVOLG
� Verschil regulatorische en commerciële uitkomsten

STANDPUNT
� Meer aansluiting met praktijk (bijv. werkelijke financieringslasten VV).
� Gebruik prognoses VV mét nacalculatie.
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2c.KLEINE ‘MARKTEN’

ANALYSE
� Maatstafregulering is gebaseerd op concurrentie tussen netbeheerders. 

Daarbij zijn markten (afnemers groepen) gedefinieerd. 
� Concurrentie werkt bij voldoende partijen. Enkele ‘markten’ kennen gering 

aantal afnemers, dan wel zijn bij slechts enkele netbeheerders aanwezig 
(bijvoorbeeld Gas: EHD, en Elektriciteit: HS).

GEVOLG
� Sectormaatstaf mogelijk niet adequaat bij kleine deelmarkten.

STANDPUNT
� Nadere beoordeling adequate regulering voor dergelijke situaties.
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3a. VOOR/NACALCULATIE INKOOPKOSTEN

ANALYSE:
Wetswijziging per 1/7/2011 (art. 41b lid 2 van de E-wet).

GEVOLG:
Inkoopkosten van individuele netbeheerder doorberekend aan zijn afnemers.
Voor en nacalculatie.
Methodiek vereist eenduidige beschrijving methode vaststelling referentiepunt.

STANDPUNT:
Methode tot vaststelling referentiepunt voor nacalculatie opnemen in 
methodebesluit.
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3b. INVOEDING ELEKTRICITEIT

ANALYSE:
Transport van invoeding E is wettelijke taak.
Wettelijke taak leidt tot kosten.

GEVOLG:
Wettelijke transporttaak te bezien als prestatie, i.c. output.
Output als onderdeel van de benchmark.

STANDPUNT:
Uitspraak CBb lijkt benchmark mogelijkheden te beperken. 
Grotere vrijheid is wel nodig om prestaties op merites te kunnen beoordelen en 
waarderen.
Uitbreiding tariefdragers in MR is bij invoeding een mogelijkheid. 
In algemene zin zoeken naar meer vrijheid benchmarking (via project Stroom).
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3c. PRESTATIEMETING Q-FACTOR EN 
WAARDERING UITVALDUUR

ANALYSE:
Groot verschil in waarde tussen uitval van 1x per jaar alle afnemers en 2 jaar geen uitval ten 
opzichte van jaarlijks ⅓ van alle afnemers. 
Voor afnemers is dit over 3 jaar bezien dezelfde prestatie.

GEVOLG:
Voor vergelijkbare kwaliteitsprestatie grote verschillen in waardering en effecten op 
toegestane inkomsten.

STANDPUNT:
Kwaliteitswaarde te bezien als gemiddelde over de gehele beschouwde periode.

ANALYSE:
Waarderingsfunctie SEO laat onbegrijpelijke discrete stap zien. Is bekend bij NMa.

GEVOLG:
Oneigenlijke effecten op waardering en herverdeling toegestane inkomsten. 

STANDPUNT:
Opgepakt in expertgroep waardering kwaliteit.
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4a. MEETVERLIEZEN GAS

ANALYSE:
Voornemen in nieuwe Gasvoorwaarden om Meetverliezen (reconciliatie) te 
verschuiven van leverancier naar netbeheerder. Dat leidt tot substantiële 
kostentoename bij netbeheerders (en -afname bij leveranciers)
Verschuiving mogelijk voorzien tijdens nieuwe reguleringsperiode
In historische gegevens (kosten en omzet) van netbeheerders niet
opgenomen.

GEVOLG:
Mogelijke nieuwe taak en kosten tijdens nieuwe reguleringsperiode.

STANDPUNT:
Nieuwe taak vereist ook dekking voor kosten (is geen onderdeel van 
frontier shift).
Ad hoc oplossing op moment van invoering. Methode opnemen in 
methodebesluit.


