
Achtergrondinformatie – Inkoopkosten transport onder ‘Amendement Zijlstra’ 

Deze notitie bevat achtergrondinformatie ten behoeve van de discussie tijdens de klankbordgroep die de 

Energiekamer NMa op 8 oktober organiseert. Onderstaande is bedoeld om deze discussie te faciliteren en bevat 

geen standpunten of besluiten van de Energiekamer NMa. 

 

Inleiding en doelstelling 

Relevant voor de regulering vanaf 2014 is hoe wordt omgegaan met de inkoopkosten transport in het licht 

van het nieuwe tweede lid van artikel 41b van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet), dat per 1 juli 2011 in 

werking is getreden1 (hierna: het amendement). Het amendement heeft gevolgen voor enerzijds de 

methodebesluiten en anderzijds de tarievenbesluiten en raakt zowel de regionale netbeheerders elektriciteit 

als TenneT. Dit document heeft tot doel om de discussie over de werking van het amendement te faciliteren. 

 

Inkoopkosten transport in huidige methode 

In de huidige regulering worden voor de regionale netbeheerders elektriciteit de inkoopkosten transport 

betrokken in de maatstaf. In het methodebesluit voor de vijfde reguleringsperiode is aangekondigd dat wordt 

nagecalculeerd voor de effecten van aanmerkelijke investeringen op inkoopkosten transport. Er heeft tot zo 

ver nog geen correctie plaatsgevonden in de tarieven op grond van het amendement. Voor TenneT is niet 

aangegeven in het methodebesluit voor de vijfde reguleringsperiode hoe wordt omgegaan met inkoopkosten 

transport. Doordat er HS-netten bij enkele regionale netbeheerders zijn achtergebleven kent ook TenneT op 

dit moment inkoopkosten transport op netten met een gelijk spanningsniveau.   

 

Gevolgen van het amendement voor de wettelijke formule 

De inwerkingtreding van het nieuwe tweede lid van artikel 41b E-wet per 1 juli 2011 heeft gevolgen voor de 

wijze waarop de Energiekamer NMa met inkoopkosten transport zal omgaan. Hieronder licht de 

Energiekamer NMa haar interpretatie van het amendement toe, wat de effecten zijn voor de toepassing van 

de wettelijke formule en hoe de toekomstige nacalculatie van inkoopkosten transport kan worden 

vormgegeven. 

 

Het doel van het amendement is om ervoor te zorgen dat op de inkoopkosten transport van een lagergelegen 

netbeheerder niet meer de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering wordt toegepast, maar 

dat deze kosten via een één op één relatie in rekening worden gebracht bij de afnemers. Om dit te bereiken 

wordt, praktisch gesproken, de wettelijke formule uit artikel 41b, eerste lid, van de E-wet (hierna: de wettelijke 

formule) aangepast. Tevens leidt het amendement tot een nacalculatie van het verschil tussen de geschatte 

inkoopkosten transport waarmee rekening is gehouden en de daadwerkelijke inkoopkosten transport van de 

individuele netbeheerder. 

 

De wettelijke formule luidt als volgt:  
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Het amendement heeft de strekking dat de voor een individuele netbeheerder geschatte kosten voor de 

inkoop transport bij een andere netbeheerder buiten de toepassing van de formule worden gehouden en dat 

de toegestane inkomsten worden opgehoogd met de individuele schatting voor inkoopkosten transport.  

                                                           
1 Deze nieuwe bepaling is ingevoegd bij amendement, zie Kamerstukken II, 31 904, nr. 47. Dit amendement is 

bijgevoegd als bijlage 1 bij dit document. 
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Waarbij 

 

)( ,
rv
tiITE   De schatting van inkoopkosten transport voor netbeheerder i in jaar t, gebaseerd op het 

rekenvolumeniveau 

 

Vervolgens vindt er, als onderdeel van de tarievenbesluiten, een nacalculatie plaats van het verschil tussen de 

voor een individuele netbeheerder geschatte kosten voor de inkoop transport en de daadwerkelijke 

inkoopkosten transport van de individuele netbeheerder. Hierbij zal rekening worden gehouden met 

ontwikkelingen in volume op de transportdienst van de netbeheerder en de effecten die dat op het de 

inkoopkosten transport en het inkomstenniveau heeft. 
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Waarbij 

tIT
iNac   De nacalculatie van inkoopkosten transport voor netbeheerder i in jaar t 

vol
tiIT ,   De gerealiseerde inkoopkosten transport voor netbeheerder i in jaar t, gebaseerd op het 

gerealiseerde volumeniveau 
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tiITE  De schatting van inkoopkosten transport voor netbeheerder i in jaar t, gebaseerd op het 

gerealiseerde volumeniveau 

 

Inkoopkosten transport in de methodebesluiten 

De toegestane inkomsten van een netbeheerder gedurende de jaren van de reguleringsperiode zijn 

afhankelijk van de schatting van inkoopkosten transport voor de netbeheerder. Dit heeft tot gevolg dat de 

Energiekamer NMa vooraf een zo goed mogelijke inschatting dient te maken. De voorkeur van de 

Energiekamer NMa gaat uit naar de gerealiseerde inkoopkosten transport over de periode gelijk aan de basis 

voor de maatstaf, met een ophoging van de verwachte inflatie. Andere opties hiervoor kunnen bijvoorbeeld 

zijn de meest recente gerealiseerde inkoopkosten transport en de gemiddeld gerealiseerde inkoopkosten 

transport over verschillende jaren. Van belang is in ieder geval dat per jaar van de reguleringsperiode expliciet 

wordt weergegeven wat per netbeheerder de geschatte inkoopkosten transport zijn. 

 

Nacalculatie van inkoopkosten transport 

De Energiekamer NMa zal onderstaand toelichten wat de gedachte is om de nacalculatie van inkoopkosten 

transport vanaf 2014, op grond van bovenstaande, vorm te geven. De opbouw van de nacalculatie bestaat uit 

drie hoofdstappen: 

1. Schatting voor inkoopkosten transport per jaar, welke volgt uit de methodebesluiten 

2. Bepalen van de daadwerkelijke inkoopkosten transport, welke volgen uit de productiviteitsdata 

3. Bepalen van het nacalculatiebedrag voor de individuele netbeheerders (stap 1 minus stap 2) 

 



Bijlage 1: Amendement 47 bij wetsvoorstel 31904 

 

31 904 
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de 
werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en 
houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, 
alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten 

nr. 47 
AMENDEMENT VAN HET LID ZIJLSTRA 

Ontvangen 2 februari 2010 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel II, onderdeel R, komt onderdeel 3 te luiden: 

Het tweede lid komt als volgt te luiden: 

De geschatte kosten die een netbeheerder voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, 
eerste lid, bij een andere netbeheerder in rekening zal brengen, worden zonder toepassing van de 
formule, bedoeld in het eerste lid, onder d, toegevoegd aan de totale inkomsten uit de tarieven van 
deze andere netbeheerder. Het verschil tussen de geschatte en gerealiseerde kosten wordt betrokken 
bij de vaststelling van de totale inkomsten uit de tarieven van de andere netbeheerder in een volgend 
jaar. 

Toelichting 

Voor een regionale netbeheerder zijn de transporttarieven van de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet, net als de transporttarieven van een eventueel hoger gelegen regionale 
netbeheerder, niet te beïnvloeden kosten. Momenteel houdt de wet hier echter geen rekening mee en 
wordt de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering van de lagergelegen netbeheerder 
ook toegepast voor de kosten die de hoger gelegen netbeheerder bij hem in rekening brengt. Dit is te 
meer onterecht daar deze kosten al onderhevig zijn aan de korting die geldt voor de hoger gelegen 
netbeheerder. Het onderhavige amendement leidt ertoe dat voor deze kosten bij de lagergelegen 
netbeheerder niet meer de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering wordt toegepast. 

De urgentie om de bestaande, onrechtvaardige situatie op te heffen wordt vergroot door het feit dat de 
kosten van congestiemanagement ten minste voor een deel zullen worden verdisconteerd in de 
transporttarieven van – naar verwachting – met name TenneT. In de toelichting op de tweede nota 
van wijziging geeft de Minister aan dat deze kosten sterk kunnen wisselen en moeilijk vooraf kunnen 
worden geschat. Vanwege deze jaarlijkse kostenfluctuaties beoogt het onderhavige amendement 
tevens om de tarieven van de lager gelegen netbeheerder beter te laten aansluiten bij zijn kosten in 
het betreffende jaar. Dit zorgt voor een stabieler en daardoor beter voorspelbaar bedrijfsresultaat op 
grond waarvan zijn positie om te investeren verbetert. 

Zijlstra 

 


