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Memo Voorbereiding Klankbordgroep NE6R– q-factor 

 

Deze notitie bevat achtergrondinformatie en voorstellen van de Energiekamer NMa ten behoeve van de discussie 

tijdens de klankbordgroep op 8 oktober. Onderstaande is bedoeld om deze discussie te faciliteren en bevat het 

voorlopige standpunt van de Energiekamer NMa.  

 

Inleiding 

Deze notitie betreft drie onderwerpen met betrekking tot de q-factor voor NE6R die de Energiekamer NMa op 

de klankbordgroep van maandag 8 oktober 2012 met partijen wil bespreken. Deze onderwerpen betreffen: 

1. Update van de waarderingsfunctie; 

2. Discontinuïteit in de waarderingsfunctie; 

3. Hoe berekenen we de frequentie als input voor de waarderingsfunctie? 

 

1. Update waarderingsfunctie 

In 2004 heeft SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Energiekamer NMa een onderzoek gedaan 

naar de waardering van stroomonderbrekingen door huishoudens en MKB-bedrijven. De waarderingsfunctie 

uit dit onderzoek wordt sinds NE2R gebruikt voor de berekening van de q-factor. In 2012 heeft de 

Energiekamer NMa aan Blauw Research de opdracht gegeven om het SEO onderzoek uit 2004 wederom uit 

te voeren. Doel van het onderzoek was om een update te verkrijgen van de waardering van 

stroomonderbrekingen door huishoudens en MKB-bedrijven. Dit onderzoek wordt naar verwachting voor 

1 oktober 2012 afgerond. Partijen hebben reeds de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan een 

klankbordgroep over het concept eindrapport van het onderzoek of om enkel het concept eindrapport 

toegestuurd te krijgen wanneer zij hiervoor interesse hebben geuit.  

De waarderingsfunctie uit het onderzoek van Blauw heeft dezelfde vorm als die uit het onderzoek van SEO uit 

2004, maar de bedragen zijn geactualiseerd. De Energiekamer NMa zal de geactualiseerde 

waarderingsfunctie gebruiken voor de berekening van de q-factor zoals wordt beschreven in het 

methodebesluit NE6R.  

 

2. Discontinuïteit in de waarderingsfunctie 

Het onderzoek van Blauw naar de waardering van stroomonderbrekingen door huishoudens en MKB-

bedrijven heeft geresulteerd in een geactualiseerde waarderingsfunctie. Deze functie berekent welke 

compensatie een afnemer wenst bij een bepaald aantal en bij een bepaalde duur van stroomonderbrekingen. 

De waarderingsfunctie is opgedeeld in vier delen die door de beginpunten worden bepaald. De beginpunten 

zijn de duur of de frequentie vanaf welke een afnemer compensatie wenst te ontvangen, of uitsluitend in het 

geval van frequentie: de frequentie vanaf welke een afnemer bereid is extra te betalen voor een betere kwaliteit 

dan de huidige kwaliteit1. Rond het beginpunt van de frequentie is er echter sprake van een discontinuïteit in 

de waarderingsfunctie. Deze discontinuïteit zat ook al in de waarderingsfunctie van SEO.  

 

Voor een aantal verschillende gemiddelde onderbrekingsduren (van 0,5, 1,5 en 4 uur) levert de 

waarderingsfunctie van Blauw de volgende waardering op voor een huishouden: 

                                                           
1 Aangezien bij de duur van een onderbreking altijd wordt uitgegaan van één onderbreking met een bepaalde 

duur kan er geen sprake van zijn dat een afnemer bereid is te betalen voor een kortere duur: in dat geval zou 

de afnemer de voorkeur geven aan geen onderbreking. Dit komt neer op een lagere frequentie.  
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De waarderingsfunctie van Blauw heeft dezelfde grote sprong als de waarderingsfunctie van SEO uit 2004, 

maar bij een hogere frequentie (0,2 onderbrekingen per jaar in 2012) dan in 2004 (0,12 onderbrekingen per 

jaar)2. Dit betekent dat de huidige onderbrekingsfrequentie van sommige netbeheerders zich rondom dit 

punt bevindt. Daarom betreft de discontinuïteit niet langer een theoretische situatie (zoals in NE5R) en stelt 

de Energiekamer NMa voor om de discontinuïteit uit de waarderingsfunctie te verwijderen. Blauw stelt voor 

om een lijn van het beginpunt bij F = 0,2 onderbrekingen per jaar te trekken naar het snijpunt met de y-as. Dit 

is hieronder weergegeven in de waarderingsfunctie voor huishoudens: 

 

Door bovengenoemde oplossing kan de waarderingsfunctie enigszins rechter worden getrokken rondom de 

discontinuïteit door middel van een wiskundige benadering. Dit zorgt voor een minder steil verloop van de 

waarderingsfunctie, terwijl het nog wel recht doet aan de waardering die afnemers hebben aangegeven in de 

enquêtes van het onderzoek. 

 

3. Berekening van onderbrekingsfrequentie 

Sinds het methodebesluit NE5R wordt de q-factor berekend op basis van de onderbrekingsfrequentie (SAIFI) 

en de gemiddelde onderbrekingsduur (CAIDI) in plaats van de samengestelde indicator van frequentie en 

duur (SAIDI). De berekening van de q-factor is gebaseerd op de waardering van afnemers van de door de 

netbeheerder geleverde kwaliteit in een periode van drie jaar voorafgaand aan het jaar voor de 

reguleringsperiode. De berekening wordt uitgevoerd door voor elk jaar afzonderlijk de waardering te 

berekenen, op basis van de onderbrekingsfrequentie en de gemiddelde onderbrekingsduur in dat jaar. In het 

beroep tegen het methodebesluit NE5R bepleit Liander om de waardering van afnemers te berekenen op 

basis van de gemiddelde onderbrekingsfrequentie gedurende de periode van die drie jaar. Een q-factor op 

basis van de gemiddelde frequentie over een periode van drie jaar zou meer recht doen aan de 

betrouwbaarheid zoals ervaren door de afnemers. Door het gemiddelde te nemen worden de schommelingen 

                                                           
2 Ook voor MKB-bedrijven is het beginpunt van de frequentie verschoven naar een hogere frequentie. 
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in de frequentie van jaar tot jaar bij de kleinere netbeheerders namelijk tot op zekere hoogte glad gestreken3. 

Hierdoor zou de kwaliteit zoals ervaren door afnemers in de gebieden van de grotere en de kleinere 

netbeheerders beter overeenkomen met de waardering zoals berekend voor de q-factor. 

 

Een concreet voorbeeld: in de huidige reguleringsperiode is de waardering geheel anders voor de volgende 

twee situaties terwijl er voor de afnemers waarschijnlijk geen verschil bestaat (uitgaande van eenzelfde 

gemiddelde onderbrekingsduur voor de gehele periode van 3 jaar): 

(A)  In het eerste jaar van de periode worden alle afnemers getroffen door een onderbreking en in de twee 

daaropvolgende jaren vindt geen enkele onderbreking plaats; of 

(B)  In alle drie jaren van de periode wordt 1/3 van alle afnemers getroffen door een onderbreking. 

In beide situaties is de gemiddelde onderbrekingsfrequentie voor de afnemer 1/3 onderbreking per jaar. 

Echter, bij de huidige berekening van de q-factor zal de q-factor bij dezelfde gemiddelde onderbrekingsduur 

voor situatie (A) veel voordeliger uitkomen dan voor situatie (B). In dit voorbeeld komt situatie (A) overeen 

met de kleinere netbeheerders en situatie (B) met de grotere netbeheerders.  

 

De Energiekamer NMa is echter van mening dat verder middelen door de gemiddelde 

onderbrekingsfrequentie over een periode van drie jaren te berekenen onwenselijk is. Daarom is de 

Energiekamer NMa voornemens voor het methodebesluit NE5R geen wijzigingen aan te brengen aan de 

methode van berekening van de q-factor voor wat betreft het gebruik van de onderbrekingsfrequentie en de 

gemiddelde onderbrekingsduur voor elk jaar afzonderlijk.  

 

 

                                                           
3 Kleinere netbeheerders hebben over het algemeen een relatief lage onderbrekingsfrequentie, maar doordat 

er soms een grote onderbreking in hun netten plaatsvindt zijn er veelal grote schommelingen in de 

onderbrekingsfrequentie te zien van jaar tot jaar. De onderbrekingsfrequentie van de grotere netbeheerders 

vertoont een veel stabieler verloop van jaar tot jaar doordat over meer afnemers en onderbrekingen wordt 

gemiddeld.  


