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1 
 

1. Met dit besluit geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(hierna: de Raad) uitvoering aan artikel 41e, eerste en tweede lid van de Elektriciteitswet 

1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan moet de Raad de methode van regulering 

vaststellen voor elke taak van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, TenneT 

TSO B.V. (hierna: TenneT), genoemd in artikel 16, tweede lid van de E-wet (hierna: 

systeemtaken). 

 

2. De Raad stelt onderhavig besluit vast voor de periode die loopt van 1 januari 2011 tot en 

met 31 december 2013. 
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Opbouw van het besluit 

3. Met dit besluit bepaalt de Raad voor het eerst formeel de methode van regulering voor de 

systeemtaken van TenneT (hierna: methodebesluit). 

 

4. Het besluit bestaat uit een aantal hoofdstukken. In de hoofdstukken 1 tot en met 3 

beschrijft de Raad welk kader hij hanteert voor dit besluit. Dit kader is van belang om de 

uiteindelijke keuzes van de Raad te motiveren bij de totstandkoming van de methode van 

regulering. Het kader wordt onder meer bepaald door de wettelijke basis en de 

doelstellingen van de wetgever (hoofdstuk 3). In dat hoofdstuk beschrijft de Raad ook de 

algemene uitgangspunten die hij hanteert voor de methode van regulering in dit besluit.  

 

5. Vervolgens beschrijft de Raad de methode van regulering. Hierbij besteedt de Raad 

allereerst in hoofdstuk 4 aandacht aan de kostensoorten die hij onderscheidt. Vervolgens 

beschrijft de Raad hoe hij invulling geeft aan de doelmatigheidsregulering. In hoofdstuk 5 

geeft de Raad aan hoe hij het tarief voor systeemtaken (hierna: het tarief) bepaalt.  

 

6. De procedure die de Raad gevolgd heeft bij de totstandkoming van dit besluit staat 

beschreven in hoofdstuk 6. De Raad eindigt het besluit met zijn dictum (hoofdstuk 7). 

 

7. Na deze hoofdstukken volgt de begrippenlijst, met daarin een overzicht van de 

belangrijkste begrippen en afkortingen in dit besluit, inclusief een korte toelichting daarop. 

 

Bijlagen bij het besluit 

8. De Raad heeft drie bijlagen toegevoegd aan het besluit. Bijlage 1 bevat een uitwerking van 

de methode van regulering in rekenkundige formules. Bijlage 2 bevat een gedetailleerde 

beschrijving van de wijze waarop de Raad het redelijk rendement (ook wel ‘Weighted 

Average Cost of Capital’, hierna: WACC) op het geïnvesteerde vermogen van 

vermogensverschaffers bepaalt. Bijlage 3 bevat de reactie van de Raad op de zienswijzen 

van belanghebbenden. Deze zienswijzen zijn mondeling dan wel schriftelijk ingebracht 

tijdens de zienswijzeperiode. Indien de zienswijzen hebben geleid tot een wijziging ten 

opzichte van het ontwerp van onderhavig besluit1, dan heeft de Raad dat duidelijk 

aangegeven in onderhavig besluit. De drie bijlagen zijn onderdeel van onderhavig besluit. 

                                                           
1 Ontwerp-besluit van 12 maart 2010 met kenmerk 103339_1/74. 
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9. In dit hoofdstuk beschrijft de Raad welke algemene uitgangspunten hij hanteert voor de 

nieuwe reguleringsmethode voor de systeemtaken van TenneT. Deze algemene 

uitgangspunten staan beschreven in paragraaf 3.4. Om inzichtelijk te maken hoe de Raad 

tot deze uitgangspunten is gekomen, beschrijft de Raad achtereenvolgens het wettelijk 

kader voor de systeemtaken (zie paragraaf 3.1), de huidige reguleringssystematiek van de 

systeemtaken (zie paragraaf 3.2) en de relatie tussen de huidige reguleringssystematiek en 

innovatie (zie paragraaf 3.3).  

 

 

 

10. De Raad houdt onafhankelijk toezicht op de elektriciteitsmarkt met als doel deze markt zo 

effectief mogelijk te laten werken. De elektriciteitsmarkt bestaat uit de segmenten 

productie, handel, levering en transport van elektriciteit. Bij productie, handel en levering 

van elektriciteit is sprake van een vrije markt. Voor de bijbehorende diensten op deze 

segmenten kunnen handelaren, zakelijke gebruikers en consumenten zelf bepalen met 

welk bedrijf zij een contract willen afsluiten. Bij het transport van elektriciteit is dit niet het 

geval. Afnemers met een aansluiting op een bepaald net kunnen niet zelf bepalen door 

welk bedrijf zij het transport willen laten verrichten. Zij zijn gebonden aan de netbeheerder 

die het net beheert waar zij een aansluiting op hebben. 

 

11. Degene aan wie een net toebehoort, is verplicht voor het beheer van dat net een of meer 

naamloze of besloten vennootschappen als netbeheerder aan te wijzen2. De aanwijzing 

van een netbeheerder behoeft instemming van de Minister van Economische Zaken 

(hierna: de Minister)3. TenneT is aangewezen als beheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet4. De meeste afnemers zijn echter niet op dit landelijk 

                                                           
2 Ingevolge artikel 10, derde lid van de E-wet. 
3 Ingevolge artikel 12, tweede lid van de E-wet. 
4 Ingevolge artikel 10, eerste lid van de E-wet en artikel IA en XIII, tweede lid van de Wet onafhankelijk 

netbeheer (hierna: Won) wordt het landelijk hoogspanningsnet met ingang van 1 januari 2008 gedefinieerd 

als de netten die bestemd zijn voor transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 110 kV of hoger en 

die als zodanig worden bedreven, alsmede het landsgrensoverschrijdende net op een spanningsniveau van 

500 V of hoger. Daarbij geldt als beperkende voorwaarde dat de landelijk netbeheerder alleen de 110 en 150 

kV-netten kan beheren voor zover dit en op een wijze die in overeenstemming is met de rechten van derden 

die voortvloeien uit een overeenkomst met betrekking tot deze netten (artikel VIA, eerste lid van de Won). 
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hoogspanningsnet aangesloten, maar op een fijnmazig elektriciteitsdistributienet met een 

regionaal karakter (hierna: distributienet). Via het landelijk hoogspanningsnet en het 

distributienet komt de elektriciteit uiteindelijk terecht bij de afzonderlijke afnemers. 

Beheerders van dergelijke distributienetten worden ook wel regionale netbeheerders 

elektriciteit genoemd. Dit besluit heeft betrekking op de beheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet, TenneT. 

 

12. In de E-wet zijn de beheertaken vastgelegd (hierna: netbeheertaken)5. De zogenoemde 

algemene transporttaken zijn neergelegd in artikel 16, eerste lid van de E-wet. Naast de 

transporttaken die ook door de regionale netbeheerders moeten worden verricht, heeft 

TenneT als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet ook nog een aantal 

systeemtaken. De systeemtaken zijn neergelegd in artikel 16, tweede lid van de E-wet. De 

bepaling luidt als volgt: 

“2. In aanvulling op de taken, bedoeld in het eerste lid, heeft de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet tevens tot taak:  

a. technische voorzieningen te treffen en systeemdiensten uit te voeren, waaronder het 

aanhouden van voldoende productiereservecapaciteit, die nodig zijn om het transport van 

elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen; 

b. mede ten behoeve van de andere netbeheerders de technische voorzieningen en 

systeemdiensten, bedoeld onder a, te benutten; 

c. op de grondslag van paragraaf 7 van dit hoofdstuk ten behoeve van derden transport 

van elektriciteit uit te voeren met behulp van het landelijk hoogspanningsnet, voor de 

uitvoer van die elektriciteit vanuit Nederland naar een afnemer of leverancier in het 

buitenland, dan wel voor de invoer van die elektriciteit vanuit het buitenland naar een 

afnemer of leverancier in Nederland; 

d. een passend niveau van voorzieningen te treffen en te handhaven, waaronder het 

aanhouden van voldoende productiereservecapaciteit, in verband met de 

leveringszekerheid op de korte en de lange termijn; 

e. [vervallen;] 

f. indien Onze Minister hem dit opdraagt, werkzaamheden te verrichten ter uitvoering van 

de taak, bedoeld in artikel 4a; 

g. andere netbeheerders de gegevens te verschaffen die nodig zijn om een betrouwbare en 

efficiënte werking, alsmede de samenhangende ontwikkeling en interoperabiliteit, van de 

netten te waarborgen. In geval van grensoverschrijdende koppeling met andere lidstaten 

                                                           
5 Ingevolge artikel 17 en artikel 17a van de E-wet is het de netbeheerder niet toegestaan om goederen of 

diensten te leveren waarmee zij in concurrentie treedt, met uitzondering van de in die artikelen limitatief 

opgesomde werkzaamheden. Artikel 43 van de E-wet stelt daarbij dat een netbeheerder een afzonderlijke 

boekhouding moet aanhouden voor het beheer van de netten op grond van zijn wettelijke taken, bedoeld in 

artikel 16, 16a en 16b van de E-wet.  
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van de Europese Unie dan wel met niet lidstaten wisselt de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet met de betreffende netbeheerders in die landen, in overeenstemming 

met de operationele minimumvereisten als bedoeld in artikel 31, elfde lid, tijdig en op 

doeltreffende wijze gegevens uit over het functioneren van de landgrensoverschrijdende 

netten.”  

 

13. De tarieven voor de diensten ter uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, tweede lid 

van de E-wet worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 41e van de E-wet. 

Deze bepaling luidt als volgt:  

“1. De tarieven voor diensten ter uitvoering van de taken, genoemd in artikel 16, tweede lid, 

worden vastgesteld overeenkomstig dit artikel. 

2. Voor elke taak van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, genoemd in 

artikel 16, tweede lid, stelt de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit de methode 

van regulering vast, voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar, na 

overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties van 

partijen op de elektriciteitsmarkt en met inachtneming van het belang dat de 

doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van uitvoering van 

deze taken worden bevorderd. 

3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zendt jaarlijks voor 1 oktober aan 

de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit een voorstel voor de tarieven voor 

uitvoering van de taken, genoemd in artikel 16, tweede lid, met inachtneming van de 

tariefstructuren vastgesteld op grond van artikel 36 of 37. 

4. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven vast 

overeenkomstig artikel 41c, eerste en tweede lid. 

5. Indien een voorstel niet binnen de termijn, bedoeld in het derde lid, aan de raad van 

bestuur van de mededingingsautoriteit is gezonden, stelt deze de tarieven uit eigen 

beweging vast met inachtneming van dit artikel.”   

 

14. Met onderhavig besluit geeft de Raad uitvoering aan het bepaalde in artikel 41e, tweede lid 

van de E-wet. Bij het vaststellen van de methode van regulering moet de Raad het belang 

in acht nemen dat de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige 

kwaliteit van uitvoering van de taken worden bevorderd. In de wetsgeschiedenis is 

daarover het volgende gezegd:  

“Ten aanzien van het landelijk hoogspanningsnet vroegen de leden van de CDA-fractie 

naar mijn reactie op hun voorstellen om de doelmatigheid van het beheer van dit net te 

bevorderen en de doeltreffende uitvoering van taken van de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet te waarborgen. 

Ook ik hecht er uiteraard groot belang aan dat de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet zijn wettelijke taken zoals de bewaking van de systeemintegriteit en het 

waarborgen van de leveringszekerheid, goed uitvoert. Daarnaast moet deze taakuitvoering 
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doelmatig zijn. In mijn brief van 24 december 2003 (kenmerk ME/EM/3077572) heb ik 

aangegeven op welke wijze ik dit wil bevorderen. De daartoe strekkende bepalingen zijn 

opgenomen in de nota van wijziging, artikelen 41d en 41e Elektriciteitswet 1998.”  6 

 

15. Over de wijze waarop de Raad uitvoering dient te geven aan het bepaalde in artikel 41e van 

de E-wet is in de wetgeschiedenis slechts het volgende opgemerkt:  

“Met de voorgestelde artikelen 41d en 41e van de Elektriciteitswet 1998 worden enkele 

wijzigingen aangebracht in de bepalingen over de tarieven van de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet neemt 

in de Nederlandse elektriciteitsmarkt een bijzondere positie in, en verricht daarnaast 

enkele taken die uitsluitend aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zijn 

opgedragen.  

(…)  

Artikel 41e heeft betrekking op de taken van de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet, genoemd in artikel 16, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998. De 

omvang van deze werkzaamheden wordt grotendeels extern bepaald. Dit neemt niet weg 

dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wel degelijk invloed heeft op de 

kosten daarvan. Echter, afhankelijk van de taken moet een juiste reguleringsmethode 

worden gekozen. Een voorbeeld hiervan is regulering via budgettering: doelen en budget 

worden van tevoren bepaald. Met artikel 41e, tweede lid, wordt de directeur DTe de 

bevoegdheid gegeven om voor elke reguleringsperiode van drie tot vijf jaar per taak of 

taken van artikel 16, tweede lid, de reguleringsmethode vast te stellen.”  7 

 

16. Artikel 41e, tweede lid van de E-wet bepaalt dat de Raad voor elke taak genoemd in 

artikel 16, tweede lid van de E-wet een methode van regulering moet vast stellen. Uit de 

hiervoor geciteerde passage uit de wetgeschiedenis volgt dat dit niet uitsluit dat voor 

verschillende taken één methode van regulering wordt vastgesteld.  

 

17. Bij de beantwoording van de vraag of de Raad voor de in artikel 16, tweede lid van de E-wet 

genoemde taken een of meerdere methodes zou vaststellen, heeft hij mede rekening 

gehouden met het bepaalde in artikel 30 van de E-wet. Uit artikel 30 van de E-wet volgt dat 

er slechts één tarief voor het verrichten van systeemdiensten is:  

“1. Het tarief voor het verrichten van systeemdiensten heeft betrekking op:  

a. het reservevermogen en regelvermogen  

b. de black-start-voorzieningen en 

c. de overige systeemdiensten 

                                                           
6 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 732, nr. 10, p. 42. 
7 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 372, nr. 11, p. 29 en 30. 
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2. Het tarief wordt in rekening gebracht bij iedere afnemer die elektriciteit verbruikt en een 

aansluiting heeft op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder. 

3. Het tarief, bedoeld in het eerst lid, wordt uitgedrukt in een bedrag per verbruikte 

hoeveelheid elektriciteit in kWh. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het tarief, bedoeld in het 

eerste lid, in rekening wordt gebracht bij de afnemer, bedoeld in het tweede lid, en bij 

iedere afnemer die een hoeveelheid elektriciteit opwekt en op het net invoedt, dan wel 

verbruikt op de eigen installatie. In dat geval wordt het tarief uitgedrukt in een bedrag per 

opgewekte dan wel verbruikte hoeveelheid elektriciteit in kWh.”  

 

18. Nu in de E-wet een grondslag ontbreekt op grond waarvan voor de verschillende taken 

genoemd in artikel 16, tweede lid van de E-wet verschillende tarieven in rekening kunnen 

worden gebracht, stelt de Raad niet voor elke taak een afzonderlijke methode vast. De 

Raad is van mening dat redelijke wetstoepassing met zich meebrengt dat hij voor alle in 

artikel 16, tweede lid van de E-wet genoemde taken één overkoepelende methode van 

regulering vaststelt. Onderhavig besluit bevat deze overkoepelende methode van 

regulering. 

  

 

19. Voor de volledigheid van het wettelijk kader verwijst de Raad naar de Verordening inzake 

de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit 

(hierna: de Verordening) 8. Deze Verordening stelt criteria waaraan tarieven voor 

nettoegang dienen te voldoen. Artikel 4 van de Verordening bepaalt het volgende: 

“1. De door de netbeheerders gehanteerde tarieven voor nettoegang moeten transparant 

zijn, rekening houden met de noodzaak van zekerheid van het net en een afspiegeling 

vormen van de werkelijk gemaakte kosten, voorzover deze overeenkomen met die van een 

efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder en op niet discriminerende wijze 

worden toegepast. Deze tarieven mogen niet op afstand gebaseerd zijn.”  

 

20. De Raad heeft aan deze verplichting invulling gegeven door een kostenbenchmark uit te 

laten voeren door het onafhankelijke onderzoeksbureau SumicSid AB (hierna: SumicSid). 

Dit bureau heeft onderzoek gedaan naar de efficiëntie van TenneT ten opzichte van andere 

Transmission System Operators (hierna: TSO’s). Het rapport is begin maart 2010 gereed 

                                                           
8 Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de 

voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel van elektriciteit.  
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gekomen9. De Raad heeft de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt bij het bepalen van de 

hoogte van de doelmatigheidsprikkels (zie hoofdstuk 4).  

 

 

 

21. De Raad schetst in deze paragraaf op welke wijze hij tot nu toe het tarief voor de 

uitvoering van taken van artikel 16, tweede lid van de E-wet heeft bepaald. De Raad geeft 

deze beschrijving omdat zo mede duidelijk wordt waarom hij deels voor een andere 

methode van regulering voor de systeemtaken kiest.  

 

22. De huidige reguleringssystematiek is niet neergelegd in een methodebesluit. Wel legt de 

Raad bepaalde beslissingen en uitkomsten van zijn beoordelingen neer in het jaarlijkse 

tariefbesluit voor TenneT. De huidige systematiek wordt gekenmerkt door het bestaan van 

impliciete en expliciete doelmatigheidsprikkels, het gebruik van een geïndexeerd budget ter 

dekking van operationele kosten en het nacalculeren van verschillen tussen gerealiseerde 

en geschatte inkomsten en bepaalde kosten. De Raad licht dit hieronder nader toe. 

 

23. Het bestaan van impliciete doelmatigheidsprikkels komt ten eerste tot uiting in de 

procedureregulering die de Raad toepast bij de inkoop van energie en vermogen. Deze 

reguleringssystematiek kent een bepaalde procedure voor de inkoop van energie en 

vermogen die de Raad en TenneT met elkaar hebben afgesproken. Onderdeel van deze 

procedure is dat TenneT een raming maakt voor het benodigde energie en vermogen, en 

vervolgens een inkoopplan hiervoor opstelt. De Raad beoordeelt dit inkoopplan. Daarnaast 

is afgesproken dat de Raad ook de wijze van inkoop (tender, veiling etc.), de offertes van 

producenten en de voorgenomen keuzes van TenneT beoordeelt. Op deze wijze oefent de 

Raad dus invloed uit op de wijze waarop TenneT inkoopt, en daarmee op de hieruit 

voortvloeiende kosten. Indien de Raad instemt met de keuzes van TenneT, dan mag 

TenneT alle kosten terugverdienen met het tarief.  

 

24. Een tweede uiting van het bestaan van impliciete doelmatigheidsprikkels is de 

inputregulering die de Raad toepast bij zogenaamde aanvullende systeemtaken. In het 

jaarlijkse tarievenvoorstel kan TenneT kostenposten indienen voor taken die als 

aanvullende systeemtaken te kwalificeren zijn. Het gaat hierbij om activiteiten die 

aanvullend zijn ten opzichte van die activiteiten waar het geïndexeerde budget, zoals 

genoemd in het volgende randnummer, voor bedoeld is. De Raad beoordeelt vervolgens of 

                                                           
9 SumicSid AB, Benchmarking EHV/HV - Final results, maart 2010, www.energiekamer.nl (hierna: SumicSid 

2010). 
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de ingediende kostenposten voor vergoeding via het tarief in aanmerking komen. Deze 

beslissing legt de Raad vast in het jaarlijkse tariefbesluit. 

 

25. Het bestaan van expliciete doelmatigheidsprikkels komt tot uiting in de toerekening van de 

inkomsten ter dekking van 40% van de beheerkosten van de netten met een 

spanningsniveau van 220 en 380 kV (hierna: EHS-netten) aan de tariefinkomsten voor 

systeemtaken. Op de totale beheerkosten van de EHS-netten is de 

doelmatigheidsregulering van toepassing zoals vastgelegd in het methodebesluit10 voor de 

transporttaken voor vierde reguleringsperiode en daarmee ook op het deel van de 

beheerkosten dat via het tarief voor systeemtaken wordt gedekt. 

 

26. In de huidige systematiek geldt het tarief mede ter dekking van de operationele kosten 

voor de uitvoering van de systeemtaken. De hoogte van deze operationele kosten is 

geprognosticeerd op basis van een budget dat is vastgesteld in 2003, en dat jaarlijks met 

inflatie is gecorrigeerd. Aan de hoogte van deze kostenpost, en daarmee aan het tarief, 

liggen dus geen recente gerealiseerde operationele kosten ten grondslag. 

 

27. Tot slot merkt de Raad op dat in de huidige reguleringssystematiek nacalculatie 

plaatsvindt van de verschillen tussen gerealiseerde en geschatte inkomsten en bepaalde 

kosten. Deze nacalculaties worden verrekend via toekomstige tariefbesluit(en). Ten 

aanzien van de inkomsten merkt de Raad op dat hij de facto omzetregulering toepast. De 

Raad houdt namelijk rekening met verschillen tussen gerealiseerde en geschatte volumes, 

die hebben geleid tot verschillen tussen gerealiseerde en geschatte inkomsten. Daarnaast 

geldt dat TenneT voor bepaalde kosten een voorlopige vergoeding ontvangt via het tarief, 

en dat na afloop van het jaar bekeken wordt in welke mate de gerealiseerde kosten afwijken 

van de geschatte kosten. Het verschil wordt vervolgens verrekend via toekomstige 

tariefbesluit(en). Deze werkwijze past de Raad onder meer toe op de inkoopkosten voor 

energie en vermogen. Het gevolg van deze werkwijze is dat TenneT alle gemaakte kosten 

vergoed krijgt. 

 

 

 

28. In deze paragraaf beschrijft de Raad de relatie tussen de huidige reguleringssystematiek en 

de innovatiekracht van TenneT.  

 

29. Een van de wettelijke doelstellingen van de reguleringsmethode is het bevorderen van de 

doelmatigheid van de bedrijfsvoering. De Raad ziet innovatie als belangrijke voorwaarde 

                                                           
10 Zie besluit van 26 september 2008 met kenmerk 102615/122. 
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om op lange termijn doelmatigheid te waarborgen. De Raad acht het dan ook wenselijk dat 

zijn reguleringsmethodes netbeheerders stimuleren om noodzakelijke en/of gewenste 

innovatieve projecten uit te voeren. De Raad zou het onwenselijk vinden als de methodes 

een belemmering voor innovatie zijn, doordat netbeheerders uiteindelijk niet in staat zijn 

om de kosten voor maatschappelijk gewenste innovaties terug te verdienen. Om de relatie 

tussen de reguleringsmethode en de innovatiekracht van netbeheerders te onderzoeken, 

heeft de Raad op 16 oktober 2009 een consultatiedocument11 over innovatie gepubliceerd. 

In dit document heeft de Raad netbeheerders en representatieve partijen op de gas- en 

elektriciteitsmarkt naar hun mening gevraagd over de huidige en de gewenste dynamiek 

tussen de reguleringsmethode en innovatie. Deze consultatie ziet ook op de 

reguleringsmethodes voor de algemene transporttaken en de systeemtaken van TenneT. 

 

30. Ten aanzien van de systeemtaken merkt de Raad op dat van de huidige wijze van 

tariefregulering minder prikkels uitgaan om tot innovatie over te gaan. Dit vanwege het feit 

dat sprake is van impliciete doelmatigheidsprikkels, onder meer in de vorm van procedure- 

en inputregulering (zie paragraaf 3.2), waarbij TenneT alle kosten vergoed krijgt. De 

consultatie vormt een toets op deze hypotheses. 

 

31. De Raad heeft van zeventien partijen12 een reactie ontvangen op het consultatiedocument. 

Een belangrijke bevinding is dat vrijwel alle respondenten het belang van innovatie 

onderschrijven om de komende jaren de transitie naar een duurzame energievoorziening 

(hierna: energietransitie) mogelijk te maken. TenneT geeft aan alle innovatieve projecten te 

hebben opgestart die zij de afgelopen jaren als wenselijk of noodzakelijk kenmerkte om het 

maatschappelijke belang te dienen. TenneT merkt hierbij op dat dit ook het geval is voor 

die projecten waar een negatieve ‘business case’ aan ten grondslag ligt. Tegelijkertijd 

merkt TenneT op het innovatieklimaat niet als stimulerend te ervaren. Ten aanzien van de 

systeemtaken vindt TenneT dat de werkwijze van de Raad innovaties kan afremmen. Bij de 

beoordeling van het jaarlijkse tarievenvoorstel van TenneT beoordeelt de Raad namelijk 

ook posten die als aanvullende systeemtaken worden opgenomen. Indien de Raad 

dergelijke posten en/of bijbehorende bedragen afwijst, dan leidt dit ertoe dat TenneT de 

desbetreffende activiteiten een volgend jaar niet meer op zich neemt. TenneT pleit dan ook 

voor een expliciete innovatieprikkel (via een hoger redelijk rendement), in de vorm van 

additionele en aan innovatie te besteden tariefinkomsten. Een aantal representatieve 

(afnemers)organisaties stelt in het algemeen dat een expliciete prikkel voor innovatie niet 

nodig is, omdat uiteindelijk alle innovaties leiden tot meer efficiëntie, waardoor de huidige 

methodiek al voldoende prikkels geeft. Daarnaast is een aantal respondenten van mening 

dat voor de energietransitie benodigde innovaties ook door andere partijen dan 

                                                           
11 Consultatiedocument over innovatie van 16 oktober 2009 met kenmerk 103345/2. 
12 Zie hoofdstuk 6 voor de namen van de partijen. 
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netbeheerders kunnen worden gefaciliteerd en dat een expliciete innovatieprikkel deze 

andere partijen onterecht zou benadelen. Ten aanzien van de algemene transporttaken 

heeft de Raad ook reacties ontvangen. Voor behandeling van deze reacties verwijst de 

Raad naar paragraaf 6.4 van dat besluit13.  

 

32. De Raad heeft de reacties op het consultatiedocument zorgvuldig bestudeerd, en komt tot 

de conclusie dat zijn hypothese, dat additionele innovatieprikkels voor de systeemtaken 

van TenneT vooralsnog niet noodzakelijk zijn, stand houdt14. De Raad licht deze conclusie 

hieronder nader toe. 

 

33. Naar aanleiding van de ontvangen reacties heeft de Raad onder meer bestudeerd of, en zo 

ja in welke mate, TenneT extra tariefruimte voor innovatieve projecten zou kunnen en 

moeten krijgen. Uit de consultatie blijkt dat TenneT tot op heden innovatieve projecten 

heeft opgestart die zij de afgelopen jaren als wenselijk of noodzakelijk kenmerkten. Een 

noodzaak om thans extra tariefruimte te creëren, is er derhalve niet. Hierbij merkt de Raad 

ook op dat TenneT een vergoeding krijgt ter dekking van doelmatige kosten. 

 

34. De Raad heeft tot slot ook gekeken welke acties op dit moment in gang zijn gezet. Deze 

acties hebben vooral betrekking op de algemene transporttaken van TenneT. De Raad 

verwijst daarvoor naar dat besluit15. Samenvattend concludeert de Raad dat het creëren van 

extra tariefruimte voor innovatie prematuur is.  

 

 

 

Omzetregulering vastgelegd in een methodebesluit 

35. Met dit methodebesluit bepaalt de Raad voor het eerst formeel de methode van regulering 

voor de systeemtaken van TenneT. Hiermee sluit de Raad aan op hetgeen is bepaald in 

artikel 41e van de E-wet. In onderhavig besluit is sprake van omzetregulering. Dit is een 

wijziging ten opzichte van het ontwerp-besluit. De Raad is van mening dat het toepassen 

van omzetregulering het beste aansluit bij de wensen van de wetgever16. Het toepassen 

                                                           
13 Besluit van 13 september 2010 met kenmerk 103096_1/242.BT831. 
14 Zie verder het besluit voor de algemene transporttaken van TenneT van 13 september 2010 met kenmerk 

103096_1/242.BT831. 

15 Besluit van 13 september 2010 met kenmerk 103096_1/242.BT831. 

16 Zoals in de parlementaire geschiedenis is verwoord als toelichting bij artikel 41d, tweede lid van de E-wet. 

Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 372, nr. 11, p. 29 en Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 

29 372, nr. 10, p. 42. 
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van omzetregulering is consistent met de wijze van regulering van de algemene 

transporttaken van TenneT en met de wijze waarop de Raad de afgelopen jaren de 

systeemtaken heeft gereguleerd. 

 

36. De Raad licht dit als volgt toe. In de parlementaire geschiedenis ontbreekt een specifieke 

toelichting voor de systeemtaken als het gaat om de reguleringsmethode. In de toelichting 

van artikel 41e van de E-wet staat alleen dat afhankelijk van de taken een juiste 

reguleringsmethode moet worden gekozen17. De Raad is dan ook van mening dat hij 

beleidsvrijheid heeft om omzetregulering toe te passen.  

 

37. In de E-wet is neergelegd dat de reguleringsmethode als doel heeft om de doelmatigheid 

van de bedrijfsvoering van TenneT te bevorderen. De Raad heeft dit uitgewerkt via het 

systeem van doelmatigheidsregulering waarbij het vastgestelde budget in beginsel niet 

afhankelijk is van de gerealiseerde kosten in hetzelfde jaar.  

 

38. Systeemtaken hebben betrekking op voorzieningen die voor alle afnemers die op de 

distributienetten en het landelijk hoogspanningsnet zijn aangesloten, zijn getroffen, 

ongeacht het feitelijk gebruik dat van die voorzieningen wordt gemaakt. Bij systeemtaken 

is grotendeels sprake van volumeonafhankelijkheid van de kosten van TenneT en 

volumeafhankelijkheid van de inkomsten. Bij het toepassen van omzetregulering loopt 

TenneT geen volumerisico en dat is gelet op de functie van de systeemtaken van belang.  

 

39. Daarnaast vindt de Raad dat er goede economische redenen bestaan om TenneT niet te 

belasten met volumerisico’s. Ten eerste gaat het om risico’s waar TenneT geen invloed op 

heeft. Ten tweede is in de parlementaire geschiedenis van artikel 41d van de E-wet 

aangegeven dat het met het oog op de kwaliteit van de taakuitvoering en de 

leveringszekerheid niet wenselijk is als TenneT wordt geconfronteerd met overschotten of 

tekorten die veroorzaakt worden door volumeschommelingen18. 

 

Doelmatigheidsregulering ter bevordering van doelmatige bedrijfsvoering 

40. In artikel 41e van de E-wet is het belang van het bevorderen van de doelmatigheid van de 

bedrijfsvoering genoemd. Bij de interpretatie van deze wettelijke doelstelling sluit de Raad 

aan op hetgeen in de parlementaire geschiedenis is opgemerkt bij dezelfde wettelijke 

doelstelling bij de algemene transporttaken van TenneT. Dit doet de Raad omdat, zoals al 

hierboven aangegeven, een specifieke toelichting voor de systeemtaken in de 

parlementaire geschiedenis ontbreekt. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat sprake 

                                                           
17 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 372, nr. 11, p. 29 en 30. 
18 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 372, nr. 11, p. 29. 
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is van een doelmatige bedrijfsvoering als een netbeheerder alleen die kosten19 kan 

terugverdienen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn wettelijke taken. Dit 

betekent dat TenneT in beginsel een redelijk rendement, de WACC, mag behalen. De Raad 

bekijkt voor de berekening van de WACC welk rendement in het economisch verkeer 

gebruikelijk is (zie hoofdstuk 4 en Bijlage 2)20.  

 

41. De Raad is van mening dat hij zo goed als mogelijk de doelmatigheid van de 

bedrijfsvoering van TenneT bevordert als zijn methode van regulering expliciete 

doelmatigheidsprikkels voor de systeemtaken bevat. De Raad past dan ook 

doelmatigheidsregulering toe bij de systeemtaken van TenneT. Er zal niet langer sprake 

zijn van procedureregulering en inputregulering, zoals voorheen het geval was. De Raad 

licht deze keuze en de precieze uitwerking hieronder nader toe.  

 

42. De Raad vult de doelmatigheidsregulering zo in dat hij voor een bepaalde periode een 

budget bepaalt voor de uitvoering van de wettelijke taken voor TenneT. De Raad baseert 

dit budget op een schatting van de kosten. Deze schatting is gebaseerd op de 

gerealiseerde kosten in het verleden en op te verwachten productiviteitsontwikkeling. Het 

resulterende budget is daarbij in beginsel onafhankelijk van de gerealiseerde kosten in 

diezelfde periode. Een gedeeltelijke uitzondering hierop zijn de inkoopkosten voor energie 

en vermogen. Dit betekent dat TenneT het risico draagt dat de gerealiseerde kosten boven 

of onder het budget liggen. Indien TenneT in staat is om tegen lagere kosten dan het 

budget uitvoering te geven aan haar wettelijke taken, dan mag TenneT het hogere 

rendement behouden. Overigens geldt het omgekeerde ook: hogere kosten dan het budget 

leiden tot lagere rendementen bij TenneT. Doordat het budget in een periode is 

losgekoppeld van de kosten in diezelfde periode heeft TenneT een prikkel om de 

doelmatigheid van de bedrijfsvoering te bevorderen. Dit betreft dus ook een prikkel om 

innovaties door te voeren. Kostenreducties leiden tot lagere gerealiseerde kosten, die 

vervolgens weer als basis dienen voor het bepalen van het (lagere) budget voor latere 

jaren. Hier profiteren de afnemers vervolgens weer van in de vorm van een lager tarief. Tot 

slot merkt de Raad op dat doelmatigheidsregulering ertoe kan leiden dat TenneT in een 

bepaalde periode meer rendement behaalt dan het redelijk rendement. Dit sluit aan op de 

bedoelingen van de Minister: "Bedrijven die beter presteren dan de efficiencydoelstelling, 

mogen het extra behaalde rendement behouden." 21
  

 

                                                           
19 De Raad bedoelt hier de kosten inclusief een redelijk rendement op het daadwerkelijk geïnvesteerde 

vermogen voor de vermogensverschaffers van het bedrijf. 
20 Ingevolge artikel 41, derde lid van de E-wet. 
21 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 174, nr. 28, p. 13 en 14. 
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43. Bij dit systeem gaat de Raad niet in op de vraag op welke wijze TenneT haar kosten in lijn 

met het budget kan of moet brengen. De Raad is van mening dat TenneT dit zelf het beste 

kan bepalen. Daarmee is, overeenkomstig de bedoeling van de wetgever, sprake van 

outputsturing. Op deze manier grijpt de Raad zo min mogelijk in in de bedrijfsvoering van 

TenneT, en reduceert hij de administratieve lasten voor TenneT en de toezichtslast voor de 

Raad zelf.  

 

44. Met zijn keuze voor doelmatigheidsregulering sluit de Raad aan bij de toelichting die de 

wetgever heeft gegeven bij het in 2004 in de E-wet ingevoegde artikel 41e,  en waarnaar in 

paragraaf 3.1.1 van dit besluit al is verwezen. 

 

45. Zoals de Raad in randnummer 42 heeft opgemerkt, bepaalt hij het budget op basis van de 

gerealiseerde kosten in het verleden. De Raad is van mening dat gerealiseerde kosten de 

meest objectieve basis vormen voor de schatting van de kosten in de toekomst. Er zal in 

beginsel niet langer sprake zijn van vergoeding van de werkelijke kosten door middel van 

nacalculatie22. Verder is er geen sprake meer van een geïndexeerd budget dat niet is 

gebaseerd op recente gerealiseerde kosten. De Raad kiest ervoor om in beginsel de meest 

recente gerealiseerde kosten als basis te nemen, zijnde die van het jaar 2009. De Raad 

vindt dat deze kosten het meest representatief zijn voor de toekomstige activiteiten en 

bijbehorende kosten voor TenneT.  

 

46. De Raad merkt op dat in dit systeem de doelmatigheidsprikkels toenemen als hij het 

budget bij aanvang van de reguleringsperiode direct voor elk jaar van deze periode bepaalt, 

waarbij dit budget ook nog eens onafhankelijk is van de gerealiseerde kosten van diezelfde 

periode. Immers, indien TenneT een structurele kostenreductie in het eerste jaar weet door 

te voeren, dan profiteert TenneT hiervan gedurende alle jaren van de reguleringsperiode. 

Ook leidt het bepalen van het budget voor drie tot vijf jaar vooruit tot zekerheid voor 

afnemers in de vorm van tariefstabiliteit. Daarnaast merkt de Raad op dat 

doelmatigheidsprikkels verder toenemen als hij te verwachten 

productiviteitsontwikkelingen betrekt bij de bepaling van het budget. Het ligt in de rede 

om hiermee rekening te houden, indien de Raad constateert dat sprake is van inefficiënties 

dan wel van mogelijke productiviteitsontwikkelingen. In dat geval past de Raad 

zogenaamde efficiëntieparameters toe op basis waarvan het budget hoger (in geval van 

een verwachte productiviteitsverslechtering) of lager (in geval van een verwachte 

productiviteitsverbetering) wordt vastgesteld ten opzichte van de gerealiseerde kosten uit 

het verleden. 

 

                                                           
22 In paragraaf 6.3 komt aan de orde dat de Raad de inkoopkosten voor energie en vermogen gedeeltelijk 

nacalculeert.  
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47. Naar aanleiding van het voorgaande concludeert de Raad dat naarmate de 

doelmatigheidsprikkels voor TenneT toenemen de wettelijke doelstelling beter bereikt 

wordt. De Raad merkt hierbij op dat doelmatigheidsprikkels als vanzelfsprekend redelijk 

dienen te zijn. De Raad komt tot de volgende algemene lijn bij de bepaling van het budget. 

Ten eerste stelt de Raad het budget voor een bepaalde periode onafhankelijk van de 

gerealiseerde kosten in diezelfde periode vast. Ten tweede stelt de Raad het budget voor 

aanvang van de reguleringsperiode voor elk van de jaren van die periode vast, te weten 

voor de jaren 2011, 2012 en 2013. Ten derde betrekt de Raad productiviteitsontwikkelingen 

bij de vaststelling van het budget. Ten vierde hanteert de Raad de meest recente 

gerealiseerde kosten, zijnde die van het jaar 2009, als basis voor de berekening van het 

budget. Deze algemene lijn sluit aan op de uitgangspunten die gelden voor de methode 

van regulering voor de algemene transporttaken van TenneT23.  

 

48. De Raad merkt echter op dat er redenen kunnen zijn waardoor afwijkingen op deze 

algemene lijn gerechtvaardigd kunnen zijn. De Raad vindt afwijking van de algemene lijn 

alleen gerechtvaardigd indien het vasthouden aan de algemene lijn zou leiden tot een 

onredelijke verdeling van risico’s tussen TenneT en afnemers. Hieronder schetst de Raad 

situaties die in zijn ogen een afwijking van deze algemene lijn rechtvaardigen. 

 

49. De eerste situatie doet zich voor als gerealiseerde kosten van bepaalde kostensoorten in 

de tijd bezien erg (kunnen) fluctueren. Zou de Raad dan alleen de gerealiseerde kosten van 

het jaar 2009 gebruiken als basis voor de bepaling van de toekomstige budgetten, dan 

bestaat de kans dat de kostenbasis veel te hoog of te laag wordt vastgesteld. De Raad acht 

dit onwenselijk. De Raad kiest er daarom voor om voor kostensoorten met fluctuerende 

kosten het gemiddelde van de gerealiseerde kosten van de drie voorafgaande jaren als 

kostenbasis te hanteren. In onderhavig geval betekent dit het gemiddelde van de jaren 

2007, 2008 en 2009. Met deze afwijking van de algemene lijn zorgt de Raad bovendien 

voor meer stabiliteit in de ontwikkeling van de tarieven voor afnemers. 

 

50. De tweede situatie doet zich voor als de kosten die ten grondslag liggen aan de bepaling 

van het budget in de tijd bezien aanzienlijk (kunnen) veranderen, bijvoorbeeld door nieuwe 

wettelijke activiteiten of door nieuwe omstandigheden op de energiemarkten waarop 

TenneT inkoopt. Zou de Raad dan voor aanvang van de reguleringsperiode de budgetten 

voor de jaren 2011, 2012 en 2013 bepalen, dan bestaat de kans dat deze budgetten minder 

aansluiten op veranderingen in de omgeving van TenneT. Een voorbeeld hiervan is een 

wijziging in de omvang en samenstelling van het takenpakket van TenneT. Dit zou dan als 

gevolg kunnen hebben dat het budget te hoog (in geval van taken die wegvallen) of te laag 

(in geval van taken die erbij komen) is vergeleken met de noodzakelijke kosten voor de 

                                                           
23 Zie besluit van 13 september 2010 met kenmerk 103096_1/242.BT831. 
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taakuitoefening van TenneT. De Raad acht dit onwenselijk. De Raad kiest er daarom voor 

om in dergelijke situaties jaarlijks een budget vast te stellen aan de hand van 

geactualiseerde gerealiseerde kosten. In onderhavig geval betekent dit dat de Raad de 

gerealiseerde kosten van het jaar 2009 gebruikt voor een inschatting van het budget van 

het jaar 2011, die van het jaar 2010 voor een inschatting van het budget van het jaar 2012 

en die van het jaar 2011 voor een inschatting van het budget van het jaar 2013. Dit betekent 

dat de Raad dan dus niet meer voor aanvang van de reguleringsperiode het budget voor 

alle jaren van de reguleringsperiode reeds vaststelt. Met deze afwijking van de algemene 

lijn zorgt de Raad ervoor dat hij flexibiliteit in het systeem behoudt om zodoende met de 

gerealiseerde kosten een zo goed mogelijke inschatting van het jaarlijkse budget te maken.  

 

51. Indien sprake is van zowel (mogelijk) grote fluctuaties in de kosten als onzekere 

omstandigheden in de nabije toekomst, dan kan de Raad ertoe overgaan om het basisjaar 

zowel op basis van het gemiddelde van de kosten van drie jaar (in plaats van een jaar) te 

baseren als om jaarlijkse budgetbepaling (in plaats van drie jaar vooruit) tegelijkertijd toe 

te passen. 

 

52. In hoofdstuk 4 gaat de Raad uitgebreider in op wat deze algemene lijn, en de mogelijke 

afwijkingen daarvan, betekent voor de methode van regulering in dit besluit.  

 

Bevordering doelmatige kwaliteit van de uitvoering van systeemtaken 

53. Ter afsluiting van deze paragraaf behandelt de Raad nog de wettelijke doelstelling om de 

doelmatige kwaliteit van de uitvoering van systeemtaken te bevorderen. De wetgever heeft 

er echter voor gekozen de Raad geen bevoegdheid te geven om een kwaliteitsterm vast te 

stellen. Dit geldt zowel voor de algemene transporttaken als de systeemtaken van TenneT.   

 

54. Desondanks bevordert de Raad met dit methodebesluit ook de meest doelmatige kwaliteit 

van de uitvoering van de taken van TenneT doordat TenneT geacht wordt op grond van het 

methodebesluit haar efficiënte kosten terug te kunnen verdienen. Die kosten maakt 

TenneT onder meer om de kwaliteit van haar systeemtaken te waarborgen. De Raad zet 

daarnaast  andere instrumenten in om de kwaliteit van de uitvoering van de taken te 

bewaken. Tot deze instrumenten behoren onder meer de technische codes, zoals de 

Netcode en de Systeemcode. Dit sluit aan op de toelichting van de Minister in de 

parlementaire geschiedenis24. Daarnaast houdt de Raad toezicht op onder meer het 

kwaliteitsbeheerssysteem middels de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en 

gas.  

 

                                                           
24 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 372, nr.11, p.29. 
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55. Ter voorbereiding van onderhavig besluit heeft de Raad drie onderzoeken uitgevoerd. Twee 

onderzoeken hebben betrekking op respectievelijk de historische en toekomstige financiële 

situatie van TenneT als bedrijf: het winstenonderzoek en een onderzoek naar de financiële 

positie van TenneT (hierna: het financiële positie onderzoek). Het derde onderzoek betreft 

de reguleringsmethode als zodanig. De Raad heeft daartoe drie wetenschappers gevraagd 

te beoordelen in welke mate de toepassing van de frontier shift methodisch juist is. In 

deze paragraaf geeft de Raad een korte beschrijving van (de uitkomsten van) deze 

onderzoeken. Voor de financiële onderzoeken (winsten en financiële positie) geldt dat de 

Raad binnen enige tijd na publicatie van onderhavig besluit de eindrapporten over deze 

onderzoeken zal publiceren.  

 

Winstenonderzoek  

56. Het doel van het winstenonderzoek was om te bezien of de afgelopen 

reguleringsmethodes hebben geleid tot redelijke uitkomsten voor TenneT. Uit het 

onderzoek blijkt dat de gerealiseerde rendementen bij het beheer van de EHS- en de HS-

netten in de jaren 2005 tot en met 2009 gemiddeld boven het normrendement25 liggen, 

waarbij een neergaande trend is te zien. De Raad merkt hierbij op dat uitvoering van de 

uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb)26 financieel 

positief is voor TenneT. TenneT krijgt dan immers een vergoeding voor kosten die nu nog 

niet gedekt zijn27.  

 

Financiële positie onderzoek 

57. Het doel van het financiële positie onderzoek was om te bezien of de voorgestelde 

reguleringsmethodes tot redelijke uitkomsten voor TenneT als bedrijf leiden. Hierbij heeft 

de Raad tevens de wijzigingen van deze voorgestelde methodes betrokken, die hij vanwege 

inhoudelijke redenen doorvoert. Uit het onderzoek blijkt dat deze wijzigingen, mede 

gegeven de grote investeringsopgave van TenneT in de periode 2011 tot en met 2013, de 

onderzoeksuitkomsten positief beïnvloeden. Dit geldt onder meer voor de nacalculatie bij 

de uitvoering van de algemene transporttaken van eventuele vermogenskosten die 

veroorzaakt worden omdat de investeringskosten met vertraging vergoed worden. Ten 

aanzien van de investeringsopgave merkt de Raad op dat de meeste van deze 

investeringen naar verwachting aanmerkelijk zijn, hetgeen een positief effect heeft op de 

rentabiliteit en de financiële ratio’s van TenneT. Ingevolge artikel 41b, tweede lid van de E-

wet krijgt TenneT immers een tariefverhoging ter dekking van ze kosten van deze 

                                                           
25 Het normrendement betreft de nominale WACC. 
26 CBb-uitspraak van 29 juni 2010 met kenmerk AWB 08/878 en 08/880. 

27 Voor de volledigheid merkt de Raad hierbij op dat hij op 29 juli 2010 van TenneT een brief (met kenmerk 

OBR 10-146) heeft ontvangen, waarin TenneT EUR 60,4 miljoen (voor 2008 en 2009) aan kosten claimt. 
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investeringen gedurende de reguleringsperiode. Overigens neemt dit effect verder toe 

indien de reikwijdte van het wetsartikel wordt uitgebreid van aanmerkelijke investeringen 

naar uitbreidingsinvesteringen zoals voorgesteld in de recente wetswijziging28. 

 

Onderzoek naar de frontier shift 

58. Het derde onderzoek dat de Raad heeft uitgevoerd betreft de reguleringsmethode als 

zodanig. De Raad heeft drie wetenschappers met expertise op het gebied van 

productiviteitsanalyses gevraagd te beoordelen in welke mate de toepassing van de 

frontier shift in de reguleringsmethode voor TenneT methodisch juist is (hierna: frontier 

shift onderzoek). Het doel van dit onderzoek was om te bezien in welke mate de 

reguleringsmethodes methodisch juist zijn, waarbij in het bijzonder de juistheid van de 

toepassing van de frontier shift op de totale kosten (dus ook op de kapitaalkosten) van 

belang is.  

 

59. De belangrijkste bevindingen van het frontier shift onderzoek zijn29: 

• Efficiëntieverbeteringen op de korte termijn komen vooral van een verbeterde 

beheersing van de operationele kosten. Efficiëntieverbeteringen op de lange termijn 

zijn vooral het resultaat van de technische vooruitgang, dat gerealiseerd kan worden 

door verbeterde (efficiëntere) kapitaalgoederen aan te schaffen. 

• Uit de economische theorie blijkt dat sprake is van een lange termijn dynamisch 

optimalisatieprobleem, omdat de operationele kosten en kapitaalkosten afhankelijk 

van elkaar zijn. Het is daarmee niet mogelijk en zinvol om deze kosten van elkaar te 

scheiden. In een internationale kostenbenchmark, en in de daaruit volgende 

reguleringsmethode, dienen daarom operationele en kapitaalkosten meegenomen te 

worden. De reguleringsmethode van de Raad is daarmee methodologisch juist en 

behoeft op dit punt geen aanpassing. 

• De huidige reguleringsmethode leidt tot sterke prikkels voor TenneT om de 

productiviteit te bevorderen. De Energiekamer stelt strikte eisen, omdat TenneT 

binnen een relatief korte periode zowel de eigen inefficiënties dient weg te werken als 

de productiviteitsontwikkeling van de ‘frontier’ dient te realiseren.  

 

60. De Raad ziet de bevindingen van de onderzoekers als ondersteuning van de inhoud van 

zijn reguleringsmethodes: de onderzoekers onderschrijven dat de Raad de efficiëntie van 

TenneT meet op totale kosten en de uitkomsten vervolgens vertaalt in de 

reguleringsparameters (efficiëntieparameters en frontier shift) die wederom op totale 

                                                           
28 Eerste kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31904, A. 
29 Zie ook: TU Delft, IPSE Studies, Universiteit Utrecht en Erasmus Universiteit Rotterdam, Onderzoek naar 

de generieke productiviteitsontwikkeling in de reguleringsmethode van TenneT TSO BV, Delft, juli 2010, 

www.energiekamer.nl. 
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kosten worden toegepast. De Raad heeft gekozen voor deze wijze van regulering vanwege 

de samenhang tussen de operationele kosten en de kapitaalkosten, alsmede vanwege het 

feit dat de internationale benchmark ook is uitgevoerd op de totale kosten. Daarnaast heeft 

de Raad de precieze hoogte van de efficiëntieparameters en de frontier shift, in combinatie 

met elkaar, nader bekeken.  

 

Conclusie onderzoeken 

61. Mede op basis van de bevindingen van de uitgevoerde onderzoeken heeft de Raad de 

uitgangspunten in de reguleringsmethode nog eens kritisch bezien. Dit heeft ertoe geleid 

dat de Raad de uitgangspunten van de efficiëntieparameter voor de beheerkosten van de 

HS-netten en die voor de EHS-netten30 anders heeft geformuleerd. De Raad acht deze 

veranderingen inhoudelijk noodzakelijk. Afsluitend merkt de Raad op dat uit de 

uitgevoerde onderzoeken het beeld naar voren komt dat de reguleringsmethodes voor 

TenneT hebben geleid en leiden tot redelijke uitkomsten, zowel voor het bedrijf TenneT als 

voor de afnemers. 

 

 

62. Op grond van artikel 41e, tweede lid van de E-wet stelt de Raad de methode van regulering 

vast voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar (hierna: 

reguleringsperiode). De Raad heeft er voor gekozen de methode in dit besluit vast te 

stellen voor de reguleringsperiode die loopt van 1 januari 2011 tot en met 31 december 

2013. Dit staat gelijk aan de minimaal wettelijk toegestane periode van drie jaar, als 

neergelegd in artikel 41e, tweede lid van de E-wet. Door een periode van drie jaar te 

hanteren, kan de Raad de nieuwe reguleringsmethode voor systeemtaken tijdig evalueren. 

Een korte reguleringsperiode biedt bovendien de mogelijkheid om de 

reguleringssystematiek sneller aan te passen als de omstandigheden daartoe nopen. 

Daarbij is van belang dat dit de eerste maal is dat de Raad een methodebesluit voor de 

systeemtaken vaststelt. Een andere reden voor de keuze van een reguleringsperiode van 

drie jaar vormt de wens van de Raad deze synchroon te laten lopen met de 

reguleringsperiode van de algemene transporttaken van TenneT31. Dat verhoogt de 

consistentie tussen de besluiten en komt de efficiëntie ten goede. Daarbij wijst de Raad 

ook op het feit dat de beheerkosten voor de transport- en systeemtaken integraal 

onderwerp van onderzoek zijn geweest, en vermoedelijk zullen blijven. 

 

                                                           
30 Zie paragraaf 8.3.2 van besluit van 13 september 2010 met kenmerk 103096_1/242.BT831. 
31 Zie besluit van 13 september 2010 met kenmerk 103096_1/242.BT831. 
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63. De Raad geeft hieronder aan welke onderdelen gewijzigd zijn ten opzichte van de ontwerp-

besluit.  

 

Ten eerste heeft de Raad de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken betrokken bij de 

vaststelling van onderhavig besluit. Het betreft hier het winstenonderzoek, het frontier 

shift onderzoek en het financiële positie onderzoek. Deze onderzoeken staan beschreven 

in paragraaf 3.4.2 van dit besluit. 

 

Ten tweede heeft de Raad besloten om omzetregulering toe te passen bij de systeemtaken 

van TenneT, omdat deze keuze het beste aansluit bij de wensen van de wetgever. Deze 

wijziging staat beschreven in paragraaf 3.4.1 van dit besluit. 

 

Ten derde heeft de Raad twee wijzigingen doorgevoerd die de bepaling van de WACC 

betreffen. Als gevolg hiervan stijgt de WACC met 0,1% tot 6%. Deze wijzigingen staan 

beschreven in paragraaf 4.2 van het besluit. 

 

Ten vierde heeft de Raad besloten om geen frontier shift toe te passen op de 

uitvoeringskosten, met als doel om de uitvoering van marktfaciliterende taken van TenneT  

niet te belemmeren. Deze wijziging staat in paragraaf 4.2 van het besluit. 

 

Ten vijfde heeft de Raad besloten om de regulering van de inkoop van vermogen te 

wijzigen. Allereerst zal de Raad de kosten voor de inkoop van noodvermogen volledig 

nacalculeren vanwege de ingebruikname van de BritNed-kabel. Daarnaast zal de Raad de 

inkoopkosten van de andere vermogens deels nacalculeren. Deze wijzigingen staan in 

paragraaf 6.3 van het besluit. 
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4 
 

64. In dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk beschrijft de Raad gedetailleerd de methode 

van regulering voor de systeemtaken. Voor een schematische weergave van de methode 

verwijst de Raad naar figuur 1. In dit hoofdstuk licht de Raad de reguleringsmethode ter 

bepaling van het budget toe en motiveert hij de daarbij gemaakte keuzes om de 

doelmatigheid te bevorderen. In het volgende hoofdstuk licht de Raad toe hoe hij het tarief 

bepaalt met behulp van het budget en de rekenhoeveelheid.  

 

 

Figuur 1: Grafische weergave van de methode van regulering 32 

 

65. In paragraaf 4.1 beschrijft de Raad welke kostensoorten hij onderscheidt bij de methode 

van regulering. De Raad maakt onderscheid naar uitvoeringskosten, inkoopkosten en 

beheerkosten. Vervolgens beschrijft de Raad in de paragrafen 4.2, 4.3 en 4.4 voor elke 

kostensoort welke doelmatigheidsprikkels hij redelijk acht, en hoe hij een schatting van 

deze kosten voor de jaren 2011 tot en met 2013. Tot slot beschrijft de Raad in paragraaf 4.5 

hoe deze schattingen gezamenlijk het budget vormen waarmee de Raad het tarief bepaalt.  

                                                           
32 In elk blok is aangegeven welk gegeven wordt bepaald, in welke paragraaf dat staat toegelicht en met welke 

formule(s) dat wordt uitgevoerd. De grijs gemarkeerde blokken worden in het volgende hoofdstuk 

behandeld. 
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Indeling naar kostensoorten 

66. De Raad bekijkt allereerst welke soorten kosten TenneT moet maken ter uitvoering van de 

systeemtaken. De wijze waarop kosten tot stand komen en de mate waarin kosten in de 

tijd fluctueren, verschilt namelijk per kostensoort. Alleen door dit onderscheid te maken, 

kan de Raad bepalen welke doelmatigheidsprikkels voor elke kostensoort redelijk zijn.  

 

67. In de huidige praktijk van de tariefbesluiten33 onderscheidt de Raad drie soorten kosten, te 

weten uitvoeringskosten, inkoopkosten en beheerkosten. De Raad continueert dit 

onderscheid in dit besluit. Allereerst omdat dit onderscheid effectief is gebleken. 

Daarnaast sluit dit onderscheid ook aan op de indeling van de boekhouding van TenneT. 

Dit onderscheid is daarmee ook praktisch uitvoerbaar. Tot slot merkt de Raad op dat de 

wijze waarop deze kosten tot stand komen en de mate waarin deze kosten in de tijd 

fluctueren, ook verschillen. Door dit onderscheid te hanteren, kan de Raad ook 

daadwerkelijk doelmatigheidsprikkels variëren per kostensoort. Voor de volledigheid licht 

de Raad de onderscheiden kostensoorten nader toe. 

 

Definitie verschillende kostensoorten 

68. Onder uitvoeringskosten verstaat de Raad de operationele kosten (hierna: OPEX) en 

kapitaalkosten (hierna: CAPEX) die TenneT maakt voor de uitvoering van de systeemtaken, 

voor zover deze kosten geen betrekking hebben op de hierna te definiëren inkoopkosten 

en beheerkosten. Het gaat onder meer om kosten voor management, overig personeel en 

huisvesting. 

 

69. Onder inkoopkosten verstaat de Raad primair de kosten die TenneT aan derden betaalt 

voor het beschikbaar hebben van vermogens en voorzieningen. Daarnaast houdt de Raad 

ook rekening met opbrengsten van TenneT uit sancties. De inkoopkosten zijn het saldo 

van de gerealiseerde kosten en opbrengsten. De Raad merkt hierbij op bij de vergoeding 

voor de inkoopkosten saldering met de opbrengsten plaatsvindt. De Raad licht hieronder 

nader toe welke componenten het betreft. 

 

70. De kosten die TenneT aan derden betaalt betreffen:  

• Regel- en reservevermogen: regelvermogen is het vermogen dat door TenneT via de 

Frequentie Vermogens Regeling wordt ingezet met als doel de vermogensbalans 

binnen Nederland in evenwicht te houden. Contractanten zijn verplicht om voor ieder 

kwartier voor het overeengekomen vermogen een op- en afregelbieding te doen, 

                                                           
33 Laatstelijk vastgesteld bij besluit van 16 december 2009 met kenmerk 103310_1/43. 
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waardoor TenneT zeker stelt dat een minimum aan regelvermogen wordt aangeboden. 

Reservevermogen is het vermogen dat door TenneT wordt gebruikt door het vrijmaken 

van regelvermogen ten behoeve van balanshandhaving dan wel voor het opheffen of 

oplossen van transportbeperkingen;  

• Noodvermogen: noodvermogen betreft contracten die TenneT heeft afgesloten, 

waarin is vastgelegd dat contractanten, zijnde elektriciteitsverbruikers, snel kunnen 

worden afgeschakeld om de onbalans in het Nederlandse systeem snel te 

verminderen; 

• Herstelvoorzieningen: het geheel aan voorzieningen (installaties, procedures en 

medewerkers) die nodig zijn om een spanningsloos net weer onder spanning te 

kunnen brengen.  

 

71. TenneT legt aan partijen met wie zij contracten voor vermogen en voorzieningen heeft 

afgesloten in bepaalde situaties een sanctie op indien deze partijen de contractuele 

verplichtingen niet naleven. Daarnaast verkrijgt TenneT per saldo opbrengsten uit de 

onbalansmarkt. Elke programmaverantwoordelijke krijgt voor de onbalans die hij 

veroorzaakt de kosten in rekening gebracht die TenneT moet maken voor het opheffen van 

zijn onbalans. Omdat TenneT de onbalans voor alle programmaverantwoordelijken moet 

opheffen kan TenneT de positieve en negatieve onbalans van verschillende afnemers 

salderen. TenneT maakt daardoor zelf minder kosten dan zij aan opbrengsten verkrijgt. 

Het saldo van de kosten en opbrengsten van de onbalansmarkt is daarom positief.  

 

72. De beheerkosten betreffen de OPEX en CAPEX die TenneT maakt voor het beheer van de 

EHS-netten voor zover deze kosten worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de 

systeemtaken. Deze EHS-netten vormen een koppeling tussen de netten in diverse regio´s 

in Nederland en met netten van andere landen. Door deze koppeling wordt TenneT in 

staat gesteld om systeemtaken zoals balanshandhaving uit te kunnen uitvoeren.  

 

Overige definities 

73. Onder geschatte kosten verstaat de Raad dat onderdeel van het budget dat betrekking 

heeft op een bepaalde kostensoort. De Raad bepaalt voor de uitvoeringskosten, 

inkoopkosten en beheerkosten afzonderlijk een schatting. De hoogte van de schatting is 

mede afhankelijk van de gerealiseerde kosten van een voorafgaand jaar of jaren, een te 

verwachten productiviteitsontwikkeling en de inflatiecorrectie. 

 

74. Onder het budget verstaat de Raad het totaal van de schattingen voor de 

uitvoeringskosten, de inkoopkosten en de beheerkosten. Het budget ligt mede ten 

grondslag aan het tarief.  
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75. Bij de bepaling van de schatting voor uitvoeringskosten hanteert de Raad de gerealiseerde 

gegevens van het meest recent afgeronde kalenderjaar. De Raad acht deze gegevens de 

meest representatieve gerealiseerde gegevens voor de toekomst. Bovendien is geen sprake 

van grote fluctuaties in de gerealiseerde uitvoeringskosten. De Raad vindt het echter wel 

redelijk om af te wijken van zijn algemene lijn om de schatting voor drie jaar vooruit te 

bepalen. Dit vanwege het feit dat extra taken voor TenneT zijn voorzien in de 

voorgenomen wijziging van de E-wet34, die op moment van publicatie van dit besluit ter 

behandeling in de Eerste Kamer ligt, en in het door de Europese Commissie aangenomen 

Derde Pakket aan Elektriciteitsrichtlijnen35. De extra taken van TenneT zullen zich 

manifesteren in de periode 2011 tot en met 2013. Om ervoor te zorgen dat de kosten van 

de extra taken zo snel mogelijk worden meegenomen bij de schatting voor de 

uitvoeringskosten stelt de Raad jaarlijks het budget vast. Concreet betekent dit dat de Raad 

voor de bepaling van de schatting voor het jaar (t) in de periode 2011 tot en met 2013 

uitgaat van de gerealiseerde gegevens over het jaar (t-2), die in het jaar (t-1) bij de Raad 

beschikbaar zijn36.  

 

Basisgegevens voor schatting 

76. De gerealiseerde gegevens van TenneT betreffen enerzijds de OPEX van het jaar (t-2) en 

anderzijds de afschrijvingen en (des)investeringen tot en met het jaar (t-2). Aan de hand 

van deze gegevens bepaalt37 de Raad de afschrijvingskosten en de gestandaardiseerde 

activawaarde (hierna: GAW). De afschrijvingskosten vormen samen met een reële 

vermogenskostenvergoeding over het geïnvesteerd vermogen de CAPEX. Deze werkwijze 

is gelijk aan die bij het bepalen van de CAPEX van de algemene transporttaken van 

TenneT38. 

 

77. Ten aanzien van de kapitaalkosten merkt de Raad het volgende op. De Raad bepaalt, zoals 

gebruikelijk, voor een bepaald jaar de GAW per historisch investeringsjaar en berekent 

vervolgens de som door de GAW van de afzonderlijke jaren bij elkaar op te tellen. Omdat 

de Raad met een reële WACC rekent, indexeert de Raad voor elk investeringsjaar de GAW 

                                                           
34 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31904, nrs. 1-3. 
35 Richtlijn 2009/72 EG en Richtlijn 2009/73 EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt 

voor respectievelijk elektriciteit en gas. 
36 Zo maakt de Raad bijvoorbeeld voor de bepaling van de schatting voor het jaar 2011 gebruik van de 

gerealiseerde gegevens over het jaar 2009. 
37 Zie Bijlage 1, formule (1). 
38 Zie besluit van 13 september 2010 met kenmerk 103096_1/242.BT831. 
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met de relevante inflatie aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer (hierna: cpi). 

Voor het jaar 2009 bijvoorbeeld berekent de Raad de kapitaalkosten als volgt. Hij bekijkt 

elk jaar waarin de netbeheerder een investering heeft gedaan apart. Het jaar waarin een 

bepaalde investering is gedaan noemt de Raad een investeringsjaar. Voor elk 

investeringsjaar vóór het jaar 2009 berekent de Raad de waarde van de investeringen uit 

dat jaar in prijspeil van het jaar 2009. Vervolgens vermindert hij deze met de 

afschrijvingen op die investeringen, eveneens uitgedrukt in het prijspeil van het jaar 2009, 

zodat de waarde van de investeringen aan het einde van het jaar 2009 resulteert. Hiertoe 

is per activasoort een afschrijvingstermijn bepaald (zie tabel 1).  
 

Tabel 1. Afschrijvingstermijn per activasoort voor investeringen van TenneT  

I Hoogspanningslijnen: 

   Mast en fundatie 

   Elektrotechnisch deel 

 

55 jaar 

40 jaar 

II Hoogspanningskabels 50 jaar 

III Hoogspanningsstations: 

   Primair 

   Primair 

   Secundair 

 

40 – 45 jaar 

25 jaar 

20 – 30 jaar 

IV Vermogenstransformatoren 

(incl. “ transformatorhuisje”) 

35 jaar 

V Overig vast actief: 

   Terreinen 

   Gebouwen  

   Telecommunicatienet 

   Computerapparatuur 

   Overige bedrijfsmiddelen 

 

Nihil 

25 – 50 jaar 

10 jaar 

3 – 5 jaar 

5 – 10 jaar 
 

78. Voor elk investeringsjaar berekent de Raad de reële WACC over de waarde aan het einde 

van het jaar 2009 in het prijspeil van dat jaar. De kapitaalkosten zijn nu de som van het 

reële rendement over de geïnfleerde GAW en de geïnfleerde afschrijvingen.  

 

Redelijk rendement 

79. De Raad bespreekt hieronder de algemene uitgangspunten die de Raad hanteert bij het 

vaststellen van het redelijk rendement. De gedetailleerde beschrijving van de methode voor 
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de berekening van het redelijk rendement staat in Bijlage 2. De methode ter bepaling van 

de WACC is gelijk aan die bij de algemene transporttaken van TenneT39. 

 

80. Ingevolge artikel 41, derde lid van de E-wet heeft de x-factor onder meer als doel te 

bereiken dat de netbeheerder in ieder geval geen rendement kan behalen dat hoger is dan 

in het economisch verkeer gebruikelijk (een ‘redelijk rendement’). De Raad stelt het redelijk 

rendement gelijk aan de zogenaamde ‘Weighted Average Cost of Capital’40 van een 

efficiënt gefinancierde netbeheerder.  

 

81. De Raad acht het van belang om in dit besluit een transparante en voorspelbare 

reguleringssystematiek neer te leggen. Onderdeel hiervan is een stabiele en transparante 

methode voor de berekening van de WACC. Om deze redenen gebruikt de Raad voor het 

bepalen van de WACC voor de landelijke netbeheerder de methode in de vierde 

reguleringsperiode voor de algemene transporttaken van TenneT als basis. Hierbij merkt 

de Raad ook op dat hij één algemene methode voor de berekening van de WACC voor alle 

netbeheerders hanteert. 

 

82. Zoals eerder vermeld betreffen de wijzigingen een actualisatie en twee aanpassingen van 

parameters binnen het redelijk rendement. De wijzigingen van de methode waarop de 

Raad het redelijk rendement berekent betreffen de parameters inflatie en ‘gearing’ (de 

mate van financiering met vreemd vermogen). De methode voor het bepalen van de 

inflatie is aangepast om beter aan te sluiten bij de referentieperioden voor de bepaling van 

de andere parameters van het redelijk rendement. De gearing is het percentage vreemd 

vermogen ten opzichte van het totale vermogen. De methode voor het bepalen van de 

gearing is aangepast om duidelijker aan te sluiten bij een marktconforme 

financieringsstructuur.  

 

83. De Raad is zich bewust van het feit dat het van groot belang is dat de WACC op het juiste 

niveau wordt vastgesteld. Een te hoge WACC leidt ertoe dat TenneT een hoger dan redelijk 

rendement behaalt, waardoor afnemers te veel betalen voor de geleverde diensten. Een te 

lage WACC leidt ertoe dat TenneT een lager dan redelijk rendement behaalt. Hierdoor is de 

landelijke netbeheerder niet in staat een marktconforme vergoeding te betalen aan de 

vermogensverschaffers. Bij (her)financiering van de kapitaalbehoefte van de landelijke 

netbeheerder zullen vermogensverschaffers bij een te lage WACC onvoldoende bereid zijn 

om kapitaal ter beschikking te stellen. Noodzakelijke investeringen, en daarmee de 

leveringszekerheid, kunnen daardoor in het geding komen.  

 

                                                           
39 Zie besluit van 13 september 2010 met kenmerk 103096_1/242.BT831. 

40 Zie Bijlage 1, formule (12). 
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84. De WACC stelt efficiënte bedrijven in staat om een redelijk rendement te behalen op het 

geïnvesteerde vermogen dat benodigd is als vergoeding voor de vermogensverschaffers. 

De WACC is een procentuele vergoeding op het geïnvesteerde vermogen. De WACC omvat 

zowel een vergoeding voor het geïnvesteerde vreemd vermogen als voor het geïnvesteerde 

eigen vermogen. De gehanteerde WACC is om deze reden een gewogen gemiddelde van de 

kostenvoet van vreemd vermogen en de kostenvoet van het eigen vermogen, op basis van 

een door de Raad vastgestelde gearing.  

 

85. Bij de vaststelling van de WACC is het van belang dat de Raad een vergoeding vaststelt die 

redelijk kan worden geacht voor de hoogte van de vermogenskosten van de landelijke 

netbeheerder in de komende reguleringsperiode. Dit betekent dat de vast te stellen WACC 

idealiter “ forward-looking” zou moeten zijn, waarbij de Raad anticipeert op toekomstige 

ontwikkelingen. De Raad beschouwt echter historische (“backward-looking”) gegevens als 

het beste vertrekpunt voor voorspellingen van de toekomst, omdat de objectiveerbaarheid 

en stabiliteit van “ forward-looking” gegevens vaak onderwerp van discussie is. De waardes 

van de parameters in het verleden vormen dan ook de basis voor de berekening van de 

WACC. Een belangrijk criterium voor de vast te stellen parameters is dat deze, al dan niet 

in onderlinge samenhang, in voldoende mate robuust dienen te zijn voor mogelijke 

ontwikkelingen op financiële markten gedurende de reguleringsperiode. De Raad bereikt 

dit door de schattingen van variabelen op voldoende conservatieve wijze uit te voeren. 

Derhalve neemt de Raad de ontwikkeling van individuele parameters over verschillende 

referentieperioden in het verleden in ogenschouw, waarbij een balans wordt gezocht 

tussen de representativiteit van de gemiddelde waardes van historische gegevens uit meer 

recente jaren en de stabiliteit van gemiddelde waardes van gegevens over een wat langere 

periode. Waar nodig weegt de Raad ook prognoses van gerenommeerde organisaties mee 

bij het vaststellen van de toekomstige waardes van de parameters. Tot slot houdt de Raad 

rekening met de mogelijke onzekerheid over de hoogte van de diverse parameters door, 

waar relevant, bandbreedtes te hanteren. 

 

86. De Raad baseert de WACC op de WACC van een netbeheerder die zich efficiënt financiert 

in plaats van op de werkelijke vermogenskosten van de landelijke netbeheerder. Deze 

aanpak sluit aan bij de wet waarin wordt geëist dat ‘de netbeheerder in ieder geval geen 

rendement kan behalen dat hoger is dan in het economisch verkeer gebruikelijk’41. 

Aangezien een nadere toelichting in de parlementaire geschiedenis bij de systeemtaken 

ontbreekt, acht de Raad het verdedigbaar om hier aan te sluiten aan hetgeen de wetgever 

heeft bepaald voor de algemene transporttaken van TenneT.  

 

                                                           
41 In het bijzonder artikel 41, derde lid van de E-wet. 
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87. In lijn met het wettelijk kader en met de door de Raad toegepaste reguleringssystematiek, 

stelt de Raad een zogenaamde reële WACC vóór belasting vast. Het hanteren van een reële 

WACC betekent dat de WACC geen vergoeding bevat voor de inflatie42. Dit is niet nodig, 

omdat de tarieven van de landelijke netbeheerder jaarlijks met de inflatie meestijgen. Wel 

bevat de gehanteerde WACC een vergoeding voor de te betalen vennootschapsbelasting43.  

 

88. De methode voor de berekening van de WACC is gebaseerd op rapporten van het 

onafhankelijke onderzoeksbureau Oxera Consulting Ltd. (hierna: Oxera) 44 en het 

onderzoeksbureau Reckon LLP (hierna: Reckon)45. Om een WACC vast te kunnen stellen 

die zoveel mogelijk representatief is voor de verwachte ontwikkelingen in de komende 

reguleringsperiode, streeft de Raad ernaar recente ontwikkelingen in de parameters bij de 

totstandkoming van dit besluit mee te nemen. Om deze reden heeft de Raad aan Oxera 

gevraagd om een rapport op te stellen waarin recente ontwikkelingen in de parameters van 

de WACC zijn opgenomen. Dit rapport heeft de Raad op 5 februari 2010 ontvangen. 

 

89. Op verzoek van de Raad heeft Oxera de methode voor de bepaling van de inflatie en de 

gearing nader onderzocht. De Raad heeft de methode voor het bepalen van de gearing 

laten onderzoeken door de gearing van vergelijkbare bedrijven te analyseren. De Raad heeft 

de gearing aangepast om duidelijker aan te sluiten bij een marktconforme gearing. 

Daarnaast heeft de Raad de methode voor de vaststelling van de inflatie aangepast, om 

beter aan te sluiten bij de risicovrije rente in de WACC berekening. De Raad vindt de 

rapporten van Oxera betrouwbaar en van goede kwaliteit. De Raad sluit zich bij de 

vaststelling van de hoogte van de WACC bij de rapporten van Oxera aan. Afgezien van de 

wijzigingen in de bepaling van de inflatie en de hoogte van de gearing, hanteert de Raad 

voor het bepalen van de WACC voor de landelijke netbeheerder dezelfde methode als in de 

vierde reguleringsperiode. 

 

90. Daarnaast heeft de Raad Reckon gevraagd om een second opinion uit te voeren op de 

WACC zoals neergelegd in het ontwerp-besluit en op de zienswijzen van de 

belanghebbenden. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen. Ten eerste is de historische 

referentieperiode voor inflatie in overeenstemming gebracht met de referentieperiode voor 

de risicovrije rente. Dit heeft geleid tot een opwaartse aanpassing van de WACC met 0,1%-

punt ten opzichte van de resulterende hoogte van de WACC uit het ontwerp-besluit. Ten 

tweede is de bandbreedte van de gearing omgedraaid. Deze aanpassing heeft, door 

                                                           
42 Zie Bijlage 1, formule (12). 

43 Zie Bijlage 1, formule (13). 

44 Oxera, Updating the WACC for energy networks, Methodology paper, 2 februari 2010,  

www.energiekamer.nl (hierna: Oxera (2010b)) 

45 Reckon, Second opinion on draft WACC decision for gas distribution, 25 juni 2010, www.energiekamer.nl. 
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afronding, geen effect op de hoogte van de WACC. Ten slotte is er als gevolg van de 

second opinion discussie ontstaan over de marktrisicopremie. Dit heeft eveneens geen 

effect op de hoogte van de WACC. De aanpassingen worden in Bijlage 2 bij dit besluit 

nader toegelicht. 

 

91. De methode waarmee de Raad de WACC bepaalt staat in Bijlage 2 beschreven. De Raad 

geeft hierbij per parameter een motivering voor de gemaakte keuzes. Uit deze methode 

volgt de WACC. De Raad stelt de reële WACC (voor belasting) voor de systeemtaken van 

TenneT vast op 6,0%.  
 

Bevordering doelmatige bedrijfsvoering 

92. Uit de in voorgaande randnummers beschreven werkwijze vloeien de OPEX en CAPEX van 

de uitvoeringskosten voort. Op deze OPEX en CAPEX, die de basis vormen voor de 

schatting, past46 de Raad geen efficiëntieparameter toe. De Raad heeft daartoe besloten 

naar aanleiding van een zienswijze van TenneT47. De Raad constateert met TenneT dat de 

toepassing van de algemene productiviteitsontwikkeling (hierna: frontier shift) op de 

uitvoeringskosten ertoe leidt dat TenneT haar efficiënte kosten mogelijk niet volledig 

terugverdient. Deze systematiek zou marktfacilitering kunnen belemmeren. Het niet 

toepassen van deze efficiëntieparameter is een wijziging ten opzichte van het ontwerp-

besluit. 
 

Correctie voor inflatie 

93. De Raad acht het redelijk om de schatting voor uitvoeringskosten uit te drukken in prijzen 

van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. De Raad past daarom een correctie voor 

inflatie toe op basis van cpi. Om redenen van consistentie sluit de Raad voor de 

inflatiecorrectie aan bij de wijze waarop de cpi voor de algemene transporttaken wordt 

bepaald en gehanteerd in de wettelijke formule van artikel 41b, eerste lid van de E-wet. Dit 

betekent dat de Raad voor de periode vanaf het jaar (t-2), het jaar van de basisgegevens, 

tot het jaar (t), het jaar waarvoor de schatting wordt bepaald, voor cpi corrigeert. 
 

 
 

94. Bij de bepaling van de schatting voor inkoopkosten hanteert de Raad, in tegenstelling tot 

bij de uitvoeringskosten, de gerealiseerde gegevens van de drie meest afgeronde 

kalenderjaren. De Raad kiest daarmee dus voor een afwijking van zijn algemene lijn. 

Inkoopkosten zijn sterk afhankelijk van marktomstandigheden en deze omstandigheden 

kunnen jaarlijks sterk variëren. De Raad ziet dit ook terug in de ontwikkeling van 

                                                           
46 Zie Bijlage 1, formule (2) en (3). 

47 Zie Bijlage 3, zienswijze 5. 
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gerealiseerde inkoopkosten. Het baseren van de schatting voor inkoopkosten op de 

gerealiseerde kosten van een enkel jaar kan leiden tot sterke fluctuaties in het budget en 

het tarief. Door een driejarig gemiddelde te hanteren wordt dit voorkomen. Omdat de 

inkoopkosten mogelijk ook beïnvloed worden door meerjarige veranderingen in de 

energiemarkten (o.a. de olieprijzen) bepaalt de Raad de schatting jaarlijks. Zo wordt 

voorkomen dat een structureel lager of hoger kostenniveau voor inkoopkosten pas in een 

volgende reguleringsperiode tot aanpassing van het budget leidt in plaats van twee jaar 

later. Ook hier kiest de Raad voor een afwijking van zijn algemene lijn dat hij voor de 

gehele reguleringsperiode de schatting voorafgaand aan de reguleringsperiode vaststelt. 

De Raad acht deze keuze echter goed verdedigbaar omdat het bijdraagt aan een stabiele 

ontwikkeling van het budget en het tarief. Concreet hanteert de Raad bij de bepaling van 

de schatting voor het jaar (t) in de periode 2011 tot en met 2013 de gerealiseerde gegevens 

over de jaren (t-4) tot en met (t-2), die in het jaar (t-1) bij de Raad beschikbaar zijn.  
 

Basisgegevens voor vergoeding 

95. De gerealiseerde gegevens van TenneT betreffen de inkoopkosten van de jaren (t-4) tot en 

met (t-2). Bij deze inkoopkosten zijn de opbrengsten uit sancties gesaldeerd. 
 

Bevordering doelmatige bedrijfsvoering 

96. De Raad hanteert bij de bepaling van de schatting voor inkoopkosten geen 

efficiëntieparameters. De Raad is van oordeel dat niet op voorhand kan worden gesteld dat 

TenneT in staat is om de in het verleden gerealiseerde inkoopkosten met een bepaald 

percentage te reduceren. Ook hier wijst de Raad op het gegeven dat de inkoopkosten sterk 

afhankelijk zijn van marktomstandigheden en deze omstandigheden jaarlijks kunnen 

variëren. De doelmatigheid van de bedrijfsvoering wordt bevorderd doordat het budget 

voor het tarief (mede) wordt gebaseerd op de geschatte inkoopkosten en slechts deels 

afhankelijk is van de gerealiseerde kosten in het desbetreffende jaar. De Raad acht 

gedeeltelijke nacalculatie op zijn plaats (zie paragraaf 6.3 voor een nadere uitleg). 

Samengevat zal de Raad de inkoopkosten voor noodvermogen volledig nacalculeren. 

Daarnaast calculeert de Raad de inkoopkosten voor regel- en reservevermogen alsmede 

herstelvoorzieningen deels na indien de realisatie van de schatting afwijkt. Van deze 

systematiek gaat een doelmatigheidsprikkel uit: indien de gerealiseerde kosten lager liggen 

dan de schatting, dan leidt dat tot een hoger rendement voor TenneT. Omdat de 

gerealiseerde inkoopkosten van dat jaar weer de basis vormen voor toekomstige 

schattingen profiteert ook de afnemer twee jaar later van doorgevoerde kostenreducties. 

Eveneens geldt dat indien de gerealiseerde kosten hoger liggen dan de schatting dit leidt 

tot een lager rendement voor TenneT. Omdat niet de volledige kostenstijging in rekening 

mag worden gebracht via nacalculatie profiteren de afnemers hiervan. 
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97. De Raad bepaalt48 de schatting door eerst een driejaars gemiddelde te bepalen van de 

inkoopkosten over de periode (t-4) tot en met (t-2), uitgedrukt in het prijspeil van het jaar 

(t-2). De Raad is van mening dat dit een objectieve schatting is voor de inkoopkosten voor 

het jaar (t). 

 

Correctie voor inflatie 

98. Op de inkoopkosten past de Raad een inflatiecorrectie toe om tot de schatting voor 

inkoopkosten van het jaar (t) te komen. De wijze van inflatiecorrectie is overeenkomstig 

die bij de uitvoeringskosten.  

 

Correctie voor saldo onbalans 

99. Bij het bepalen49 van de uiteindelijke schatting wordt het (positieve) saldo van 

opbrengsten en kosten uit de onbalansmarkt die TenneT heeft opgebouwd (tot 1 

september) en verwacht op te bouwen (vanaf 1 september tot en met 31 december) van het 

jaar (t-1), inclusief een correctie voor heffingsrente, in mindering gebracht op de schatting.  

 

100. Omdat TenneT het positieve saldo genereert in een periode voordat het saldo op de 

vergoeding voor inkoopkosten in mindering wordt gebracht, past de Raad een correctie 

voor heffingsrente toe vanaf de periode van het genereren van het saldo tot de periode van 

de vrijval van dit saldo. 

 

101. Als rentepercentage hanteert50 de Raad het gewogen gemiddelde van de wettelijke 

heffingsrente, zoals die door het Ministerie van Financiën elk kwartaal wordt vastgesteld. 

Indien voor een kwartaal nog geen percentage is vastgesteld, dan hanteert de Raad voor 

dat kwartaal het laatst vastgestelde percentage.  

 

 

 

102. Voor de bepaling van de schatting voor beheerkosten hanteert de Raad zijn algemene lijn 

bij het bepalen van de doelmatigheidsprikkels. Dit betekent enerzijds dat hij, net als bij de 

uitvoeringskosten, gegevens van het meest recent afgeronde kalenderjaar, zijnde het jaar 

2009, hanteert. Deze gerealiseerde kosten acht de Raad het meest representatief voor de 

verwachte ontwikkelingen in de toekomst. Hierbij merkt de Raad op dat de beheerkosten 

in de tijd bezien niet enorm fluctueren. Anderzijds betekent de algemene lijn dat de Raad 

voorafgaand aan de reguleringsperiode de schatting voor alle jaren van die 

                                                           
48 Zie Bijlage 1, formule (4). 
49 Zie Bijlage 1, formule (5). 
50 Zie Bijlage 1, formule (6). 
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reguleringsperiode reeds bepaalt. Concreet betekent dit dat de Raad voor de bepaling van 

de schatting voor de jaren 2011 (t) tot en met 2013 (t+2) uitgaat van de gerealiseerde 

gegevens over het jaar 2009 (t-2) die in het jaar 2010 bij de Raad beschikbaar zijn. Hierbij 

is (t) het eerste jaar van de reguleringsperiode. 

 

 

Basisgegevens voor vergoeding 

103. Voor het efficiënte kostenniveau voor het jaar 2013 sluit de Raad aan bij de resultaten en 

berekeningen van de schatting van totale efficiënte kosten voor het beheer van de 

EHS-netten volgens het methodebesluit voor de algemene transporttaken voor TenneT 

voor de reguleringsperiode 2011-201351. Van deze totale efficiënte beheerkosten voor het 

jaar 2013 rekent52 de Raad 40% toe aan de systeemtaken en 60% aan de algemene 

transporttaken. Met deze verdeling sluit de Raad aan op de huidige praktijk van de 

jaarlijkse tariefbesluiten53 die uitgaat van dezelfde kostenverdeling. De Raad acht het 

noodzakelijk dat een deel van de totale beheerkosten van de EHS-netten wordt toebedeeld 

aan de systeemtaken. Deze EHS-netten hebben namelijk van oudsher een functie van 

koppelnet, waardoor TenneT als landelijk netbeheerder in staat wordt gesteld om 

systeemtaken te kunnen uitvoeren ter bewaking van de netintegriteit. De Raad heeft thans 

geen informatie voorhanden op basis waarvan hij tot een andere toedeling van de totale 

beheerkosten aan de algemene transporttaken en de systeemtaken van TenneT zou 

moeten komen.  

 

104. De totale efficiënte beheerkosten voor het jaar 2013 zijn gebaseerd op de gerealiseerde 

gegevens van TenneT uit het jaar 2009 (t-2) en betreffen enerzijds OPEX (exclusief de 

kosten die voortvloeien uit Cross Border Tariffs en de inkoopkosten voor energie en 

vermogen) voor het jaar (t-2) en anderzijds de afschrijvingen en (des)investeringen tot en 

met het jaar (t-2). Aan de hand van deze gegevens worden de afschrijvingskosten en de 

GAW bepaald. De afschrijvingskosten vormen samen met een reële 

vermogenskostenvergoeding voor het geïnvesteerd vermogen de CAPEX. De Raad gebruikt 

dezelfde principes ten aanzien van de afschrijvingstermijnen, de bepaling van de CAPEX 

en de methode ter bepaling van de WACC zoals genoemd in paragraaf 4.2. De Raad stelt 

de WACC in dit besluit vast op 6,0%. Voor een onderbouwing hiervan verwijst de Raad 

naar Bijlage 2 van dit besluit. 

 

                                                           
51 Zie besluit van 13 september 2010 met kenmerk 103096_1/242.BT831. 
52 Zie Bijlage 1, formule (7). 
53 Laatstelijk vastgesteld bij besluit van 16 december 2009 met kenmerk 103310_1/43. 
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105. Op de totale beheerkosten van de EHS-netten past de Raad tot slot twee 

efficiëntieparameters en een inflatiecorrectie toe om tot de geschatte beheerkosten voor 

het jaar 2013 te komen. De Raad licht dit hieronder nader toe. 

 

Bevordering doelmatige bedrijfsvoering 

106. Om de doelmatigheid van de bedrijfsvoering te bevorderen, past de Raad twee 

efficiëntieparameters toe bij de bepaling van de geschatte efficiënte beheerkosten. Dit is 

conform de algemene lijn van de Raad. De dynamische efficiëntieparameter geeft 

uitdrukking aan de productiviteitsontwikkeling die elke TSO zou moeten kunnen 

doormaken ongeacht zijn efficiëntieniveau. Voor de beheerkosten beschikt de Raad ook 

over een statische efficiëntieparameter. Deze parameter geeft de mate van efficiëntie van 

TenneT weer op een bepaald moment in de tijd bezien. In het onderhavige geval betreft dit 

het jaar 2006. Deze parameters zijn de resultaten van de internationale kostenbenchmark 

van de beheerkosten van TSO’s, welke is uitgevoerd door het onafhankelijke 

onderzoeksbureau SumicSid54.  

 

107. De hoogte van de statische efficiëntieparameter voor de EHS-netten bepaalt de Raad op 

0,91. Deze uitkomst is mede gebaseerd op het onderzoeksrapport van SumicSid. Deze 

parameter is van toepassing op het totaal van OPEX en CAPEX van de EHS-netten. Voor 

een uitgebreide toelichting en beschrijving van de totstandkoming van dit resultaat 

(waaronder de motivatie van de keuzes van de Raad) verwijst de Raad naar het 

methodebesluit voor de algemene transporttaken voor TenneT voor de vijfde 

reguleringsperiode55. 

 

108. De hoogte van de dynamische efficiëntieparameter bepaalt de Raad op 2,3% per jaar voor 

de periode (t-2) tot (t+2), waarbij (t) het aanvangsjaar van de reguleringsperiode 2011 tot 

en met 2013 is56. Deze uitkomst is gebaseerd op het onderzoeksrapport van Sumicsid. 

Deze parameter is van toepassing op het totaal van OPEX en CAPEX van de EHS-netten 

(en HS-netten). Voor een uitgebreide toelichting en beschrijving van de totstandkoming 

van dit resultaat (waaronder de motivatie van de keuzes van de Raad) verwijst de Raad 

naar het methodebesluit voor de algemene transporttaken voor TenneT voor de vijfde 

reguleringsperiode57.  

                                                           
54 Zie SumicSid 2010. 
55 Zie besluit voor de algemene transporttaken van TenneT van 13 september 2010 met kenmerk 

103096_1/242.BT831. 
56 Zie SumicSid 2010. Ter verduidelijking: het jaar (t-2) betreft het jaar van de meest recente gerealiseerde 

gegevens (hier: 2009), het jaar (t) is het eerste jaar van de eerste reguleringsperiode (hier: 2011) en het jaar 

(t+2) is het laatste jaar van de eerste reguleringsperiode (hier: 2013). 
57 Zie besluit voor de algemene transporttaken van TenneT van 13 september 2010 met kenmerk 

103096_1/242.BT831. 
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109. De schatting voor de jaren tussen 2010 en 2013 berekent58 de Raad door interpolatie van 

de inkomsten ter dekking van de beheerkosten voor het jaar 2010 en de efficiënte kosten 

voor het jaar 2013 met behulp van een y-factor. Dit doet de Raad op zodanige wijze dat in 

de jaren van 2010 naar 2013 jaarlijks eenzelfde procentuele aanpassing plaatsvindt van de 

schatting. Dit is conform de systematiek die de Raad hanteert bij de berekening van de 

x-factor, zoals neergelegd in het methodebesluit voor de algemene transporttaken voor 

TenneT.  

 

110. Doordat het budget voor de gehele reguleringsperiode vaststaat (op de inflatiecorrectie 

na), heeft TenneT een sterke prikkel om de doelmatigheid van de bedrijfsvoering te 

bevorderen. Elke structurele kostenreductie kan tot meerjarige verhoging van het 

rendement leiden, omdat het budget voor alle jaren onafhankelijk is van de werkelijke 

kosten in die jaren. Bovendien zullen in beginsel geen nacalculaties plaatsvinden. Omdat 

de gerealiseerde kosten uiteindelijk weer als basis dienen voor de volgende 

reguleringsperiode profiteren de afnemers in de vorm van lagere tarieven ook van 

doorgevoerde kostenreducties.  

 

Correctie voor inflatie 

111. Op de geschatte beheerkosten past de Raad een inflatiecorrectie toe om tot de schatting 

voor beheerkosten van het jaar (t) te komen. De wijze van inflatiecorrectie is 

overeenkomstig die bij de uitvoerings- en inkoopkosten.  

 

 

 

112. De Raad heeft in dit hoofdstuk beschreven hoe hij de geschatte kosten voor de jaren 2011, 

2012 en 2013 bepaalt voor respectievelijk uitvoeringskosten, inkoopkosten en 

beheerkosten. Deze schattingen vormen tezamen in beginsel het budget59 waarmee de 

tariefinkomsten en het tarief worden bepaald.  

 

113. De Raad kan in het budget een aantal correcties opnemen die betrekking hebben op 

inkomsten en kosten uit eerdere jaren dan het jaar waarvoor het budget bestemd is. Zie 

paragraaf 6.3 voor een nadere toelichting.   

                                                           
58 Zie Bijlage 1, formule (7) en (8). 
59 Zie bijlage 1, formule (9). 
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5 
 

114. In dit hoofdstuk en het vorige hoofdstuk beschrijft de Raad gedetailleerd de methode van 

regulering voor de systeemtaken. Voor een schematische weergave van de methode 

verwijst de Raad naar figuur 2. In dit hoofdstuk licht de Raad toe hoe hij met behulp van 

het budget en een rekenhoeveelheid het tarief bepaalt. In het vorige hoofdstuk heeft de 

Raad toegelicht hoe hij het budget bepaalt.  

 

 

Figuur 2: Grafische weergave van de methode van regulering 60 

 

115. In paragraaf 5.1 beschrijft de Raad hoe hij een rekenhoeveelheid bepaalt. Vervolgens geeft 

de Raad in paragraaf 5.2 weer hoe hij met het budget en een rekenhoeveelheid het tarief 

bepaalt.  

 

 

 

116. Om aan de hand van de tariefinkomsten het tarief te bepalen is een aanname nodig over 

de te factureren hoeveelheid kilowattuur (hierna: kWh) voor systeemtaken. De 

rekenhoeveelheid is de hoeveelheid kWh waarmee de Raad het tarief berekent.  

 

                                                           
60 In elk blok is aangegeven welk gegeven wordt bepaald, in welke paragraaf dat staat toegelicht en met welke 

formule(s) dat wordt uitgevoerd. De grijs gemarkeerde blokken zijn in het vorige hoofdstuk behandeld. 
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117. De Raad bepaalt61 de rekenhoeveelheid voor een bepaald jaar primair op basis van de afzet 

van TenneT uitgedrukt in de hoeveelheid kWh die in het jaar (t-2) in rekening is gebracht 

voor de systeemtaken. TenneT kan deze hoeveelheid niet beïnvloeden omdat deze wordt 

bepaald door het totale verbruik van elektriciteit van alle afnemers die zijn aangesloten op 

een net dat wordt beheerd door een netbeheerder, zie artikel 4.3.1 van de TarievenCode. 

Op grond van artikel 4.3.2 van de TarievenCode zijn TenneT en regionale netbeheerders 

voor het eigen verbruik ter compensatie van netverliezen geen tarief voor systeemtaken 

verschuldigd. 

 

 

 

118. De Raad bepaalt62 het tarief voor elk jaar van de eerste reguleringsperiode door het budget 

voor een jaar te delen door de rekenhoeveelheid voor hetzelfde jaar. Het budget is bepaald 

aan de hand van de methode van budgetregulering uit hoofdstuk 4. De rekenhoeveelheid 

is bepaald op de wijze zoals beschreven in paragraaf 5.1.  

 

 

                                                           
61 Zie Bijlage 1, formule (10). 
62 Zie Bijlage 1, formule (11). 
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6 
 

119. In dit hoofdstuk beschrijft de Raad de procedure die hij heeft gevolgd bij de 

totstandkoming van dit besluit. 

 

 

 

120. Ingevolge artikel 41e, tweede lid van de E-wet stelt de Raad de methode van regulering 

voor de systeemtaken van TenneT vast na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en 

met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt.  

 

121. De Raad heeft invulling gegeven aan deze wettelijke verplichting met de instelling van een 

klankbordgroep. Het overleg met de klankbordgroep had een informerend en consulterend 

karakter ten behoeve van dit besluit63. Voor de klankbordgroep heeft de Raad TenneT, de 

regionale netbeheerders elektriciteit die zijn aangesloten op het landelijk 

hoogspanningsnet, Netbeheer Nederland en organisaties die op de elektriciteitsmarkt de 

belangen behartigen van onder meer consumenten, zakelijke klein- en grootverbruikers en 

het bedrijfsleven in het algemeen (hierna: representatieve organisaties) uitgenodigd. 

 

122. Uiteindelijk hebben vertegenwoordigers van twaalf organisaties zich aangemeld voor en 

zitting genomen in de klankbordgroep64. Er hebben in totaal zes bijeenkomsten 

plaatsgevonden, waarvan de eerste plaatsvond op 6 oktober 2009 gevolgd door 

bijeenkomsten op 10 november 2009, 10 december 2009, 19 januari 2010, 

22 februari 2010 en 11 juni 2010. De Raad heeft de vergaderstukken (inclusief de verslagen) 

van deze overleggen gepubliceerd op de Internetpagina van de Energiekamer, 

www.energiekamer.nl.  

 

123. De Raad heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard op de 

totstandkoming van dit besluit.  

 

                                                           
63 Ingevolge artikel 41, eerste lid van de E-wet. 
64 De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van DNWB, Stedin, Liander, Westland Energie 

Infrastructuur, Enexis, TenneT, Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW), de Vereniging 

Particuliere Windturbine Exploitanten (hierna: PAWEX), Netbeheer Nederland, EnergieNed, de Vereniging 

voor WKK (hierna: COGEN) en de Nederlandse Vereniging voor marktwerking in Energie (hierna: VME). 
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124. Als onderdeel van deze voorbereidingsprocedure heeft de Raad op 12 maart 2010 het 

ontwerp-besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. Voorafgaand 

aan de terinzagelegging heeft de Raad in de Staatscourant van 12 maart 2010 kennis 

gegeven van het ontwerp-besluit. Bovendien heeft de Raad het ontwerp-besluit 

gepubliceerd op de Internetpagina van de Energiekamer, www.energiekamer.nl.  

 

125. Op 13 april 2010 heeft ten kantore van de Raad een hoorzitting plaatsgevonden. Het 

verslag van de hoorzitting heeft de Raad gepubliceerd op de Internetpagina van de 

Energiekamer, www.energiekamer.nl. Ook heeft de Raad de schriftelijke zienswijzen op 

dezelfde Internetpagina gepubliceerd. In Bijlage 3 van dit besluit heeft de Raad zijn reactie 

gegeven op de ingebrachte mondelinge en schriftelijke zienswijzen. Indien een zienswijze 

heeft geleid tot een aanpassing ten opzichte van het ontwerp-besluit, dan heeft de Raad dit 

in onderhavig besluit duidelijk aangegeven. 

 

126. Bestudering van de ingediende zienswijzen heeft geleid tot voorgenomen belangrijke 

wijzigingen van de reguleringsmethode van de Raad. Deze voorgenomen wijzigingen heeft 

de Raad op 11 juni 2010 tijdens een zesde bijeenkomst van de klankbordgroep besproken.  

 

 

 

127. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid heeft de Raad een aanvullende, uitgebreide 

consultatie gehouden over de relatie tussen innovatie en zijn reguleringsmethodes voor 

elektriciteit (landelijke en regionale netbeheerders) en gas (alleen regionale 

netbeheerders). De procedure van deze consultatie licht de Raad hieronder toe. 

 

128. Op 16 oktober 2009 heeft de Raad een consultatiedocument over innovatie gepubliceerd65. 

Met dit document heeft de Raad belangstellenden geconsulteerd over de relatie tussen de 

reguleringsmethode en innovatie bij en door de netbeheerders. Het doel van deze 

consultatie was om meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de huidige 

innovatieprikkels in de reguleringsmethodes voor de regionale netbeheerders gas en 

elektriciteit en voor TenneT en de mogelijkheden buiten deze reguleringsmethodes 

(octrooien, subsidies) zich verhouden tot de verwachte toekomstige veranderingen in 

netbeheer. 

 

129. In november 2009 heeft de Raad zeventien reacties op het consultatiedocument 

ontvangen. Het gaat om reacties van netbeheerders, te weten Rendo, Enexis, Intergas, 

Endinet B.V., DNWB, Liander, Stedin, Cogas, Westland, TenneT, om reacties van 

                                                           
65 Consultatiedocument over innovatie van 16 oktober 2009 met kenmerk 103345/2. 
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afnemersorganisaties, te weten de VEMW, PAWEX, VME, COGEN, LTO-Noord, en om 

reacties van de Technische Universiteit Eindhoven, van de Vereniging voor 

ElektroMagnetische VermogensTechniek, van N.V. KEMA en Energieonderzoek Centrum 

Nederland. Het consultatiedocument en de ontvangen reacties zijn gepubliceerd op de 

Internetpagina van de Energiekamer, www.energiekamer.nl. 

 

 

 

130. De Raad is voornemens om in het tarief van de jaren in de eerste reguleringsperiode een 

aantal correcties uit te voeren. De Raad licht dit hieronder nader toe.   

 

Omzetregulering 

131. Over de inkomsten uit het tarief merkt de Raad het volgende op. Bij de transporttarieven 

voor TenneT is de Raad ingevolge artikel 41d, tweede lid van de E-wet gehouden om 

jaarlijks na te calculeren voor het verschil in inkomsten dat in beginsel wordt veroorzaakt 

door een verschil tussen de werkelijke afzet van TenneT en de vooraf verwachte afzet van 

TenneT. Ook bij het tarief voor de systeemtaken is de Raad voornemens om een 

nacalculatie uit te voeren voor dit verschil. Voor de systeemtaken kan dit op grond van 

artikel 41c, tweede lid, onderdeel c van de E-wet. Deze nacalculatie maakt onderdeel uit 

van de reguleringsmethode voor de systeemtaken. De Raad heeft de keuze voor 

omzetregulering toegelicht in randnummer 35 en verder.  

 

132. Deze nacalculatie vindt jaarlijks plaats door het verschil in inkomsten over een jaar (t) te 

verwerken in het tarief dat wordt vastgesteld voor het jaar (t+2). De Raad merkt echter op 

dat de werkelijke afzet van TenneT over een bepaald jaar (t) soms nog wordt bijgesteld 

gedurende het jaar (t+2) of latere jaren. Dit komt onder meer omdat meterstanden bij 

sommige afnemers pas laat definitief beschikbaar zijn en er dan pas definitief bepaald kan 

worden wat de werkelijke afzet van TenneT is. Om deze reden kan in het tarief voor het 

jaar (t+2) ook nog een correctie worden verwerkt die betrekking heeft op de jaren 

voorafgaand aan het jaar (t)66.  

 

Nacalculatie geschatte gegevens 

133. In artikel 41c, tweede lid, onderdeel c van de E-wet is bepaald dat: 

“De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan de tarieven die zullen gelden in 

het jaar t corrigeren [hierna: nacalculeren], indien de tarieven die golden in dat jaar of de 

                                                           
66 In bijvoorbeeld het tariefbesluit voor het jaar 2010 vindt naast een correctie voor het jaar 2008 ook een 

correctie plaats voor de jaren 2006 en 2007. Zie bijlage 2 bij het besluit van 16 december 2009 met kenmerk 

103310_1/43,  
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jaren voorafgaand aan het jaar t […] zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte 

gegevens en de feitelijke gegevens daarvan afwijken.”  

 

134. Hierover is in de parlementaire geschiedenis het volgende opgemerkt: “Het spreekt 

overigens voor zich dat de directeur DTe [thans: de Raad van bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit] de bedoelde bevoegdheden prudent hanteert”  67. 

 

135. De Raad is in beginsel van mening dat de reden om voor een bepaald gegeven na te 

calculeren gelegen is in het feit dat dit gegeven op voorhand niet goed is te schatten. Dit is 

bijvoorbeeld het geval indien het om een nieuwe kostenpost gaat waarvan het moment dat 

die zich voordoet nog onbekend is. 

 

136. Het prudent hanteren van de bevoegdheid om na te calculeren vult de Raad in door in 

beginsel alleen voor gegevens na te calculeren indien het effect van een onjuiste schatting 

een substantieel financieel effect heeft dat niet door de netbeheerder is te controleren. 

Hiervan is sprake indien (een mogelijke stijging van) een kostenpost nog niet wordt 

meegenomen bij de bepaling van het budget omdat onbekend is of (de stijging van) die 

kostenpost zich daadwerkelijk zal voordoen. Voor de komende reguleringsperiode (2011 

tot en met 2013) is de Raad voornemens om twee kostengegevens na te calculeren: de 

inkoopkosten van noodvermogen en deels de inkoopkosten van regel- en reservevermogen 

en herstelvoorzieningen. 

 

Nacalculatie inkoopkosten voor noodvermogen 

137. Het eerste kostengegeven dat in aanmerking komt voor nacalculatie in het tarief voor de 

systeemtaken van TenneT, betreft de inkoopkosten voor noodvermogen. Deze 

inkoopkosten zijn op voorhand niet goed te schatten omdat de hoogte in belangrijke mate 

afhankelijk is van de ingebruikname van de BritNed-kabel. Dit is een wijziging ten opzichte 

van het ontwerp-besluit.  

 

138. De ingebruikname van de BritNed-kabel heeft waarschijnlijk een substantieel effect op de 

hoeveelheid in te kopen noodvermogen. Deze hoeveelheid is afhankelijk van het grootste 

incident van uitval van productievermogen, dat door de ingebruikname aanzienlijk 

toeneemt. De hoeveelheid in te kopen noodvermogen kan hierdoor verdubbelen en dit 

geldt daarom ook voor de inkoopkosten voor noodvermogen. Doordat zowel het moment 

van de ingebruikname als de omvang van het effect ervan op de inkoopkosten voor 

noodvermogen nog onbekend zijn houdt de Raad op voorhand geen rekening met een 

stijging van deze kostenpost door de ingebruikname van de BritNed-kabel. Hiermee wordt 

                                                           
67 Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 372, C, p. 18. 
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voorkomen dat afnemers al kosten in rekening krijgen terwijl nog niet zeker is dat deze 

kosten daadwerkelijk worden gemaakt.  

 

139. De Raad is voornemens om van zijn bevoegdheid in artikel 41c, tweede lid, onderdeel c 

van de E-wet gebruik te maken op voorwaarde dat de BritNed-kabel in gebruik is genomen 

danwel dat TenneT er redelijkerwijs vanuit kon gaan dat deze in gebruik zou worden 

genomen op het moment dat het noodvermogen (vooraf) gecontracteerd moest worden.  

 

140. De Raad is voornemens om gedurende de periode 2011 tot en met 2013 het verschil tussen 

de geschatte inkoopkosten voor noodvermogen en de feitelijke inkoopkosten als correctie 

te verwerken in het tarief voor systeemtaken volgend op het jaar dat dit verschil bekend is. 

Voor de volledigheid merkt de Raad op dat de nacalculatie de totale inkoopkosten voor 

noodvermogen betreft en niet alleen dat deel dat betrekking heeft op de extra in te kopen 

hoeveelheid vanwege de ingebruikname van de BritNed-kabel. De Raad gaat hiertoe over, 

omdat sprake is van een relatief krappe markt met als gevolg dat een andere in te kopen 

hoeveelheid direct van invloed is op de resulterende prijs. 

 

Nacalculatie inkoopkosten voor overige vermogens 

141. Het tweede kostengegeven dat in aanmerking voor (gedeeltelijke) nacalculatie in het tarief 

voor de systeemtaken van TenneT komt, betreft de inkoopkosten voor de overige 

vermogens (regel- en reservevermogen en herstelvoorzieningen). De Raad besluit hiertoe 

omdat TenneT op de prijzen en hoeveelheden van de in te kopen vermogens geen grote 

invloed kan uitoefenen. De Raad acht het niet wenselijk dat TenneT mogelijk wordt 

geconfronteerd met grote overschotten of tekorten als gevolg van bepaalde ontwikkelingen 

op de markten voor de inkoop van deze overige vermogens. Dit is een wijziging ten 

opzichte van het ontwerp-besluit, mede naar aanleiding van een zienswijze. 

 

142. De Raad is voornemens om gedurende de periode 2011 tot en met 2013 het verschil tussen 

de geschatte inkoopkosten voor de overige vermogens en de gerealiseerde inkoopkosten 

deels na te calculeren. Van het verschil (zowel negatief als positief) wordt driekwart 

nagecalculeerd. Het resterende kwart is voor risico van TenneT. Indien het verschil meer 

dan 20% bedraagt (zowel negatief als positief) wordt het meerdere deel volledig 

nagecalculeerd. De Raad acht deze keuze verdedigbaar. Enerzijds blijft TenneT een prikkel 

houden om doelmatig in te kopen, anderzijds zijn de risico’s voor TenneT (die direct 

invloed hebben op het rendement) begrensd tot een kwart van 20% van de geschatte 

inkoopkosten. De Raad is voornemens het bedrag als correctie te verwerken in het tarief 

voor systeemtaken volgend op het jaar dat dit bedrag bekend is.  
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Nacalculaties beheerkosten EHS-netten 

143. In paragraaf 4.4 heeft de Raad toegelicht dat 40% van de efficiënte beheerkosten voor 

EHS-netten worden toegerekend aan de systeemtaken. Consistent hiermee worden 

nacalculaties die betrekking hebben op de beheerkosten voor EHS-netten ook voor 40% 

verwerkt als correctie in het tarief voor systeemtaken. In het methodebesluit voor de 

algemene transporttaken heeft de Raad aangegeven met betrekking tot deze kosten 

voornemens te zijn alleen een correctie op te nemen indien TenneT meer of minder 

investeert dan door de NMa is aangenomen.  

 

Nacalculaties met betrekking tot jaren voorafgaand aan de eerste reguleringsperiode 

144. Tot slot merkt de Raad op dat hij in de komende reguleringsperiode (2011 tot en met 2013) 

op grond van artikel 41c, tweede lid van de E-wet nog correcties kan verwerken die 

betrekking hebben op inkomsten of kosten van de jaren voorafgaand aan de komende 

reguleringsperiode.  

 

Slotopmerking 

145. Op dit moment kan de Raad nog niet aangeven of hij de effecten van de nacalculaties en 

de verrekeningen in de tarieven voor één of meerdere jaren zal verwerken. Dit hangt met 

name af van de totale omvang van de nacalculaties. Als het verwerken hiervan in de 

tarieven voor één jaar tot te sterke tariefschommelingen leidt, kan de Raad besluiten de 

nacalculaties te spreiden over de tarieven voor meerdere jaren. Bij de verrekening wordt 

gebruik gemaakt van de heffingsrente. Deze wordt toegepast vanaf het moment dat het 

overschot/ tekort is ontstaan tot het moment dat de correctie in de tarieven plaatsvindt. De 

peildatum voor deze momenten is telkens het midden van de periode waarop het 

overschot/ tekort danwel de correctie in de tarieven betrekking heeft, doorgaans het 

midden van een kalenderjaar, te weten 1 juli. 
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146. De Raad stelt de methode van regulering voor de systeemtaken, als bedoeld in artikel 41e, 

eerste en tweede lid van de E-wet, vast voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 

31 december 2013 overeenkomstig de beschrijving in dit besluit en de bijbehorende 

bijlagen.  

 

147. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Raad 

dit besluit op de Internetpagina van de Energiekamer.  

 

 

Den Haag,  

 

Datum:  13 september 2010  

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze:  

 

 

W.g. 

 

J. Th. A. de Keijzer 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, 

postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage. 
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Algemene 

transporttaken 

Beheertaken voor netbeheerders zoals bepaald in artikel 16, eerste lid van de E-wet. 

Beheerkosten De operationele kosten en kapitaalkosten die TenneT maakt voor het beheer van het 

landelijke hoogspanningsnet voor zover deze kosten worden gemaakt ten behoeve 

van de uitvoering van de systeemtaken. 

Besluit Onderhavig besluit. 

Budget Het totaal van de schattingen van de uitvoeringskosten, de inkoopkosten en de 

beheerkosten waarmee het tarief wordt bepaald.  

cpi Consumentenprijsindexcijfer. 

Distributienet Een fijnmazig elektriciteitsnet met een regionaal karakter en veelal met een lager 

spanningsniveau dan het landelijk hoogspanningsnet. 

Efficiënte kosten  De kosten (inclusief een redelijk rendement) die de basis vormen voor het budget. 

EHS-netten Extra hoogspanningsnetten, de netten met een spanningsniveau van 220 en 380 kV. 

E-wet Elektriciteitswet 1998. 

Frontier shift De verwachte generieke productiviteitsontwikkeling. 

GAW Gestandaardiseerde activawaarde. 

Gearing Een vastgestelde norm met betrekking tot de mate van financiering met vreemd 

vermogen. 

HS-netten Hoogspanningsnetten, de netten met een spanningsniveau van 110 en 150 kV. 

Inkoopkosten Het saldo van de kosten die TenneT aan derden betaalt voor het beschikbaar hebben 

van vermogen en voorzieningen enerzijds en de ontvangsten uit sancties en het 

saldo van ontvangsten en kosten onbalansmarkt anderzijds. 

kV kilovolt. 

kWh kilowattuur. 

Landelijk 

hoogspanningsnet 

De netten die bestemd zijn voor transport van elektriciteit op een spanningsniveau 

van 110 kV of hoger en die als zodanig worden bedreven, alsmede de 

landsgrensoverschrijdende netten op een spanningsniveau van 500 V of hoger. 

Methodebesluit Het besluit van de Raad waarmee hij de methode van regulering voor de 

systeemtaken vaststelt. 

Minister Minister van Economische Zaken. 

NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit. 

Ontwerp-besluit van 

12 maart 2010 

Ontwerp-besluit voor de systeemtaken van TenneT met kenmerk 103339_1/74. 
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RAR Regulatorische Accounting Regels. De standaard van de Raad volgens welke 

netbeheerders hun financiële gegevens aan de Raad dienen te verstrekken.  

Raad Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. 

Redelijk rendement Het rendement dat voor ondernemingen met een vergelijkbaar risicoprofiel als 

TenneT in het economisch verkeer gebruikelijk is. 

Reguleringsperiode Een periode van ten minste drie jaar en ten hoogste vijf jaar waarvoor de Raad voor 

TenneT een methodebesluit vaststelt.  

Rekenhoeveelheid De hoeveelheid kWh waarmee de Raad het tarief voor systeemtaken berekent. 

Representatieve 

organisaties 

Organisaties die op de elektriciteitsmarkt de belangen behartigen van onder meer 

consumenten, zakelijke klein- en grootverbruikers en het bedrijfsleven in het 

algemeen. 

Systeemtaken Taken voor de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet zoals bepaald in 

artikel 16, tweede lid van de E-wet. 

TenneT TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. 

TSO Transmission System Operator. 

Uitvoeringskosten De operationele kosten en kapitaalkosten die TenneT maakt voor de uitvoering van 

de systeemtaken, voor zover deze kosten geen betrekking hebben op de 

inkoopkosten en beheerkosten. 

Vergelijkingsgroep De bèta (het systematische risico) van de landelijke netbeheerder wordt benaderd 

door de bèta van beursgenoteerde ondernemingen met soortgelijke activiteiten, de 

vergelijkingsgroep, te berekenen. 

Verordening Verordening EG nr. 1228/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 

26 juni 2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor 

grensoverschrijdende handel in elektriciteit. 

Vpb-tarieven De tarieven van de vennootschapsbelasting. 

WACC Weighted Average Cost of Capital. De Raad stelt het redelijk rendement gelijk aan de 

WACC. De WACC is een percentage van het geïnvesteerde vermogen (de GAW).  

 


