
Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT

Nummer: 101143/9

Betreft: Besluit tot vaststelling van de aansluittarieven, de transporttarieven en de tarieven met

betrekking tot het verrichten van systeemdiensten voor het jaar 2003 zoals bedoeld in

artikel 41, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 voor TenneT B.V.
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Inleiding

1. De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna: DTe) stelt op grond van

artikel 41 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) voor netbeheerder TenneT B.V. de

gereguleerde maximum aansluittarieven, transporttarieven en tarieven met betrekking tot het

verrichten van systeemdiensten voor elektriciteit voor het jaar 2003 vast (hierna: nettarieven).

Onderhavig besluit betreft derhalve de vaststelling van de factor Pt zoals bedoeld in artikel 41,

eerste lid van de E-wet.

Gevolgde procedure

2. Bij besluit van 21 september 2000, met kenmerk 00-063, gewijzigd bij besluit met kenmerk

00-076, heeft DTe op grond van artikel 41, eerste lid van de E-wet de korting ter bevordering

van een doelmatige bedrijfsvoering door netbeheerders vastgesteld (hierna: het besluit op de

factor xt). Op 25 oktober 2001 is ten aanzien van de korting ter bevordering van een

doelmatige bedrijfsvoering een besluit op bezwaar, met kenmerk 100114/26 vastgesteld

(hierna: het besluit op bezwaar op de factor xt). Voorts is in het besluit van 30 november

2001, kenmerk 100575/10, de toegestane omzet voor het jaar 2002 vastgesteld. Bij e-mail van

13 september 2002 heeft DTe vervolgens het consumentenprijsindexcijfer zoals bedoeld in

artikel 41, eerste lid van de E-wet voor het jaar 2003 bekend gemaakt (hierna: cpi). 

3. Ten behoeve van de bepaling van de toegestane omzet voor het jaar 2003 zijn een aantal

gegevens bij TenneT B.V. opgevraagd, te weten:

� de werkelijke volumes per deelmarkt voor de jaren 2000 en 2001;

� een prognose van de volumes per deelmarkt voor de jaren 2002 en 2003;

� de werkelijke niet-beïnvloedbare kosten voor de jaren 2000 en 2001;

� een prognose van de niet-beïnvloedbare kosten voor de jaren 2002 en 2003.

Dit is gedaan door middel van het verzenden van een dataverzoek, d.d. 12 augustus 2002,

met kenmerk 100143/1.
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4. Op basis van de in randnummer 2 en 3 genoemde gegevens heeft DTe de toegestane omzet

voor het jaar 2003 voor netbeheerder TenneT B.V. berekend (zie verder randnummer 7 van

onderhavig besluit). 

5. Op 7 oktober 2002 heeft DTe op grond van artikel 40, eerste lid van de E-wet een voorstel van

TenneT B.V. ontvangen met betrekking tot de vaststelling van de nettarieven voor het jaar

2003, zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid van de E-wet. 

6. DTe heeft de openbare voorbereidingsprocedure, zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht, van toepassing verklaard op de besluiten tot vaststelling van de

nettarieven. Hiervan is mededeling gedaan in de Staatscourant, nummer 207, d.d. 28 oktober

2002. Het tarievenvoorstel heeft tot en met 22 november 2002 ter inzage gelegen ten kantore

van DTe. Voorts is het tarievenvoorstel gepubliceerd op de Internetpagina van DTe. Geen van

de belanghebbenden heeft gebruik gemaakt van de terinzagelegging van de aanvragen ten

kantore van DTe. 

Beoordeling

7. Bij de beoordeling van het ingediende voorstel voor de nettarieven heeft DTe de toegestane

omzet voor het jaar 2002, ad EUR 212.736.000 als uitgangspunt genomen. Op deze

toegestane omzet heeft DTe voor het jaar 2003 een correctie toegepast zoals beschreven in

artikel 41, eerste lid van de E-wet. Het hierbij gehanteerde cpi bedraagt 3,3. Voorts bedraagt

de hierbij gehanteerde x-factor voor de beïnvloedbare omzet 3,0. Daarnaast wordt bij het

berekenen van de toegestane omzet voor het jaar 2003 met een aantal zaken rekening

gehouden, te weten:

� correcties voor de werkelijk gerealiseerde niet-beïnvloedbare kosten voor de jaren 2000

en 2001. Concreet houdt dit in dat gecorrigeerd wordt voor onder- of overdekking van de

niet-beïnvloedbare kosten welke is ontstaan door een verschil tussen de

geprognosticeerde en de werkelijk behaalde volumes voor de jaren 2000 en 2001. Voor

voor TenneT B.V. is sprake van een overdekking van EUR 34.644.000 voor de jaren 2000

en 2001;

� correcties voor wijzigingen in de prognose van de niet-beïnvloedbare kosten voor het jaar

2003. Concreet houdt dit in dat gecorrigeerd wordt voor onder- of overdekking van de

niet-beïnvloedbare kosten welke is ontstaan door een verschil tussen de eerste prognose

en de gewijzigde prognose voor de niet-beïnvloedbare kosten voor het jaar 2003. Voor

TenneT B.V. is rekening gehouden met een overdekking van EUR 9.850.000 voor het jaar

2003;

� eventuele incidentele correcties. Voor Tennet B.V. betrof dit een correctie van EUR

2.080.000. Dit betreft een correctie op voorcalculatorische basis. 

De toegestane omzet voor Tennet B.V. komt hierdoor uit op EUR 145.469.696.

8. DTe heeft vastgesteld dat de toegestane omzet die behaald wordt bij het voorstel van

netbeheerder TenneT B.V., zoals bedoeld in randnummer 5, overeenkomt met of lager is dan
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de door DTe, op basis van de berekeningswijze zoals beschreven in randnummer 7,

berekende toegestane omzet. DTe stelt derhalve de in het voorstel door TenneT B.V.

ingediende nettarieven ingevolge artikel 41, eerste lid van de E-wet vast als de maximum

nettarieven die TenneT B.V. in het jaar 2003 mag berekenen. De tarieven staan vermeld in

bijlage 1.

Besluit

9. Gelet op de beoordeling van het voorstel voor de nettarieven van Tennet B.V., luidt het besluit

als volgt:

DTe stemt in met het voorstel met betrekking tot de nettarieven van netbeheerder TenneT

B.V., zoals bedoeld in randnummer 5. DTe heeft derhalve de maximum nettarieven voor het

jaar 2003 vastgesteld zoals vermeld in de bijgevoegde bijlage 1.

12. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts zal dit besluit worden

gepubliceerd op de Internetpagina van DTe.

Den Haag, 

Datum: 

drs J.J. de Jong

De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie

Tegen dit besluit kan diegene, die rechtstreeks door dit besluit in zijn belang wordt getroffen, binnen zes weken na

de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de minister van Economische Zaken, per

adres de Juridische Dienst van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.
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