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1. Inleiding 

1. In deze bijlage bij het besluit tot vaststelling van de methode tot vaststelling van de kwaliteitsterm 

ingevolge artikel 41, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de jaren 2004 tot en met 2006 

(hierna: E-wet) worden de zienswijzen op het ontwerp-methodebesluit behandeld.  

 

2. DTe heeft schriftelijke zienswijzen ontvangen van Continuon Netbeheer (hierna: Continuon), Essent 

Netwerk B.V. (hierna: Essent) en de netbeheerders van Eneco, zijnde Eneco Netbeheer B.V., ENBU 

B.V., Eneco EdelNet Delfland B.V., Eneco Netbeheer Midden-Holland B.V., Eneco Netbeheer Weert 

B.V., B.V. Netbeheer Zuid-Kennemerland (hierna tezamen: Eneco), Rendo Netbeheer B.V. (hierna: 

Rendo), Delta Netwerkbedrijf B.V. (hierna: Delta), Westland Energie Infrastructuur B.V. (hierna: 

Westland), Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW) en Vereniging Particuliere 

Windturbine Exploitanten (hierna: PAWEX).  

 

3. De ingediende zienswijzen hebben betrekking op de volgende onderdelen van het methodebesluit: 

a. de q-factor-besluiten worden met terugwerkende kracht over 2004 tot en met 2006 genomen; 

b. de storingsgegevens van netbeheerders worden gebruikt zonder een ministeriële regeling 

(hierna: MR) die eisen stelt aan de kwaliteit van storingsregistratie; 

c. de q-factor wordt symmetrisch begrensd bij 5%; 

d. de manier waarop de compensatievergoeding wordt geïntegreerd in het systeem van 

kwaliteitsregulering; 

e. het methodebesluit doet uitspraken over de reguleringsperioden na 2006; 

f. de q-factoren worden niet voorcalculatorisch bepaald; 

g. de reactietermijn van twee weken op het ontwerp-methodebesluit is te kort; 

Deze gedeelde zienswijzen op deze onderwerpen zullen hieronder worden behandeld. Vervolgens 

worden nog enkele specifieke zienswijzen per netbeheerder behandeld. 

 

 

2. Gedeelde zienswijzen 

2.1. 

2.1.1. Zienswijze(n) 

4. Essent is principieel tegen het met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 vaststellen van een 

methode tot vaststellen van de q-factor. 

 

5. Continuon stelt dat voor toepassing van de kwaliteitsregulering met terugwerkende kracht tot 1 

januari 2004 het wettelijk draagvlak ontbreekt. Continuon verzoekt DTe om het aspect van 

terugwerkende kracht te verwijderen uit het besluit en kwaliteitsregulering niet voor medio 2004 te 

doen plaatsvinden. 

 

6. Eneco kan zich niet vinden in de vaststelling van de methode tot vaststellen van de q-factor voor het 

jaar 2004 met terugwerkende kracht. 
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2.1.2. Reactie DTe 

7. Uit de wettekst van de E-wet impliceert dat de periode waarvoor de q  en de x wordt vastgesteld, één 

en dezelfde is. Ingevolge Artikel 41 stelt de directeur DTe de methode vast van de korting ter 

bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, van de kwaliteitsterm en van het rekenvolume van de 

tariefdragers. In artikel 41a staat de directeur DTe voor iedere netbeheerder afzonderlijk voor een 

periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar de x-factor en de q-factor vaststelt. Uit artikel 41a, 

lid 2 blijkt dat alleen voor het rekenvolume een uitzondering wordt gemaakt;  de directeur DTe kan 

de rekenvolumes gedurende de periode wijzigen. 

 

8. Het met terugwerkende kracht vaststellen van het methodebesluit en de q-besluiten voor het jaar 

2004, is niet onrechtmatig omdat er geen sprake is van een nadeel voor de netbeheerders. Voor het 

jaar 2004 zijn er voor netbeheerders geen financiële gevolgen, omdat de q-factor voor de tweede 

reguleringsperiode gelijk is aan nul.  

 

2.1.3. Conclusie DTe 

9. Deze zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het methodebesluit. 

 

 

2.2. 

2.2.1. Zienswijze(n) 

10. VEMW stelt dat er geen MR is die robuuste eisen stelt aan de storingsregistratie. In de 

kwaliteitsmeting wordt gebruik gemaakt van storingsgegevens over 2004 en 2005. VEMW vraagt 

waarom de gegevens over 2001 tot en met 2003 niet gebruikt worden. 

 

11. Continuon stelt dat de gegevens over 2004 niet gehanteerd dienen te worden ter vaststelling van de 

individuele kwaliteitsprestatie. Hierbij wordt gewezen naar de ontbrekende MR die eisen stelt aan de 

storingsregistratie. Ook wordt er gesteld dat de huidige storingsregistratie niet consistent en 

vergelijkbaar is. Er wordt verzocht om het methodebesluit zodanig te wijzigen dat aan individueel 

gedrag in de periode tot en met geheel 2004 geen financiële consequenties verbonden dienen te 

zijn. 

 

12. Eneco vindt dat er geen uitspraken gedaan dienen te worden omtrent consistentie en 

betrouwbaarheid van de storingsregistratie. Er wordt gepleit om geen financiële consequenties te 

koppelen aan de storingsregistratie over 2004. 

 

2.2.2. Reactie DTe 

13. DTe deelt de mening van de netbeheerders dat de storingsrapportage van de netbeheerders 

consistent en vergelijkbaar moet zijn om als input te dienen voor het kwaliteitsreguleringssysteem.  

Met de netbeheerders is derhalve afgesproken om voor de kwaliteitsindicatoren geen gebruik te 

maken van gegevens vóór 2004. 

 

14. Er zijn nog geen eisen aan de storingsregistratie gesteld bij MR. Echter, de netbeheerders hebben  

aangegeven dat de gegevens van de storingsregistratie over 2004 wel voldoende consistent en 

vergelijkbaar zijn voor de kwaliteitsregulering in de tweede reguleringsperiode en derhalve gebruikt 
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kunnen worden. Dit is gebleken uit het overleg dat is gevoerd met DTe op 30 juni 2004, waarvoor 

alle netbeheerders elektriciteit en EnergieNed waren uitgenodigd.  

 

15. Uit een persbericht van EnergieNed van 15 mei 2003 blijkt dat de nauwkeurigheid van de 

storingsregistratie is verbeterd. In 2002 zijn voor het eerst ook zeer langdurige storingen in de 

analyses meegenomen. De nauwkeurigheid wordt de komende jaren verder verbeterd door het 

eenduidig registreren te bevorderen. Daarnaast wordt de storingsregistratie per bedrijf gecertificeerd, 

zodat de geregistreerde gegevens van accountantsverklaringen kunnen worden voorzien. 

 

2.2.3. Conclusie DTe 

16. Deze zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het methodebesluit. 

 

 

2.3. 

2.3.1. Zienswijze(n) 

17. VEMW vindt dat de begrenzing van de q-factor asymmetrisch dient te geschieden; geen ondergrens, 

wel een bovengrens. Er wordt gesteld dat een begrenzing aan de onderzijde geen financiële prikkels 

genereert om de kwaliteit te verbeteren. 

 

18. Delta stelt dat de begrenzing van 5% te hoog is, omdat de norm voor de derde en vierde 

reguleringsperiode wordt bepaald door een tweejaargemiddelde in plaats van een 

driejaargemiddelde. Dit is een verhoging van het financiële risico. Concreet stelt Delta voor om de 

begrenzing voor de tweede reguleringsperiode bij te stellen op 1%, voor de derde reguleringsperiode 

op 1,75% en deze in latere reguleringsperioden op te laten lopen naar 2,5%. 

 

19. Essent stelt dat de begrenzing van de q-factor aan de onderzijde 2% zou moeten zijn en dat de 

begrenzing aan de bovenzijde onnodig is. Een begrenzing aan de onderzijde van 5% zou nog steeds 

te grote financiële risico’s opleveren, terwijl een begrenzing aan de bovenzijde geen prikkel tot 

verbetering van de kwaliteit zou betekenen.  

 

20. Continuon stelt dat een bovengrens overbodig is en dat een ondergrens niet hoger dient te zijn dan 

2%. Voor de tweede reguleringsperiode dient er wel een symmetrische begrenzing te zijn vanwege 

mogelijke kinderziektes in het systeem. Voorgesteld wordt de begrenzing [-1%;1%}. 

 

21. Eneco vindt de voorgestelde begrenzing van de q-factor onvoldoende onderbouwd en vraagt zicht af 

hoe DTe aan deze begrenzing is gekomen. Verder vindt Eneco een bovengrens niet noodzakelijk en 

doet een voorstel van 2% voor de ondergrens in navolging van OFGEM. 

 

2.3.2. Reactie DTe 

22. Het systeem van kwaliteitsregulering geeft de juiste prikkels netbeheerders om optimaal te 

investeren in betrouwbaarheid. De invoering van een begrenzing op de q-factor is daarom in principe 

een verstoring van het systeem. Hoe lager de begrenzing des te groter de verstoring. Echter, DTe 

betracht maatvoering en redelijkheid bij haar keuze voor de begrenzing van de q-factor. De eventuele 

financiële gevolgen als gevolg van een groot aantal onderbrekingen in een bepaalde periode voor 

netbeheerders worden met de invoering van een begrenzing verkleind. DTe is van mening dat de 
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begrenzing in ieder geval lager moet zijn dan de hoogte van de WACC. DTe ziet geen reden om de 

begrenzing van 5% zoals voorgesteld in het ontwerp methodebesluit naar beneden bij te stellen.  

 

23. De keuze van DTe om een symmetrische begrenzing toe te passen op de q-factor berust op 

onpartijdigheid. VEMW wil als afnemer een begrenzing aan de bovenzijde en de bovenstaande 

netbeheerders willen een begrenzing aan de onderzijde. DTe heeft bij deze keuze hierop 

geanticipeerd. 

 

2.3.3. Conclusie DTe 

24. Deze zienswijzen leiden tot een aanpassing van het methodebesluit. In randnummer 21 van bijlage B 

wordt de volgende zin toegevoegd: 

 

“De keuze voor een symmetrische begrenzing berust op onpartijdigheid. Afnemers hechten belang 

aan een begrenzing aan de bovenzijde en netbeheerders aan een begrenzing aan de onderzijde.”  

 

2.4. 

2.4.1. Zienswijze(n) 

25. Essent, Continuon, Eneco en Delta stellen dat het bedrag aan compensatievergoeding dat aan de 

kwaliteitsprestatie van een netbeheerder wordt toegevoegd in randnummer 31 van bijlage A dient te 

bestaan uit de werkelijk betaalde compensatievergoeding. Nu wordt een fictieve 

compensatievergoeding berekend. Hiertoe stelt Eneco voor om artikel 6.3.1 van de Netcode aan te 

passen. 

 

26. Volgens Westland en Rendo is het onduidelijk of veroorzaker van een onderbreking ook degene is 

die de financiële gevolgen draagt. Ze verwijzen naar de geformuleerde uitzondering van de 

compensatieregeling in de Netcode. 

 

2.4.2. Reactie DTe 

27. DTe heeft de compensatievergoeding uit de Netcode geïntegreerd in de kwaliteitsregulering. Het 

compensatiebedrag genoemd in de Netcode is op dit moment niet gelijk aan het bedrag waarmee 

rekening wordt gehouden bij het bepalen van de kwaliteitsprestatie van een netbeheerder.  

 

28. In het systeem van kwaliteitsregulering is het uitgangspunt dat onderbrekingen worden gewaardeerd 

met de waarderingsfunctie uit bijlage A (formule 15 en 16). Het hanteren van een andere waardering 

zou het systeem van kwaliteitsregulering nadelig kunnen beïnvloeden. Zo zou een netbeheerder met 

significant hoge gemiddelde jaarlijkse uitvalduur toch een positieve q-factor kunnen krijgen door de 

verstrekte compensatiebedragen, omdat de verstrekte compensatiebedragen hoger zijn.  

 

29. In het systeem van kwaliteitsregulering worden onderbrekingen toegerekend aan de netbeheerder in 

wiens net de onderbreking veroorzaakt is. Indien een onderbreking leidt tot een onderbreking in 

onderliggend netvlak wordt de onderbreking toegerekend aan de netbeheerder van het netvlak waar 

de onderbreking veroorzaakt is. De veroorzaker draagt dus de financiële gevolgen.  
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2.4.3. Conclusie DTe 

30. Deze zienswijzen leiden tot een aanpassing van het methodebesluit. In bijlage B wordt randnummer 

5 aangepast. Met name de volgende twee zinnen worden toegevoegd: 

 

” In het systeem van kwaliteitsregulering worden onderbrekingen toegerekend aan de netbeheerder in 

wiens net de onderbreking veroorzaakt is. Indien een onderbreking leidt tot een onderbreking in 

onderliggend netvlak wordt de onderbreking toegerekend aan de netbeheerder van het netvlak waar 

de onderbreking veroorzaakt is.”  

 

Verder wordt de eerste zin in randummer 22 van bijlage C als volgt aangepast: 

 

”DTe zal alle storingen die leiden tot onderbrekingen in het laagspanningsnet betrekken in het 

systeem van kwaliteitsregulering, tenzij de onderbreking is veroorzaakt in het hoogspanningsnet (> 

50 kV). DTe zal in principe geen verder onderscheid maken naar de aard van de onderbreking, met 

uitzondering van force majeur.”  

 

 

2.5. 

2.5.1. Zienswijze(n) 

31. Essent stelt dat het methodebesluit zich dient te beperken tot de tweede reguleringsperiode. 

Derhalve wordt voorgesteld om de randnummers 26, 27, 33 en 34 van bijlage A te verwijderen. 

Verder wijst Essent erop dat in bijlage A op voorbaat uitgegaan wordt dat de derde en vierde 

reguleringsperiode uit 3 jaar bestaan. 

 

32. Continuon vindt dat de vaststellingen ten aanzien van de derde en vierde reguleringsperiode 

voorbarig zijn en niet passen in het methodebesluit voor de tweede reguleringsperiode. Voorgesteld 

wordt om een helder onderscheid te maken tussen de algemene methode, afwijkingen in de tweede 

reguleringsperiode en eventueel de beoogde invulling in latere reguleringsperioden. Verder wijst 

Nuon erop dat er op voorbaat uitgegaan wordt van dat de derde en vierde reguleringsperiode uit 3 

jaar bestaan. 

 

33. Eneco stelt dat verwijzingen naar de derde en vierde reguleringsperiode geen onderdeel dienen uit te 

maken van het methodebesluit voor de tweede reguleringsperiode. Eneco netbeheer verzoekt DTe 

om verwijzingen naar de derde en vierde reguleringsperiode uit het methodebesluit te verwijderen. 

 

2.5.2. Reactie DTe 

34. DTe streeft naar continuïteit in haar reguleringspraktijk. Door continuïteit worden onder andere de 

administratieve lasten verminderd en neemt het risico voor vermogensverschaffers voor netbeheer 

elektriciteit af. Hiermee is het belang van de goede kwaliteit van de Nederlandse 

elektriciteitsvoorziening gediend.  

 

35. In het onderzoek “Audit DTe - visie van marktpartijen op DTe” dat door het bureau Berenschot is 

gehouden1, kwam naar voren dat geïnterviewden, waaronder netbeheerders, juist de lange termijn 

                                                           
1 Dit rapport is in het najaar van 2003 door de Minister van Economische Zaken aangeboden aan de Tweede Kamer. 
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visie van DTe te weinig gearticuleerd vinden. Door overwegingen ten aanzien van de continuïteit op 

te nemen komt DTe hieraan tegemoet.  

 

36. DTe deelt de mening van Continuon dat er onderscheid dient te worden gemaakt tussen de invulling 

van kwaliteitsregulering in de tweede reguleringsperiode en de reguleringsperioden daarop. DTe 

neemt daarom het voorstel van Continuon over om een helder onderscheid te maken tussen de 

algemene methode, afwijkingen in de tweede reguleringsperiode en de beoogde invulling in latere 

reguleringsperioden. 

 

37. DTe is van mening dat Essent en Continuon terecht opmerken dat er bij voorbaat niet vaststaat wat 

de lengte is van de derde en vierde reguleringsperiode. Echter, aangezien dit voor illustratieve 

doeleinden dient ter inzage in de beoogde continuïteit van kwaliteitsregulering, heeft DTe aannames 

hiervoor gemaakt. Dit zal explicieter vermeld worden in bijlage A.  

 

2.5.3. Conclusie DTe 

38. Deze zienswijzen leiden tot aanpassingen van het methodebesluit. In bijlage A en B wordt paragraaf 

5 ingedeeld in “Standaardmethode” en “Afwijkingen van de standaardmethode”. Verder wordt een 

nieuw randnummer 20 toegevoegd bijlage A. Dit luidt als volgt: 

 

”Hierbij wordt uitgegaan van reguleringsperioden met een gelijke lengte van minimaal drie en ten 

hoogste 5 jaar.”  

 

 

2.6. 

Zienswijze(n) 

39. Essent vindt dat de kwaliteitsregulering in lijn gebracht dient te worden met de methodiek die is 

vastgesteld ter zake van maatstafconcurrentie. Voorgesteld wordt om de q-factor in de tweede 

reguleringsperiode voorcalculatorisch vast te stellen op nul en aan het eind van de tweede 

reguleringsperiode na te calculeren. Voorts wordt voorgesteld om deze samen met de nacalculatie 

van de productiviteitsmeting te verwerken in de omzetten in de derde reguleringsperiode. 

 

40. Continuon stelt in aanvulling op de zienswijze van Essent dat het nog te verwerken effect uit hoofde 

van de nacalculaties niet in een x- of q-factor dient te worden verdisconteerd, maar direct te worden 

verrekend in de tarievenmandjes. 

 

2.6.1. Reactie DTe 

41. DTe vindt dat de voorgestelde verandering in het systeem van kwaliteitsregulering geen duidelijk 

voordeel oplevert, terwijl het systeem aanzienlijk aangepast zou moeten worden. Verder heeft de 

wetgever beoogd om de kwaliteitsverandering in een q-factor uit te drukken. Dit staat haaks op het 

voorstel om het kwaliteitseffect direct in de tarievenmandjes te verrekenen. Voorts is DTe van 

mening dat partijen dit voorstel van verandering in het systeem laat hebben ingebracht. Er is 

voldoende gelegenheid geweest om dit eerder bij DTe kenbaar te maken. 

 

2.6.2. Conclusie DTe 

42. Deze zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het methodebesluit. 
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2.7. 

2.7.1. Zienswijze(n) 

43. PAWEX vindt de reactietermijn op het ontwerp-methodebesluit van twee weken te kort. Hierbij wordt 

gewezen dat er onterecht verwezen wordt naar artikel 3:32 Awb.  

 

44. Eneceo stelt dat de reactietermijn van twee weken te kort was om een volledige reactie te geven. DTe 

wordt verzocht om in het vervolg aan te sluiten bij artikel 3:24 en 3:25 Awb, waarin een reactietermijn 

van vier weken wordt gehanteerd. 

 

2.7.2. Reactie DTe 

45. DTe is van mening dat DTe terecht een reactietermijn van twee weken op het ontwerp-

methodebesluit heeft gehanteerd. Artikel 3:32 Awb kan worden toegepast wanneer een 

bestuursorgaan onder toepassing van artikel 3:30, eerste lid Awb voornemens is "een besluit te 

nemen tot wijziging of intrekking van een eerder genomen besluit dan wel ambtshalve een ander 

besluit te nemen, …..". Omdat in het onderhavige geval de directeur DTe voornemens is ambtshalve 

een besluit te nemen, is terecht artikel 3:32 Awb toegepast. 

 

2.7.3. Conclusie DTe 

46. Deze zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het methodebesluit. 

 

 

3. Specifieke zienswijzen Continuon 

3.1. 

3.1.1. Zienswijze(n) 

47. Continuon vindt dat de in het ontwerp-methodebesluit aanwezige definities van gegevensregistratie 

onvoldoende aansluiten bij de huidige registratie in Nestor. Zo wordt bijvoorbeeld de begrenzing van 

laagspanningsklanten tot 1 kV ter discussie gesteld. Verder wordt er gesteld dat er in bijlage A en B 

aangegeven dient te worden dat force majeur volledig buiten beschouwing gelaten wordt.  

 

3.1.2. Reactie DTe 

48. DTe vindt dat Continuon terecht opmerkt dat de huidige definities in het ontwerp-methodebesluit 

onvoldoende duidelijkheid geeft over de te registreren gegevens ten behoeve van 

kwaliteitsregulering. Er is onduidelijkheid of de huidige registratie in Nestor aansluit op hetgeen 

wordt geformuleerd in het ontwerp-methodebesluit. Aangezien DTe niet voornemens is om de 

netbeheerders een geheel andere manier van registreren op te leggen, zal DTe in het methodebesluit 

expliciet aangeven dat de wijze van registreren volledig aansluit bij de huidige registratie. Dit wordt 

opgenomen in bijlage B.  

 

49. DTe is van mening dat de kwestie rondom force majeur in voldoende mate is behandeld in bijlage C. 

Hierin staat onder andere dat er rekening gehouden zal worden met force majeur en dat dit per 
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individuele gebeurtenis onderzocht zal worden. In bijlage B is een expliciete vermelding hiervan 

gemaakt. 

 

3.1.3. Conclusie DTe 

50. Deze zienswijze leidt tot aanpassingen van het methodebesluit. In bijlage B wordt randnummer 5 

aangepast. Met name de volgende twee zinnen worden toegevoegd: 

 

”Voor de definities die nodig zijn voor een consistente storingsregistratie, wordt verwezen naar de 

definities die gehanteerd worden in Nestor. In bijlage A zijn een aantal definities hiervan 

opgenomen.” 

 

51. Voorts worden de randnummers 7 en 8 toegevoegd aan bijlage B waarin expliciet wordt vermeld dat 

force majeur incidenten uitgesloten zijn. Ook wordt de tweede zin in randnummer 22 van bijlage C 

als volgt aangepast:  

 

”DTe zal in principe geen verder onderscheid maken naar de aard van de onderbreking, met 

uitzondering van force majeur.”  

 

3.2. 

3.2.1. Zienswijze(n) 

52. Continuon verzoekt DTe om in het besluit op te nemen dat de uniforme kwaliteitsnorm weliswaar in 

de tweede reguleringsperiode zal worden gehanteerd, maar dat na afronding van het onderzoek naar 

de objectiveerbare regionale factoren zal worden bezien of meerdere normen te rechtvaardigen zijn. 

 

3.2.2. Reactie DTe 

53. DTe vindt het verzoek van Continuon redelijk en neemt derhalve dit verzoek op in het 

methodebesluit, waarbij expliciet zal worden aangegeven dat er vanaf de derde reguleringsperiode 

eventueel zal worden afgeweken van een uniforme kwaliteitsnorm op grond van het onderzoek naar 

de objectiveerbare regionale factoren. 

 

3.2.3. Conclusie DTe 

54. Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het methodebesluit. In bijlage B wordt een nieuw 

randnummer 29 toegevoegd. Dit luidt als volgt: 

 

”Vanaf de derde reguleringsperiode zal eventueel worden afgeweken van een uniforme 

kwaliteitsnorm op grond van het onderzoek naar de objectiveerbare regionale factoren.”  

 

3.3. 

3.3.1. Zienswijze(n) 

55. Continuon verzoekt DTe in het methodebesluit en zonodig in de Tarievencode op te nemen dat 

effecten op de toegestane omzetten als gevolg van de kwaliteitsregulering uitsluitend in de tarieven 

van de deelmarkt LS worden verdisconteerd.  
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3.3.2. Reactie DTe 

56. DTe is van mening dat Continuon niet onterecht beweert dat de toegestane omzetten ten gevolge 

van de kwaliteitsregulering in de tarieven van de laagspanningsklanten verwerkt zouden moeten 

worden. Bij de eerstvolgende aanpassingen van de Tarievencode zal dit punt ter overweging 

meegenomen worden. 

 

3.3.3. Conclusie DTe 

57. Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het methodebesluit.  

 

3.4. 

3.4.1. Zienswijze(n) 

58. Continuon heeft opmerkingen en suggesties ter aanpassing van randnummer 22 in bijlage A. 

Continuon stelt dat de q-factor onjuist wordt berekend als gevolg van het separeren van berekening 

van de x- en de q-factor, terwijl de wettelijke formule een geïntegreerde berekening kent. 

 

59. Voorts geeft Continuon aan dat het systeem van kwaliteitsregulering geen rekening houdt met een 

ontwikkeling met betrekking tot het startniveau voor de berekening van de q-factor, terwijl dit wel 

wordt gedaan in de berekening van de productiviteitsmeting. Dit zou naar de mening van Continuon 

leiden tot ongewenste effecten 

 

60. Continuon is van mening dat formules 14 en 17 uit bijlage A fouten bevatten en verzoekt om deze te 

corrigeren. De fouten hebben betrekking op tikfouten. 

 

61. Continuon stelt dat het aantal storingsminuten gecorrigeerd dient te worden voor 

volumeontwikkeling tussen het basisjaar voor het tarievenmandje uit 2000 naar het gemeten jaar. 

Hierbij wordt gewezen naar de correlatie tussen de omvang van het aantal storingsminuten en het 

totale marktvolume van een netbeheerder. 

 

62. Continuon verzoekt om ervoor te zorgen dat het tarievenmandje en de kwaliteitswaarde in formule 

10 van bijlage A op hetzelfde prijspeil is gebaseerd.  

 

3.4.2. Reactie DTe 

63. DTe is van mening dat de berekening van de q-factor voor de tweede reguleringsperiode correct is en 

dat de wettelijke formule in stand wordt gehouden. Voor de latere reguleringsperioden dient echter 

rekening gehouden te worden met het startniveau voor de berekening van de q-factor. De formule in 

randnummer 22 van bijlage A dient hiervoor gecorrigeerd te worden.  

 

64. DTe is van mening dat door aanpassing van de formule in randnummer 22 van bijlage A tevens 

rekening wordt gehouden met een ontwikkeling met betrekking tot het startniveau voor de 

berekening van de q-factor.  

 

65. Continuon merkt terecht op dat er fouten zijn gemaakt in formules 14 en 17 uit bijlage A. Deze zijn 

gecorrigeerd. 
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66. DTe is het oneens met Continuon dat er een correctie dient plaats te vinden op de omvang van het 

aantal storingsminuten vanwege het basisjaar van de tarievenmandjes. Er wordt gewezen naar een 

correlatie tussen de omvang van het aantal storingsminuten en het totale marktvolume van een 

netbeheerder. Echter deze correlatie heeft geen onderbouwing. Voorts zijn vele situaties denkbaar 

dat deze correlatie niet hoeft te gelden. Zo zal bij een ongewijzigde netconfiguratie en kwaliteit van 

de netten van een netbeheerder bij een toename van volumes geen directe aanleiding zijn tot meer 

storingsminuten. 

 

67. DTe meent dat de kwaliteitswaarde en de tarievenmandjes op hetzelfde prijspeil gebaseerd dienen te 

zijn. DTe houdt hier rekening mee. 

 

3.4.3. Conclusie DTe 

68. Deze zienswijze leiden tot aanpassingen van het methodebesluit. In bijlage A wordt paragraaf 5 

herschreven. Met name formule 10 wordt aangepast. In bijlage B worden in randnummer 20 de 

volgende twee zinnen toegevoegd:  

 

” In de vaststelling van de q-factor wordt rekening gehouden met de kwaliteitsontwikkeling. Een 

relatieve kwaliteitsverandering leidt tot een verandering in de totale inkomsten en daarmee de q-

factor. Een eenmalige relatieve kwaliteitsverandering komt logischerwijs eenmaal tot uitdrukking in 

de q-factor.”  

 

69. De formules 13 en 16 (lees: formules 14 en 17 uit ontwerp-methodebesluit) worden gecorrigeerd. 

Verder wordt een nieuw randnummer 31 toegevoegd in bijlage A. Dit luidt als volgt: 

 

”Bij de bepaling van de kwaliteitsprestatie zal een correctie plaatsvinden. Er zal rekening gehouden 

worden met het prijspeil waarin de kwaliteitsprestatie is uitgedrukt. Zo zal de verandering in 

kwaliteitsprestatie in formule 10 eerst uitgedrukt worden in prijspeil T-1. Vervolgens zal deze over de 

M jaren tijdsevenredig uitgedrukt worden in respectievelijk prijspeil T tot en met T+M-1. Hierbij zal 

de cpi voor de jaren T+1 tot en met T+M-1 gelijk gesteld worden aan de cpi voor het jaar T.”  

 

70. Ook wordt randnummer 35 in bijlage A aangepast. De volgende zin wordt toegevoegd: 

 

 “Deze waarderingsfuncties zijn uitgedrukt in prijspeil 2004.”  

 

3.5. 

3.5.1. Zienswijze(n) 

71. Continuon maakt een aanvullende tekstsuggestie voor randnummer 5 van bijlage B. In het bijzonder 

wordt vermeld dat voor een vorm van socialiseren van de kwaliteitswaarde is gekozen omdat een 

individuele afhandeling van iedere storing kosten met zich meebrengt die per saldo niet opwegen 

tegen opbrengsten en waardoor het maatschappelijk optimum wordt gemist. 

  

3.5.2. Reactie DTe 

72. DTe is van mening dat de tekstsuggestie van Continuon een goede aanvulling is op het 

methodebesluit en neemt deze derhalve over in het definitieve methodebesluit. 
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3.5.3. Conclusie DTe 

73. Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het methodebesluit. In bijlage B wordt de volgende zin 

toegevoegd in randnummer 6: 

 

”  Bovendien wegen de kosten van een individuele afhandeling van elke onderbreking niet op tegen 

de opbrengsten.”  

 

 

4. Specifieke zienswijzen Essent 

4.1. 

4.1.1. Zienswijze(n) 

74. Essent stelt dat de formules in bijlage A tot onduidelijkheden kan leiden vanwege het weglaten van 

ondermeer de cpi en de x-factor. Essent wil graag dat er expliciet wordt vermeld welke aanpassingen 

zijn weggelaten bij de formules. 

 

4.1.2. Reactie DTe 

75. DTe heeft met het weglaten van de cpi en de x-factor beoogd om de leesbaarheid van de formules te 

verbeteren. DTe kan zich echter voorstellen dat een expliciete vermelding bij de formules de 

onduidelijkheden kan voorkomen. 

 

4.1.3. Conclusie DTe 

76. Deze zienswijze leidt tot een aanpassing van het methodebesluit. Bij de formules in bijlage A wordt 

(indien nodig) expliciet aangegeven wat er is weggelaten. 

 

4.2. 

4.2.1. Zienswijze(n) 

77. Essent vindt dat een norm die gebaseerd is op de gemiddelde kwaliteit van alle netbeheerders vooral 

voor grotere netbeheerders niet leidt tot hetgeen gesteld in randnummers 9 en 10 van het ontwerp-

methodebesluit. Essent stelt dat een netbeheerder niet het betrouwbaarheidsniveau kiest, zoals 

vermeld in die randnummers. 

 

4.2.2. Reactie DTe 

78. In de huidige systematiek van de q-factor heeft de prestatie van een individuele netbeheerder 

invloed. DTe is van mening dat geen van de invloed van de netbeheerders zo groot is dat de norm 

bepaald wordt door één enkele netbeheerder. Het marktaandeel van de grootste netbeheerder is 

ongeveer 37%. De norm wordt dus nog voor 63% procent bepaald door de overige netbeheerders. 

 

4.2.3. Conclusie DTe 

79. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit.  
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4.3. 

4.3.1. Zienswijze(n) 

80. Essent is van mening dat de waarderingsfuncties die gebaseerd zijn op de SEO-resultaten alleen 

dient te gelden voor de tweede reguleringsperiode. Essent stelt dat DTe het in het midden laat of de 

functies ook gebruikt zullen worden in latere perioden. Daarnaast merkt Essent op dat bij deze 

functies geen rekening wordt gehouden met inflatie. 

 

4.3.2. Reactie DTe 

81. De waarderingsfuncties gelden voor de tweede reguleringsperiode. Met name voor de berekening 

van de kwaliteitsprestatie in deze periode. Er is verder overleg nodig met de netbeheerders en 

representatieve organisaties om te beslissen of deze functies ook in latere reguleringsperioden 

gebruikt dienen te worden.  

 

82. Er wordt terecht opgemerkt dat de inflatie niet meegenomen is in de waarderingsfunctie. De 

waarderingsfuncties worden door DTe gesteld op prijspeil 2004, het jaar waarin het onderzoek is 

afgerond. Hier zal rekening mee gehouden worden bij de berekening van de kwaliteitsprestaties van 

de netbeheerders. 

 

4.3.3. Conclusie DTe 

83. Deze zienswijze leidt tot aanpassingen van het methodebesluit. In bijlage A wordt een nieuw 

randnummer 36 toegevoegd. Dit luidt als volgt:  

 

”Bovenstaande waarderingsfuncties zullen in ieder geval gebruikt worden voor de berekening van de 

kwaliteitsprestatie over de jaren 2004 tot en met 2006.”  

 

84. Verder wordt een nieuw randnummer 31 toegevoegd in bijlage A. Dit luidt als volgt: 

 

”Bij de bepaling van de kwaliteitsprestatie zal een correctie plaatsvinden. Er zal rekening gehouden 

worden met het prijspeil waarin de kwaliteitsprestatie is uitgedrukt. Zo zal de verandering in 

kwaliteitsprestatie in formule 10 eerst uitgedrukt worden in prijspeil T-1. Vervolgens zal deze over de 

M jaren tijdsevenredig uitgedrukt worden in respectievelijk prijspeil T tot en met T+M-1. Hierbij zal 

de cpi voor de jaren T+1 tot en met T+M-1 gelijk gesteld worden aan de cpi voor het jaar T.”  

 

85.  Ook wordt randnummer 35 in bijlage A aangepast. De volgende zin wordt toegevoegd: 

 

 “Deze waarderingsfuncties zijn uitgedrukt in prijspeil 2004.”  

 

4.4. 

4.4.1. Zienswijze(n) 

86. Essent stelt de vraag of AK(i,t), zoals gedefinieerd in randnummer 6 van bijlage A, betrekking op 

heeft het aantal klanten primo jaar t, ultimo jaar t of een gemiddelde in jaar t. 

 

87. Voorts stelt Essent dat formule 6 in bijlage A alleen geldt voor ieder jaar van de tweede 

reguleringsperiode. 
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88. Verder merkt Essent op dat in aanvulling op randnummer 6 van bijlage B ook 

vervangingsinvesteringen van invloed zijn op de betrouwbaarheid. 

 

4.4.2. Reactie DTe 

89. Essent merkt terecht de bovenstaande drie punten op. Bij de vraag over AK(i,t) zal worden verwezen 

naar de definities in Nestor. DTe zal met deze punten rekening houden in het definitieve 

methodebesluit. 

 

4.4.3. Conclusie DTe 

90. Deze zienswijze leidt tot aanpassingen van het methodebesluit. In bijlage B wordt randnummer 5 

aangepast. Met name de volgende twee zinnen worden toegevoegd: 

 

”Voor de definities die nodig zijn voor een consistente storingsregistratie, wordt verwezen naar de 

definities die gehanteerd worden in Nestor. In bijlage A is een aantal definities hiervan opgenomen.” 

 

91. Ook wordt aan randnummer 17 van bijlage A het volgende zinsdeel toegevoegd: 

 

”…van de tweede reguleringsperiode…” 

 

Een vergelijkbare aanpassing wordt gemaakt in randnummer 17 van bijlage B. 

 

Verder wordt aan randnummer 9 in bijlage B de volgende zin toegevoegd: 

 

”  Voorts zal ook zorgvuldig omgegaan moeten worden met vervangingsinvesteringen.”  

 

 

5. Specifieke zienswijzen Eneco 

5.1. 

5.1.1. Zienswijze(n) 

92. Eneco merkt op dat de afbakening van het systeem niet eenduidig is en onvoldoende gedetailleerd 

is. Verder merkt Eneco op dat dat het ontwerp-methodebesluit onduidelijk is met betrekking tot 

storingen veroorzaakt in het net van hoger gelegen netbeheerders, en de wijze waarop deze 

doorwerken in de kwaliteitsprestaties van lager gelegen netbeheerders. 

 

5.1.2. Reactie DTe 

93. Onderbrekingen worden toegerekend aan de netbeheerder in wiens net de onderbreking veroorzaakt 

is. Indien een onderbreking leidt tot een onderbreking in onderliggend netvlak wordt de 

onderbreking toegerekend aan de netbeheerder van het netvlak waar de onderbreking veroorzaakt is. 

DTe hanteert de definities zoals die gelden in de Nestor. 
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5.1.3. Conclusie DTe 

94. Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het methodebesluit. In bijlage B wordt randnummer 5 als 

volgt aangepast: 

 

”Het systeem van kwaliteitsregulering heeft betrekking op onderbrekingen ervaren door de 

aangeslotenen van een netbeheerder op het laagspanningsnet waarvan de oorzaak ligt in het laag –

of middenspanningsnet. Voor de definities die nodig zijn voor een consistente storingsregistratie, 

wordt verwezen naar de definities die gehanteerd worden in Nestor. In bijlage A zijn een aantal 

definities hiervan opgenomen. Hierbij is een laagspanningsklant gedefinieerd als een aangeslotene 

op een netvlak met een spanningsniveau < 1 kV. In het systeem van kwaliteitsregulering worden 

onderbrekingen toegerekend aan de netbeheerder in wiens net de onderbreking veroorzaakt is. 

Indien een onderbreking leidt tot een onderbreking in onderliggend netvlak wordt de onderbreking 

toegerekend aan de netbeheerder van het netvlak waar de onderbreking veroorzaakt is.”  

 

 

5.2. 

5.2.1. Zienswijze(n) 

95. Eneco is van mening dat er een fout is gemaakt in formule 17 uit bijlage A en verzoekt om deze te 

corrigeren. 

 

5.2.2. Reactie DTe 

96. Eneco merkt terecht op dat er een fout in formule 17 uit bijlage A. Deze is gecorrigeerd. 

 

5.2.3. Conclusie DTe 

97. Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het methodebesluit. Formule 17 uit ontwerp-

methodebesluit is gecorrigeerd. 

 

 

6. Specifieke zienswijze Delta 

6.1. 

6.1.1. Zienswijze(n) 

98. Delta stelt dat bij de bepaling van de waardering voor een minuut jaarlijkse uitvalduur ten onrechte 

de gegevens over 2002 en 2003 gehanteerd worden. DTe beweert immers in randnummer 11 van 

bijlage B dat storingsrapportages van de netbeheerders vanaf 2004 consistent en vergelijkbaar zijn. 

 

6.1.2. Reactie DTe 

99. De storingsgegevens over 2002 en 2003 worden niet gebruikt voor het bepalen van de 

kwaliteitsnorm en de meting. Deze gegevens worden alleen toegepast in de waarderingsfuncties om 

een waardering per minuut jaarlijkse uitvalduur te bepalen. Mede hierop kunnen netbeheerders hun 

investeringsbeslissingen baseren. De netbeheerders hebben aangegeven dat de storingsgegevens 

over 2002 en 2003 onvoldoende betrouwbaar zijn om de kwaliteitsnorm te bepalen, maar wel 

voldoende betrouwbaar zijn om een waardering per minuut jaarlijkse uitvalduur te bepalen. 
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6.1.3. Conclusie DTe 

100. Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het methodebesluit. 

 

 

7. Specifieke zienswijzen VEMW 

7.1. 

7.1.1. Zienswijze(n) 

101. VEMW stelt dat de reikwijdte van onderbrekingen waar het methodebesluit betrekking op heeft, geen 

duidelijke onderbouwing geeft voor de grens van 50 kV. VEMW verzoekt om meer duidelijkheid 

omtrent de keuze voor de grens “ tot 50 kV”. 

 

7.1.2. Reactie DTe 

102. De grens van 50 kV is gekozen op basis van de definities van Nestor. Storingen uit het (extra) 

hoogspanningsnet die leiden tot een onderbreking voor een laagspanningsklant worden voor de 

tweede reguleringsperiode niet meegenomen in de regulering, omdat de storingsregistratie voor 

onderbrekingen uit het (extra) hoogspanningsnet per netbeheerder op dit moment hiervoor niet 

betrouwbaar genoeg. 

   

7.1.3. Conclusie DTe 

103. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit.  

 

 

7.2. 

7.2.1. Zienswijze(n) 

104. VEMW stelt dat er voldoende competitie dient te zijn om het voorgestelde systeem goed te kunnen 

laten functioneren. VEMW is van mening dat verschillende netbeheerders in één holding niet als 

concurrenten kunnen worden gezien. 

 

7.2.2. Reactie DTe 

105. DTe onderschrijft de zienswijze van VEMW dat er voldoende competitie dient te zijn in het 

voorgestelde systeem. Bij het voorgestelde systeem zijn derhalve alle netbeheerders betrokken. 

Tevens worden netbeheerders in één holding niet als concurrenten van elkaar beschouwd. 

 

7.2.3. Conclusie DTe 

106. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit.  
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8. Specifieke zienswijzen PAWEX 

8.1. 

8.1.1. Zienswijze(n) 

107. PAWEX stelt dat de norm voor de tweede reguleringsperiode wordt bepaald aan de hand van 

kwaliteitsniveau 2004 en 2005. Er wordt gesuggereerd dat de netbeheerders de kwaliteit in deze 

periode verwaarlozen om een gunstige uitgangssituatie te realiseren. 

 

8.1.2. Reactie DTe 

108. DTe erkent het probleem van samenspannen in de huidige reguleringssystematiek. Dergelijke 

afspraken zijn volgens de mededingingswet verboden. De Nederlandse Mededingingsautoriteit 

handhaaft de mededingingswet. 

 

8.1.3. Conclusie DTe 

109. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit. 

 

 

8.2. 

8.2.1. Zienswijze(n) 

110. PAWEX vindt dat de definitie van kwaliteit gebaseerd op System Average Interruption Duration 

(hierna: SAIDI) beperkt is en daarmee geen recht doet aan de belangen van alle afnemers.  

 

8.2.2. Reactie DTe 

111. DTe hecht ook belang aan andere kwaliteitsdimensies dan SAIDI. In bijlage B wordt vermeld dat 

onder andere de kwaliteitsdimensies spanningsniveau en frequentie in de technische codes 

beschreven zijn. 

 

8.2.3. Conclusie DTe 

112. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het methodebesluit. 

 

 

 

 


