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1. Inleiding  

1. Ingevolge artikel 41, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) stelt de directeur van de 

Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna: de directeur DTe) na overleg met de gezamenlijke 

netbeheerders en met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt de methode 

tot vaststelling van de kwaliteitsterm (hierna: q-factor) vast. Ingevolge artikel 41a, eerste lid E-wet, 

stelt de directeur DTe de q-factor voor iedere netbeheerder afzonderlijk voor een periode van 

tenminste drie en ten hoogste vijf jaar vast. 

 

2. In dit besluit wordt de methode tot vaststelling van de kwaliteitsterm voor de periode 2004 – 2006 

(hierna: tweede reguleringsperiode) vastgesteld, met dien verstande dat voor het jaar 2004 de 

methode tot vaststelling van de q-factor met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 wordt 

vastgesteld.  

 

3. In het navolgende zal dit methodebesluit worden toegelicht. Daarbij zal eerst het wettelijk kader 

worden geschetst en vervolgens worden ingegaan op de uitkomsten van het overleg met 

netbeheerders en representatieve organisaties. De methode zelf, alsmede de toelichting op de 

methode zijn als bijlagen aan dit methodebesluit gehecht. Dat geldt ook voor de gevolgtrekkingen uit 

het overleg met de representatieve organisaties, voorzover die betrekking hebben op de opbouw en 

inhoud van de methode, alsmede de daarbij gemaakte keuzes.  

 

 

2. Wettelijk kader 

4. Artikel 41 tot en met artikel 41c van de E-wet zijn gewijzigd bij wet van 1 juli 2004 (Staatsblad 2004, 

nr. 328) tot wijziging van de E-wet en de Gaswet.  



 2

 

5. Artikel 41, eerste lid van de E-wet geeft aan dat de directeur DTe voor netbeheerders, met 

uitzondering van de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, de methode tot vaststelling van 

de kwaliteitsterm vaststelt. Hierbij neemt de directeur DTe het belang dat door middel van 

marktwerking ten behoeve van afnemers de meest doelmatige kwaliteit van het transport wordt 

bevorderd in acht.   

 

6. Op grond van artikel 41, vierde lid van de E-wet geeft de q-factor de aanpassing van de tarieven in 

verband met de geleverde kwaliteit weer en is bepaald dat de q-factor ten doel heeft de 

netbeheerders te stimuleren om de kwaliteit van hun transportdienst te optimaliseren.  

 

7. Ingevolge artikel 41a, eerste lid van de E-wet stelt de directeur DTe voor iedere netbeheerder 

afzonderlijk de kwaliteitsterm voor een periode van tenminste drie en ten hoogste vijf jaar vast.  

 

8. Ingevolge artikel 41b en artikel 41c E-wet stelt de directeur DTe, op voorstel van de netbeheerders, de 

tarieven jaarlijks vast, met inachtneming van de formule: 
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waarbij q de kwaliteitsterm is, die de aanpassing van de tarieven in verband met de geleverde 
kwaliteit weergeeft. 

 

9. In de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel tot wijziging van de E-wet gaat de Minister van 

Economische Zaken (hierna: minister) uitvoerig in op de achtergrond van de q-factor en op de wijze 

de q-factor zal worden vastgesteld. De minister overweegt het volgende: 

 

Goede netkwaliteit, in casu goede betrouwbaarheid, wordt daarin financieel beloond via de 

toegestane tarieven van een netbeheerder en minder goede kwaliteit leidt tot korting daarop. Het 

geeft netbeheerders financiële prikkels voor zowel kwaliteit als efficiencyverbetering. 

Voor de regionale netbeheerders van de elektriciteitsdistributienetten heeft DTe dit systeem 

toepassingsgereed uitgewerkt. De bepalingen die noodzakelijk zijn voor de toepassing ervan, zijn 

in dit wetsvoorstel opgenomen. (…..) Bij de optimalisering van de betrouwbaarheid zal de wens 

van de afnemer centraal staan. Een hogere betrouwbaarheid levert afnemers immers meer nut 

op: zij hebben immers minder kosten door leveringsonderbrekingen. Om een hogere 

betrouwbaarheid te leveren moeten netbedrijven hogere kosten maken. Vanuit maatschappelijk 

economisch oogpunt is het wenselijk dat netbedrijven dàt betrouwbaarheidsniveau kiezen waarbij 

het totaal van de kosten die zij maken ten bate van de betrouwbaarheid en de kosten die 

afnemers hebben als gevolg van 

leveringsonderbrekingen, het laagst is. Maatstafconcurrentie is erop gericht te bewerkstelligen dat 

de gemiddelde betrouwbaarheid tendeert naar dit optimum. Om dit te bereiken wordt de hoogte 

van de financiële beloning voor goede betrouwbaarheid, en dus de korting op de tarieven voor 

minder goede betrouwbaarheid, afgeleid van de kosten die afnemers hebben als gevolg van 

onderbrekingen in het transport van elektriciteit. 

 

Kamerstukken II 2003 – 2004, 29 372, nr. 3, p. 29  

  

10. In de nota naar aanleiding van het verslag, van 23 februari 2004, gaat de minister naar aanleiding 

van Kamervragen nader in op het systeem van kwaliteitsregulering: 
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Het systeem heeft tot doel netbeheerders te stimuleren tot het optimaliseren van de kwaliteit van 

het transport dat zij verrichten via hun netten. Op dit moment staat het kwaliteitsaspect 

betrouwbaarheid centraal in de reguleringsmethode. Eisen waar de spanningskwaliteit aan moet 

voldoen zijn opgenomen in de Netcode. In grote trekken werkt het systeem van 

kwaliteitsregulering zo, dat netbeheerders die een bovengemiddeld goede betrouwbaarheid 

realiseren, daarvoor in een volgende reguleringsperiode via de toegestane tarieven financieel 

beloond worden op basis van de maatschappelijke waarde van het verschil in kwaliteit. 

Netbeheerders die een betrouwbaarheid beneden het gemiddelde realiseren, worden via ditzelfde 

systeem financieel gekort. Deze tariefconsequenties worden geëffectueerd via de 

kwaliteitsterm q. De directeur DTe stelt de waarde van de kwaliteitsterm q voor elke netbeheerder 

afzonderlijk vast. Voor elke netbeheerder komt er dus één waarde van q. De reden hiervoor is dat 

de kwaliteitsterm q betrekking heeft op de betrouwbaarheid van de netvlakken. Netbeheerders 

worden zo geprikkeld om de waarde van de betrouwbaarheid voor laagspanningsklanten te 

optimaliseren. De vaststelling van de waarde van de kwaliteitsterm vindt plaats met behulp van 

een rekenmethode die hij tevoren, na overleg met de netbeheerders en de representatieve 

organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, heeft vastgelegd in een separaat 

methodebesluit. Daarin staan dus ook de uitgangspunten die hij hanteert bij de vaststelling van 

de waarde van de kwaliteitsterm q voor elke afzonderlijke netbeheerder. Een van die 

uitgangspunten betreft de waarde van de niet geleverde energie. Voor de praktische vaststelling 

van de waarde van de kwaliteitsterm q zijn voorts de storingsregistraties noodzakelijk waartoe 

netbeheerders worden verplicht met artikel 19a van de Elektriciteitswet 1998 en 35a van de 

Gaswet. Kwaliteitsregulering heeft 

betrekking op leveringsonderbrekingen (betrouwbaarheid). Alleen storingen die leiden tot een 

onderbreking op het laagspanningsnet (dit is het net waarop kleinverbruikers en kleinzakelijke 

gebruikers zijn aangesloten) worden meegenomen in de regulering. In de Nederlandse 

Storingsregistratie (Nestor) worden storingen en onderbrekingen per netbeheerder gerapporteerd 

naar netvlak. De kwaliteit van de registratie en de rapportage moet aan bij ministeriële regeling 

vast te stellen eisen voldoen en netbeheerders worden in staat gesteld om via vrijwillige 

certificatie aannemelijk te maken dat zij hieraan voldoen. Zonder certificaat zal DTe de rapportage 

zelf toetsen. 

 

Kamerstukken II 2003 – 2004, 29 372, nr. 10, p. 54-55 

 

 

11. Op de totstandkoming van dit methodebesluit heeft de directeur DTe de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.5 van de algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing 

verklaard. Dit betekent dat tegen dit besluit rechtstreeks beroep openstaat bij het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven. 

 

 

3. Gevolgde procedure 

12. Over de voorgestelde reguleringsmethodiek, met inbegrip van het vaststellen van de q-factor, is 

reeds sinds juni 2002 intensief overleg gevoerd met een daartoe ingestelde contactgroep PQRS 
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(hierna: contactgroep) bestaande uit netbeheerders elektriciteit en vertegenwoordigers van de 

gezamenlijke netbeheerders elektriciteit1. 

 

13. De directeur DTe heeft in november 2002 het Informatie -en consultatiedocument 

“Maatstafconcurrentie, regionale Netbedrijven Elektriciteit, tweede reguleringsperiode” (hierna: 

consultatiedocument) uitgebracht. Dit consultatiedocument is gepubliceerd op de Internetpagina 

van DTe (www.dte.nl) en is voorts onder meer toegezonden aan de netbeheerders elektriciteit en aan 

de representatieve organisaties, waaronder de organisatie van netbeheerders elektriciteit 

(EnergieNed). In het consultatiedocument heeft de directeur DTe zijn visie op de 

reguleringsmethodiek voor de tweede reguleringsperiode uiteengezet, en belangstellenden gevraagd 

hun zienswijze te geven aan de hand van in het consultatiedocument gestelde vragen.  

 

14. Belangstellenden hebben tot en met 14 februari 2003 de tijd gekregen om schriftelijk hun zienswijze 

op het consultatiedocument uiteen te zetten. Voorts is op een aantal manieren de mogelijkheid 

geboden om mondeling een reactie te geven op het consultatiedocument. Zo zijn er zes 

consultatierondes door geheel Nederland afgelegd. Daarnaast zijn op 15 en 16 januari 2003 twee 

workshops ten kantore van de directeur DTe gehouden waarvoor alle netbeheerders elektriciteit en 

overige belangstellenden zijn uitgenodigd. Tijdens de workshops is tevens het systeem van 

maatstafconcurrentie uitvoerig toegelicht. De directeur DTe heeft al met al een groot aantal 

mondelinge en schriftelijke reacties op het consultatiedocument ontvangen. De schriftelijke reacties 

zijn gepubliceerd op de Internetpagina van de directeur DTe. Een overzicht van deze reacties is 

opgenomen in bijlage C bij dit besluit.  

 

15. Vanaf september 2003 is in de contactgroep vooral nog de methode tot vaststelling van de q-factor 

besproken. Op 30 juni 2004 is ten kantore van de directeur DTe een uitgebreide contactgroep 

bijeengekomen. Voor deze uitgebreide contactgroep zijn alle netbeheerders en EnergieNed 

uitgenodigd. Ook hier stond de methode tot vaststelling van de q-factor centraal. 

 

16. Naast de contactgroep heeft de directeur DTe ook een klantencontactgroep PQRS in het leven 

geroepen. Hierin heeft overleg met de representatieve organisaties plaats gehad. De eerste 

bijeenkomst was op 24 juni 2003 en de tweede op 25 augustus 20042. Op deze bijeenkomsten stond 

de voorgestelde reguleringsmethodiek, met inbegrip van de methode tot vaststelling van de korting 

ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering als de methode tot bepaling van de kwaliteitsterm, 

op de agenda.  

                                                           
1 De contactgroep bestaat uit de volgende bedrijven of organisatie: N.V. Continuon Netbeheer, Essent Netwerk B.V., 

Eneco NetBeheer B.V., DELTA Netbedrijf B.V., ENBU B.V., Westland Energie Infrastructuur B.V., en Energiened, Federatie 

van Energiebedrijven in Nederland. 

2 Voor deze bijeenkomsten waren de volgende partijen uitgenodigd: VEMW, PAWEX, MKB NL, EnergieNed - Sectie 

Handel, VOEG, LTO-PT, EnergieNed - Sectie Productie en Consumentenbond. 
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17. DTe heeft zienswijzen ontvangen van Continuon Netbeheer, Essent Netwerk B.V. 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, Rendo Netbeheer B.V. , Delta Netwerkbedrijf B.V., Westland Energie Infrastructuur 

B.V., Vereniging voor Energie, Milieu en Water en Vereniging Particuliere Windturbine Exploitanten. 

De zienswijzen zijn opgenomen in Bijlage D van het methodebesluit. Daar is aangegeven op welke 

punten de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van dit besluit.  

 

 

4. Vaststelling van de methode  

18. Met inachtneming van de uitkomsten van het overleg heeft de directeur DTe de methode tot 

vaststelling van de kwaliteitsterm voor de periode 2004 tot en met 2006 vastgesteld. Deze methode, 

bestaande uit een berekeningsmodel, is neergelegd in bijlage A. De toelichting op de methode is 

neergelegd in bijlage B. In bijlage C is ingegaan op de inhoudelijke punten die tijdens het overleg 

met de netbeheerders, de representatieve organisaties en derde belangstellenden zijn ingebracht. In 

bijlage D zijn de zienswijzen van belanghebbenden die zijn ingebracht tijdens de uitgebreide 

openbare voorbereidingsprocedure behandeld.  

 

 

5. Besluit 

19. Met inachtneming van het bovenstaande en hetgeen is neergelegd in de bijlagen bij dit besluit stelt 

de directeur DTe de methode als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de E-wet voor de periode 2004 

tot en met 2006 vast overeenkomstig de beschrijving in bijlage A bij dit besluit. Voor het jaar 2004 

wordt de methode tot vaststellen van de q-factor vastgesteld met terugwerkende kracht tot 1 januari 

2004. 

 

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

gepubliceerd op de Internetpagina van DTe. 

 

 

Den Haag, 

Datum: 

 

De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie voor deze: 

 

 

 

 

 

Drs. I.R. Verdonkschot 

Clustermanager Regulering 
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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 


