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Onderwerp 

Besluit inzake publicatie berekening x-factoren, q-factoren en rekenvolumina voor regionale netbeheerders 

elektriciteit 
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Geachte  …………. 

 

Ik wil u, namens de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de 

Raad), laten weten dat de Raad op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur 

(hierna: Wob) heeft besloten om de berekening van de x-factor, q-factor en de rekenvolumina 

(deels) op geaggregeerd niveau voor de regionale netbeheerders elektriciteit twee weken na 

verzending van dit besluit te publiceren op internet. Hieronder licht ik deze beslissing nader toe. 

 

Ik heb u per brief op 21 mei jl. kennis laten nemen van mijn beslissing om de berekening van de  

x-factoren en de rekenvolumina voor de regionale netbeheerders gas te publiceren. De Raad heeft 

de berekening vervolgens ongeveer twee weken later (deels) op geaggregeerd niveau 

gepubliceerd. Vervolgens heb ik uw bedrijf per e-mail van 19 augustus jl. laten weten dat de Raad 

overweegt om de berekening van de x-factoren, q-factoren en de rekenvolumina voor de regionale 

netbeheerders elektriciteit te publiceren op dezelfde wijze als bij regionale netbeheerders gas1. Ik 

heb u in deze e-mail toen verzocht aan te geven welke van u afkomstige of op u betrekking 

hebbende informatie niet verstrekt zou mogen worden op grond van artikel 10 van de Wob. De 

Raad heeft hierop geen reactie ontvangen. 

                                                           
1 Zie ook het besluit van de Raad van 21 mei 2008 met kenmerk 102449/221.B772. 
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Hierbij bericht ik u dat de Raad op 7 oktober 2008 heeft besloten om de berekening van de  

x-factoren, q-factoren en de rekenvolumina (deels) op geaggregeerd niveau voor de regionale 

netbeheerders elektriciteit te publiceren op zijn internetpagina. In de hiervoor genoemde 

beslissing heeft de Raad de vertrouwelijkheidclaims van netbeheerders inzake de publicatie van 

de berekening bij de regionale netbeheerders gas meegewogen2. De Raad heeft de mogelijke 

benadeling van de netbeheerders als gevolg van het openbaar maken van gedetailleerde 

informatie afgewogen tegen het belang van het vergroten van de transparantie van de regulering. 

Op basis hiervan heeft de Raad besloten om niet alle gegevens te publiceren, maar in de 

publicatie van de berekening van de x-factoren, q-factoren en de rekenvolumina de kostendata op 

een hoger aggregatieniveau te publiceren dan in de oorspronkelijke berekeningen. De Raad is van 

mening dat hij hiermee een goede balans heeft gevonden tussen het belang van de netbeheerders 

bij vertrouwelijke behandeling van gegevens en het belang om de transparantie te vergroten. De 

bijlage bij deze brief bevat een overzicht van de gegevens die door de Raad openbaar zullen 

worden gemaakt. Deze stukken worden pas twee weken na dagtekening van dit besluit 

gepubliceerd op internet. Gedurende de periode tussen het besluit en het verstrekken van de 

gevraagde informatie heeft u de gelegenheid om, indien u dit wenst, rechtsmiddelen aan te 

wenden tegen het genomen besluit. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief 

overleg wenst, dan kunt u contact opnemen met de heer drs. M. (Mahir) Sari op telefoonnummer 

070 - 330 1909 of via e-mail op EK-regulering@nmanet.nl. Bij een eventuele schriftelijke reactie 

wordt u verzocht te refereren aan kenmerk 102610. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze: 

 

 

 

 

Mw. ir. M. Huussen MBA 

Clustermanager Netbedrijven 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na 

de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd Bezwaarschrift indienen bij de Raad van 

Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH, Den 

Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 

                                                           
2 Zie ook het besluit van de Raad van 21 mei 2008 met kenmerk 102449/221.B772. 



 

 

3 

Bijlage. Overzicht van de data die gepubliceerd wordt 
 
Inleiding 

De Raad is voornemens de berekening van de x-factoren, q-factoren en rekenvolumina te 

publiceren. Hieronder vermeldt de Raad hoe hij de te publiceren berekening vorm wil geven. Hij 

doet dit aan de hand van de aan de netbeheerders per e-mail uitgestuurde sheet met berekening 

van de x-factoren, q-factoren en rekenvolumina. Per tabblad uit die berekening geeft de Raad aan 

welke onderdelen hij voornemens is te publiceren. 

 

Data in te publiceren berekening 

X-factor 

• de berekening van de x-factor met Beginkomsten, Eindinkomsten, ORV Waterkruisingen en 

correcties ten behoeve van de meerkosten  

Eindinkomsten 

• complete berekening van de eindinkomsten 

Productiviteit en kosten 

• geaggregeerde OPEX data per jaar 

• CAPEX berekening, uitgesplitst per investeringsjaar: 

o geaggregeerde afschrijvingen 

o geaggregeerde investeringen 

o ultimo boekwaarden 

• complete berekening van de productiviteit 

SO 2003-2006 

• complete berekening van de samengestelde output voor de jaren 2003 tot en met 2006 met 

uitzondering van: 

o de berekening van de sectortarieven 2000 en de sectoromzet in het jaar 2000 

o de berekening van de sectoromzet in het jaar 2000 met betrekking tot de periodieke 

aansluitvergoeding 

SO 2007 

• complete berekening van de samengestelde output voor het jaar 2007 

ORV 

• complete berekening van de ORV 

Correcties tarieven 

• complete berekening van de correcties op de tarieven met uitzondering van de berekening 

van de hoogte van de afzonderlijke correcties zoals de LUP- en de RUN-correctie 

Netbeheer afhankelijk tabbladen 

• tarieven 2007 

• rekenvolumes derde en vierde reguleringsperiode  

• rekenvolumes die worden overgedragen door de overdracht van het beheer van de HS-netten 

• gecorrigeerde tarieven 2007 ten behoeve van het bepalen van de Begininkomsten 2007 voor 

de bepaling van de x-factoren en voor toepassing van de formule in artikel 41b van de 

Eleketriciteitswet 1998 
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Q-factor 

• de berekening van de q-factoren met kwaliteitsprestaties, Begininkomsten en x-factoren 

Q->Phi 

• complete berekening van de waardering voor een minuut uitval  

Q-> 2003-2005 

• complete berekening van de kwaliteitsprestatie over de jaren 2003 tot en met 2005 

Q-> 2004-2006 

• complete berekening van de kwaliteitsprestatie over de jaren 2004 tot en met 2006 

CPI 

• de brondata en de CPI-tabel 


