
 

 

 

Directie Toezicht Energie (DTe) 
 

    

Aan   

  

  

  

 

 

 

zie verz.lijst 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 

  102282-33.B474  

 

Onderwerp 

Consultatie sector over wijziging methodebesluit q-factor 

 

 

                                                          

Geachte <<Aanhef>>, 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) consulteert u 

in deze brief over een kwestie die te maken heeft met de vaststelling van de gereguleerde tarieven 

voor regionale netbeheerders elektriciteit in de derde reguleringsperiode (20071). De Raad wil de 

methode waarmee de kwaliteitsterm wordt bepaald wijzigen. De Raad verzoekt u om uiterlijk op 

31 januari 2007 te reageren op de vragen die gesteld worden in deze brief.  

 

Hieronder is de aanleiding en de verdere procedure van deze consultatie toegelicht. In de bijlage 

van deze brief treft u de consultatievragen aan met aanvullende informatie. 

 

 

Aanleiding consultatie 

 

De Raad stelt op grond van artikel 41c, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet), 

jaarlijks de tarieven vast van regionale netbeheerders elektriciteit (hierna: netbeheerders). Dit 

doet de Raad door eerst vast te stellen wat de totale inkomsten van netbeheerders, op basis van 

een wettelijke formule, zullen zijn in een bepaald jaar2. Eén van de parameters van deze formule 

is de kwaliteitsterm (q-factor). De q-factor wordt bepaald door een methodebesluit3. In dit 

methodebesluit wordt in wiskundige formules aangegeven hoe een q-factor voor een bepaalde 

 
1 Vanwege de Wet Onafhankelijk Netbeheer (voorheen Splitsingswet genoemd) is de derde 

reguleringsperiode beperkt tot het jaar 2007. 
2 Zie artikel 41b, eerste lid, van de E-wet. 
3 Zie artikel 41, eerste lid, van de E-wet. 
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netbeheerder wordt bepaald. Voor de derde reguleringsperiode is het methodebesluit voor de q-

factor vastgesteld op 27 juni 2006 met kenmerk 102282-21 (hierna: methodebesluit q-factor).  

 

De Raad is door een beroep van een belanghebbende bij het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven tot de conclusie gekomen dat er een kleine fout is gemaakt in dit methodebesluit. In 

het kort komt deze fout erop neer dat de “gemiddelde kwaliteit”  van het elektriciteitsnetwerk in 

Nederland verkeerd is bepaald. De kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk van individuele 

netbeheerders wordt hiermee vergeleken om de q-factoren te bepalen. Deze fout zal volgens de 

Raad geen materiële gevolgen hebben voor de vastgestelde q-factoren van 5 september 2006 

voor de derde reguleringsperiode. De Raad wil echter wel de fout herstellen door een 

wijzigingsbesluit bij dit methodebesluit te nemen. Voordat de Raad dit doet consulteert de Raad 

door middel van deze brief de gezamenlijke netbeheerders en representatieve organisaties over 

de betreffende wijziging. U dient deze consultatie te beschouwen als een wettelijk overleg, zoals 

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

 

 

Verdere procedure 

 

In de bijlage van deze brief stelt de Raad u 3 vragen. De Raad verzoekt u om deze vragen te 

beantwoorden. U wordt gevraagd om uw antwoorden op deze vragen zoveel mogelijk te 

onderbouwen en toe te lichten. De Raad zal de reacties meenemen bij de totstandkoming van het 

gewijzigde methodebesluit q-factor.  

 

Reacties op dit consultatiedocument dienen uiterlijk op 31 januari 2007 door de Raad te zijn 

ontvangen en kunnen worden gezonden naar DTeDerdereguleringsperiode@nmanet.nl, of naar: 

 

Nederlandse Mededingingsautoriteit/Directie Toezicht Energie 

Onder vermelding van projectnummer 102282 

Postbus 16326 

2500 BH Den Haag 

 

De Raad zal de schriftelijke reacties van de respondenten in beginsel op zijn internetpagina 

publiceren (www.dte.nl). Na ontvangst van uw antwoorden zal de Raad zijn standpunt over deze 

kwestie tot uiting brengen in de vorm van een ontwerpbesluit voor de wijziging van het 

methodebesluit q-factor. De Raad zal hierop de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaren. U zult hierbij 6 weken de 

gelegenheid krijgen om uw zienswijze (schriftelijk of mondeling) op het ontwerpbesluit bij de 

Raad kenbaar te maken. Na deze periode zal de Raad een definitief wijzigingsbesluit nemen. Kort 

hierna of gelijktijdig zal de Raad herziene besluiten nemen over de hoogte van de q-factoren voor 

de derde reguleringsperiode. Zoals eerder aangegeven verwacht de Raad dat het wijzigingsbesluit 

niet tot materiële gevolgen zal leiden.  
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Indien u vragen of opmerkingen over deze brief heeft kunt u contact opnemen met  

mevrouw mr. drs. K. A. van der Lee, bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 330 1917, of met 

de heer drs. M. Sari, bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 330 1909. Bij een eventuele 

schriftelijke reactie wordt u verzocht om te refereren aan kenmerk 102282. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze:  

 
 
 
 
 
Mw. ir. M. Huussen MBA 

Clustermanager Netbedrijven 
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