
Bijlage: Consultatie 
 

1 Inhoud bijlage 
 

1. In deze bijlage worden de vragen geformuleerd waar de Raad u over consulteert. Voordat de Raad dit 

doet, bespreekt de Raad een aantal punten dat voor u van belang zijn in de beantwoording van deze 

vragen. In deze bijlage komen de onderstaande onderwerpen aan de orde: 

– Achtergrondinformatie over de q-factor; 

– Beschrijving van de geconstateerde fout in het methodebesluit q-factor; 

– Beschrijving van de manier waarop de fout hersteld kan worden; 

– Rekenexercitie; 

– Vragen. 

 

2 Achtergrond 
 

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

tarieven vast van netbeheerders. Dit doet de Raad door eerst vast te stellen wat de totale inkomsten van 

netbeheerders op basis van de wettelijke formule zullen zijn in een bepaald jaar1. Eén van de parameters 

van deze formule is de kwaliteitsterm (q-factor). De Raad heeft met deze kwaliteitsterm het systeem van 

kwaliteitsregulering ingevoerd per 1 januari 2005 voor de regionale netbeheerders elektriciteit. Hieronder 

wordt dit systeem van kwaliteitsregulering kort toegelicht. 

 

3. Het systeem van kwaliteitsregulering heeft tot doel netbeheerders te stimuleren tot het optimaliseren van 

de kwaliteit van het transport dat zij verrichten via hun netten. Het is geïntroduceerd om er voor te 

zorgen dat de netbeheerders niet te veel nadruk op de kostenreductie leggen, zodat er naast aandacht 

voor doelmatigheid ook aandacht is voor de kwaliteit van het netwerk. Kwaliteitsregulering is immers één 

van de twee componenten van het reguleringssysteem voor de netbeheerders. De andere component 

betreft het bevorderen van de doelmatigheid. Hiertoe wordt een zogenaamde doelmatigheidskorting aan 

de netbeheerders opgelegd. Door de combinatie van de doelmatigheidskorting met de kwaliteitsterm 

wordt de netbeheerder geprikkeld een optimale prijs/ kwaliteitsverhouding na te streven. 

 

3 Beschrijving van de fout in methodebesluit 
 

4. De q-factoren voor de derde reguleringsperiode (voorheen: 2007-20092) zijn vastgesteld op 5 september 

2006. Deze q-factoren zijn bepaald door het methodebesluit voor de q-factor vastgesteld op 27 juni 2006 

met kenmerk 102282-21 (hierna: methodebesluit q-factor). In dit methodebesluit is in wiskundige 

formules aangegeven hoe de q-factoror zijn bepaald. De Raad is mede door een beroep van een 

belanghebbende bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tot de conclusie gekomen dat er een 

                                                           
1 Zie artikel 41b, eerste lid, van de E-wet. 

2 Vanwege de Wet Onafhankelijk Netbeheer (voorheen: Splitsingswet) is de derde reguleringsperiode beperkt tot het jaar 

2007. 
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kleine fout is gemaakt in dit methodebesluit die volgens de Raad geen materiële gevolgen zal hebben 

voor de vastgestelde q-factoren van 5 september 2006.  

 

5. Om aan te geven wat precies de fout is, is het nodig om te begrijpen hoe de q-factor volgens het 

methodebesluit q-factor wordt bepaald. De q-factor wordt kort gezegd als volgt bepaald. Netbeheerders 

die een bovengemiddeld goede betrouwbaarheid realiseren, worden daarvoor in een volgende 

reguleringsperiode via de tarieven (hogere totale inkomsten) financieel beloond. Netbeheerders die een 

betrouwbaarheid beneden het gemiddelde realiseren, worden via ditzelfde systeem financieel gekort3. De 

bepaling van de gemiddelde kwaliteit (hierna: kwaliteitsnorm) is hierbij belangrijk. Hier zit de fout in.  

 

6. De kwaliteitsnorm wordt bepaald door een formule4 waarbij het aantal aangesloten kleinverbruikers (AK) 

van een netbeheerder5 een onderdeel van deze formule is. In deze definitie van AK zit een dubbeltelling 

bij de bepaling van de kwaliteitsnorm. De reden hiervoor is dat bij de bepaling van het totaal aantal 

aangesloten kleinverbruikers van alle netbeheerders samen (individuele AK’s van netbeheerders 

opgeteld) niet alleen de eigen aangesloten kleinverbruikers, maar ook de kleinverbruikers van 

netbeheerders op de onderliggende netvlakken worden meegeteld. Deze fout leidt tot meer 

kleinverbruikers dan dat er feitelijk zijn in Nederland. Dit leidt tot een te lage kwaliteitsnorm. De q-

factoren zouden hierdoor verkeerd vastgesteld kunnen zijn6.  

 

7. De hierboven beschreven fout van de dubbeltelling werkt ook door bij het bepalen van de gemiddelde 

onderbrekingsfrequentie7. In deze formule is namelijk het totaal aantal aangesloten kleinverbruikers van 

alle netbeheerders samen ook een parameter. De gemiddelde onderbrekingsfrequentie wordt gebruikt als 

een parameter om onderbrekingen te waarderen8. In de volgende paragraaf wordt gemotiveerd dat dit 

geen enkele invloed heeft op de vastgestelde q-factoren van 5 september 2006. 

 

4 Beschrijving herstel 
 

8. De  hierboven benoemde fout kan hersteld worden door de dubbeltelling in de bepaling van het totaal 

aantal aangesloten kleinverbruikers van netbeheerders te elimineren. De Raad stelt voor dat hierbij 

gebruik wordt gemaakt van de meest recente gegevens van het aantal kleinverbruikers in Nederland 

zoals deze is opgenomen in de meest recente uitgave van EnergieNed9 . Formules 12 en 18 van Bijlage B 

van het methodebesluit q-factor zouden dan als volgt wijzigen10. 

 

                                                           
3 Tweede Kamer 2003 – 2004, 29 372, nr. 10, p. 54-55. 
4 Formule 12 van Bijlage B van het methodebesluit q-factor. 
5 Aangesloten klanten van netbeheerders die aangesloten zijn op het netvlak met spanningsniveau tot 1 kV. In de praktijk 

is een aangesloten klant een huishouden of een kleinzakelijk bedrijf (MKB-bedrijf). Zie ook randnummer 7 van Bijlage B 

van het methodebesluit q-factor. 

6 Zoals deze door de Raad zijn vastgesteld op 5 september 2006 voor de periode 2007-2009(zie www.dte.nl). 

7 Formule 18 van Bijlage B van het methodebesluit q-factor. 
8 Zie paragraaf 6 van Bijlage B van het methodebesluit van de q-factor. 
9 EnergieNed, Energie in Nederland 2004, 2005 en 2006 (www.energiened.nl). Volgens deze uitgaven is het aantal 

kleinverbruikers in 2002, 2003, 2004 en 2005 respectievelijk 6.968.000, 7.254.000, 7.324.000 en 7.459.000.  

10 Formule 18 van Bijlage B van het methodebesluit q-factor dient op analoge wijze gewijzigd te worden. 
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Waarbij KVt = het aantal kleinverbruikers in Nederland in het jaar t, zoals deze is opgenomen in de meest 

recente uitgave van EnergieNed van het rapport Energie in Nederland. 
 
Voor de beschrijving van de overige parameters in deze formules wordt verwezen naar het methodebesluit q-
factor. 

 

 

9. De wijziging van formule 12 heeft tot gevolg dat de kwaliteitsnorm ten behoeve van de derde 

reguleringsperiode ( 2005,2004SAIDI ) zou worden verhoogd van 19,7 naar 21,0 minuut stroomuitval per 

jaar (afgeronde getallen).  

 

10. De wijziging van formule 18 heeft tot gevolg dat de gemiddelde onderbrekingsfrequentie 

( 2003,2002SAIDI ) zou worden verhoogd van 0,21 naar 0,23 onderbrekingen per jaar. Dit heeft een te 

verwaarlozen invloed op de waardering voor een minuut jaarlijkse uitvalduur (
2005,2004

ϕ ) en dez blijft 

0,21 euro (afgerond)11. Deze fout heeft geen enkel effect op de vastgestelde q-factoren van 5 september 

2006. 

 

11. Het elimineren van de dubbeltelling zou er toe leiden dat een aantal netbeheerders een marginaal hogere 

q-factor krijgen12 omdat zij worden beoordeeld tegen een minder strenge kwaliteitsnorm. Deze correctie 

zou echter neerkomen op het verlaten van het “zero-sum” principe dat aan de kwaliteitsregulering ten 

grondslag is gelegd. De Raad acht dit niet juist en wil vasthouden aan dit principe. Hieronder wordt dit 

nader toegelicht. 

 

12. Het systeem van kwaliteitsregulering, zoals dat door de Raad op grond van de relevante wetsartikelen13 

en de daarbij behorende parlementaire geschiedenis14  wordt ingevuld, heeft als uitgangspunt een "zero-

sum" principe. Dit betekent dat de aanpassing van de totale inkomsten van alle netbeheerders bij elkaar 

door de q-factoren (nagenoeg) gelijk moet zijn aan nul. Dit uitgangspunt is vanaf het begin, in overleg 

met de sector, gehanteerd15. Dit past ook bij het principe dat de kwaliteit die een netbeheerder biedt, 

wordt vergeleken met de gemiddelde kwaliteit die wordt geleverd door de sector. 

                                                           
11 De invloed is in decimalen te zien.  
12 Een aantal q-factoren stijgt met 0,1 , de overige q-factoren blijven onveranderd. 
13 Zie onder andere artikel 41b, vierde lid, van de E-wet. De q-factoren stijgen niet voor alle netbeheerders omdat de q-

factoren op 1 decimaal worden afgerond. 
14 Tweede Kamer 2003 – 2004, 29 372, nr. 10, p. 54-55. 
15 Zie randnummer 5.22 van het informatie- en consultatiedocument Maatstafconcurrentie Regionale Netbedrijven 

Elektriciteit, tweede reguleringsperiode van 20 november 2002.(www.dte.nl). Zie ook het methodebesluit q-factor voor de 

tweede reguleringsperiode (kenmerk 100947-183). 
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13. De Raad is van oordeel dat de eliminatie van de dubbeltelling gepaard moet gaan met een correctie om 

het “zero-sum” principe in stand te houden. Wordt deze correctie uitgevoerd op manier die de Raad voor 

ogen heeft, dan resulteert voor alle netbeheerders een q-factor van dezelfde omvang als met de 

dubbeltelling. In het kort komt deze correctie er op neer dat de q-factoren (evenredig) worden bijgesteld. 

Dit wordt zodanig gedaan dat er sprake is van het zero-sum principe. De Raad heeft deze exercitie in de 

volgende paragraaf van deze bijlage uitgevoerd en tevens aangegeven wat de wijziging zou zijn in het 

methodebesluit q-factor. Hieruit blijkt dat de q-factoren met deze correctie, na afronding, exact gelijk 

zouden zijn aan de q-factoren die reeds zijn vastgesteld. Materieel heeft de wijziging van het 

methodebesluit q-factor dus geen effect op de inkomsten van netbeheerders; de reeds vastgestelde q-

factoren van 5 september 2006 blijven ongewijzigd. 

 

5 Rekenexercitie 
 

14. In deze paragraaf wordt aangegeven welk effect de huidige kwaliteitstermen16 (q-factoren) op de totale 

inkomsten (TI) van de netbeheerders hebben (onder het kopje “Scenario: Methodebesluit”). Daarnaast 

worden de effecten van twee alternatieve scenario’s doorgerekend. Het doel van deze exercitie is, de 

consequenties van de dubbeltelling te kwantificeren en aan te geven wat de wijziging van het 

methodebesluit q-factor zou zijn bij deze alternatieve scenario’s. 

 

5.1 Beschrijving alternatieve scenario’s  

 

15. De alternatieve scenario’s zijn als volgt: 

1. Het scenario waarbij de correctie wordt uitgevoerd om de dubbeltelling in de kwaliteitsnorm te 

elimineren zoals de Raad het voorstelt (“Scenario: Eliminatie Dubbeltelling”).  

2. Het scenario waarbij naast de bovengenoemde correctie ook de correctie plaats vindt om het zero-

sum principe in stand te houden (“Scenario: Eliminatie Dubbeltelling & Zero-sum”). 

 

“Scenario: Eliminatie Dubbeltelling”  

16. In dit scenario zijn nieuwe (afgeronde en niet afgeronde) q-factoren berekend door uit te gaan van het 

methodebesluit q-factor17 met twee wijzigingen:  

1. de kwaliteitsnorm stijgt van 19,7 naar 21,0. Zie hiervoor ook randnummer 9.  

2. de waardering voor een minuut jaarlijkse uitvalduur stijgt met een te verwaarlozen bedrag. Zie 

hiervoor ook randnummer 10. Ter volledigheid neemt de Raad dit punt echter ook mee om een 

totaal plaatje te kunnen schetsen in de volgende paragraaf. 

Hiermee wordt de dubbeltelling geëlimineerd op de wijze die de Raad voorstelt. De effecten op de totale 

inkomsten zijn met deze nieuwe q-factoren berekend. In randnummer 8 is aangegeven wat de relevante 

wijziging van het methodebesluit q-factor zou zijn. 

 

“Scenario: Eliminatie Dubbeltelling & Zero-sum” 

17. In dit scenario zijn nieuwe (afgeronde en niet afgeronde) q-factoren berekend door uit te gaan van het 

methodebesluit q-factor met één aanvullende wijziging ten opzichte van “Scenario: Eliminatie 

                                                           
16 Zoals deze door de Raad zijn vastgesteld op 5 september 2006 voor de periode 2007-2009(zie www.dte.nl). 

17 Besluit van 27 juni 2006 met kenmerk 102282-21 (zie www.dte.nl). 
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Dubbeltelling”. De effecten op de totale inkomsten zijn met deze nieuwe q-factoren berekend. Deze 

effecten worden in het methodebesluit q-factor ook wel kwaliteitsprestaties van netbeheerders genoemd. 

De aanvullende wijziging is als volgt. Er is een correctie uitgevoerd om het zero-sum principe te 

handhaven. Hiervoor is het nodig dat totale aanpassing van de totale inkomsten door de q-factoren (som 

van de kwaliteitsprestaties) gelijk is aan nul. Dit wordt als volgt gedaan. Het totale bedrag van 761.563 

euro (zie volgende paragraaf) waarmee de totale inkomsten wijzigen door het elimineren van de 

dubbeltelling (conform het “Scenario: Eliminatie Dubbeltelling”) is naar rato van het marktaandeel van 

netbeheerders in mindering gebracht bij de netbeheerders. Dit resulteert per netbeheerder tot minder 

inkomsten door toedoen van de (niet afgeronde) q-factoren ten opzichte van de “Scenario: Eliminatie 

Dubbeltelling”. In deze scenario wordt de zero-sum principe gehandhaafd. De q-factoren die op 5 

september 2006 zijn vastgesteld blijven ongewijzigd. 

 

18. De aanvullende wijziging van deze scenario betekent dat de formules 13, 14 en 15 zouden wijzigen. Deze 

formules zouden alle drie in twee delen gesplitst worden. De splitsing is weergegeven in de 

formulenummers a en b. Het eerste deel van deze formules is de berekening van de kwaliteitsprestatie 

(π ), zoals deze opgenomen is in het methodebesluit q-factor. De enige wijziging hierbij is dat er een 

nieuwe term is toegevoegd (π ’) om aan te geven dat het een tussenberekening is waarin de “zero-sum” 

principe niet is verwerkt. Het tweede deel van de formules is nodig om de kwaliteitsprestatie te bepalen 

met de correctie voor “zero-sum” (π ). De gewijzigde formules zijn hieronder weergegeven. 
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Waarbij π ’ = de kwaliteitsprestatie zonder het “zero-sum” principe  (een tussenberekening). 

Voor de beschrijving van de overige parameters in deze formules wordt verwezen naar het methodebesluit q-factor. 
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5.2 Effect van scenario’s in kaart 

 

19. Het effect van de q-factoren op de totale inkomsten voor de derde reguleringsperiode (voorheen: 2007-

2009) is bij benadering gelijk aan het effect van de q-factoren op de totale inkomsten voor het jaar 2007 

vermenigvuldigd met 6. Dit komt door de wiskundige eigenschap van machtsverheffing. Daarom is 

hieronder alleen het effect van de q-factoren voor de verschillende scenario’s voor het jaar 2007 in kaart 

gebracht. Een ander argument hierbij is dat de derde reguleringsperiode wordt beperkt tot het jaar 2007 

door de Wet Onafhankelijk Netbeheer. 

 

 

Hieronder wordt per kolom een toelichting gegeven op bovenstaande tabel. 

 

Kolom: q-factor (niet afgerond) 

In deze kolom is per netbeheerder aangegeven wat het resultaat is van de vertaling van de kwaliteitsprestatie 

in de niet afgeronde q-factor voor de derde reguleringsperiode (2007-2009). Deze vertaling vindt plaats door 

formule 10 uit bijlage B van het methodebesluit q-factor.   

 

Kolom: Effect op TI 2007 bij niet afgeronde q-factoren (EUR) 

In deze kolom is uitgerekend wat het financiële effect (in euro’s) is van de niet afgeronde q-factoren voor het 

jaar 2007. Dit is per netbeheerder gedaan door de niet afgeronde q-factor (gedeeld door 100) te 

vermenigvuldigen met de totale inkomsten van de betreffende netbeheerder in het jaar 2006. De som van 
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deze bedragen is aangeduid als de Totale aanpassing TI 2007. Hieronder is per scenario aangegeven wat het 

verband is van deze Totale aanpassing TI 2007 met het zero-sum principe. 

– Scenario: Methodebesluit   Het totale effect op de totale inkomsten van netbeheerders in het  

jaar 2007 is een kleine 2 duizend euro. Volgens de gehanteerde 

zero-sum principe zou hier nul moeten uitkomen. Vanwege het 

numeriek oplossen van formule 10 uit bijlage B van het 

methodebesluit q-factor, ontstaat een verwaarloosbare afwijking 

van nul. Dit is derhalve een juiste uitwerking van het zero-sum 

principe. 

– Scenario: Eliminatie Dubbeltelling Het totale effect op de totale inkomsten van netbeheerders in het  

jaar 2007 is circa driekwart miljoen euro. Dit is een duidelijke 

afwijking van het zero-sum principe. 

– Scenario: Eliminatie Dubbeltelling   Het totale effect op de totale inkomsten van netbeheerders in het  

& Zero-sum  jaar 2007 is gelijk aan nul. Dit is derhalve een juiste uitwerking van 

het zero-sum principe.  

 

Kolom: q-factor (afgerond) 

In deze kolom is per netbeheerder aangegeven wat het resultaat is van de afronding van de q-factor voor de 

derde reguleringsperiode op 1 decimaal.  

 

Kolom: Effect op TI 2007 bij afgeronde q-factoren (EUR) 

In deze kolom is uitgerekend wat het financiële effect (in euro’s) is van de afgeronde q-factoren voor het jaar 

2007. Dit is per netbeheerder gedaan door de afgeronde q-factor (gedeeld door 100) te vermenigvuldigen 

met de totale inkomsten van de betreffende netbeheerder in het jaar 2006. De som van deze bedragen is 

aangeduid als de Totale aanpassing TI 2007. Hieronder is per scenario aangegeven wat het verband is van 

deze Totale aanpassing TI 2007 met het zero-sum principe. 

– Scenario: Methodebesluit   Het totale effect op de totale inkomsten van netbeheerders in het  

jaar 2007 is een kleine half miljoen euro. Volgens de gehanteerde 

zero-sum principe zou hier nul moeten uitkomen. Dit verschil 

wordt verklaard door de afronding van de q-factoren.  

– Scenario: Eliminatie Dubbeltelling Het totale effect op de totale inkomsten van netbeheerders in het  

jaar 2007 is ruim 2 miljoen euro. Dit is een duidelijke afwijking van 

het zero-sum principe.  

– Scenario: Eliminatie Dubbeltelling  Het totale effect op de totale inkomsten van netbeheerders in het  

& Zero-sum  jaar 2007 is een kleine half miljoen euro. Dit komt omdat de 

resulterende (afgeronde) q-factoren gelijk zijn aan de q-factoren 

die voortkomen uit het methodebesluit q-factor. Ook hier geldt dat 

het bedrag van een half miljoen euro verklaard wordt door de 

afronding van de q-factoren. 

 

Kolom: Marktaandeel netbeheerder 

In deze kolom wordt de grootte van een netbeheerder uitgedrukt in een marktaandeel (als een percentage). 

Het marktaandeel van een netbeheerder is bepaald door de totale inkomsten in het jaar 2006 van deze 

netbeheerder te delen door de som van de totale inkomsten in het jaar 2006 van alle netbeheerders bij elkaar. 
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6 Vragen 
 

De Raad ontvangt graag antwoord op de onderstaande vragen. De Raad acht het daarbij van belang dat u 

concreet aangeeft wat de wijziging in het methodebesluit q-factor zou moeten zijn. Dit verzoek doet de Raad 

om geen misverstand te laten bestaan over de interpretatie van uw antwoord. 

 

1. Vindt u dat de Raad voor de vaststelling van de kwaliteitsnorm (en gemiddelde onderbrekingsfrequentie) 

uit moet gaan van het totaal aantal kleinverbruikers in Nederland zoals deze is opgenomen in de meest 

recente uitgave van EnergieNed?  

a. Zo ja, kunt u concreet (beschrijvend en in formules) aangeven wat de wijziging in het 

methodebesluit naar uw mening zou moeten zijn? 

b. Zo nee, welk alternatief stelt u voor en kunt u concreet aangeven wat de wijziging in het 

methodebesluit dan zou moeten zijn? 

 

2. Bent u van mening dat het “zero-sum” principe bij de vaststelling van de q-factor dient te worden 

gehandhaafd? Graag uw antwoord motiveren. 

 

3. Kunt u zich vinden in de manier waarop de Raad de correctie heeft toegepast om de “zero-sum” principe 

te handhaven? 

a. Zo ja, kunt u concreet (beschrijvend en in formules) aangeven wat de wijziging in het 

methodebesluit naar uw mening zou moeten zijn? 

b. Zo nee, welk alternatief stelt u voor en kunt u concreet aangeven wat de wijziging in het 

methodebesluit dan zou moeten zijn? 
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