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Mijne heren, 

 

In vervolg op uw voornoemde brief van 20 december 2006, geven wij langs deze weg graag 

gehoor aan uw verzoek, de gestelde vragen te beantwoorden inzake de wijziging methodebesluit 

q-factor. 

 

Vraag 1. “Vindt u dat de Raad voor de vaststelling van de kwaliteitsnorm (een 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?” 

 

Aanleiding van deze consultatie is het feit dat er een fout is gemaakt in het methodebesluit. Deze 

fout komt erop neer dat volgens de huidige methodiek, het aantal aangesloten klanten (AK) van 

alle netbeheerders samen hoger is dan het feitelijk aantal klanten in Nederland. Dit terwijl het 

aantal KlantOnderbrekingen (KO) respectievelijk het aantal VerbruikersMinuten (VM) correct zijn 

verwerkt. De Raad wil deze fout herstellen door een wijzigingsbesluit bij dit methodebesluit te 

nemen. Deze wijziging komt erop neer dat er: 

- Een gecorrigeerde “sector”-SAIDI2004,2005 (gemiddelde jaarlijkse uitvalsduur) 

wordt berekend. 

- Een gecorrigeerde “sector”-SAIFI2004,2005 (gemiddelde onderbrekingsfrequentie) 

wordt bepaald waardoor de waardering voor een minuut jaarlijkse uitvalsduur 

wijzigt. 

- Een “zero-sum” correctie wordt toegepast, zodanig dat het totale “sector”-effect 

van de individuele q-factoren op de totale omzet nihil wordt. 

 

Naar onze mening wordt op basis van deze methode voorbij gegaan aan de individuele 

SAIDIi,2004,2005 in de volgende formule (14a): 
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De SAIDI’s van de verschillende individuele netbeheerders, komen niet op dezelfde wijze tot 

stand en zijn derhalve onderling niet vergelijkbaar. Dit willen we graag illustreren aan de hand 

van een voorbeeld. 

 

Stel “de” sector bestaat uit een tweetal identieke netten, waarbinnen een 3-tal netbeheerders 

actief zijn. Het eerste net (Net 1) wordt volledig beheerd door netbeheerder A. Het tweede net  

(Net 2) wordt beheerd door een tweetal netbeheerders (B en C). 

Beide netten hebben een gelijk aantal AK en een gelijk aantal VM. Daarmee is de stelling 

gerechtvaardigd dat de kwaliteit van beide netten 1 en 2 identiek is. 

Echter op basis van de huidige systematiek, wordt aan alle 3 de netbeheerders een andere SAIDI 

toegekend. Met name de SAIDI van netbeheerder A, komt op een andere wijze tot stand en is 

niet vergelijkbaar met de SAIDI’s van de overige netbeheerders.  

Immers, de SAIDI van netbeheerder B is gebaseerd op alle AK (van netbeheerders B én C) 

terwijl het aantal VM “slechts” wordt bepaald middels de door netbeheerder B veroorzaakte 

onderbrekingen. Voor de SAIDI van netbeheerder C geldt dat alle AK worden meegenomen (alle 

AK op het net van netbeheerder C)  en “slechts” het aantal VM veroorzaakt door netbeheerder C. 

Gevolg hiervan is dat de SAIDI voor netbeheerder A: 14,9 bedraagt terwijl de gewogen 

gemiddelde SAIDI van de netbeheerders B en C op: 12,2.uitkomt. Schematisch weergegeven: 

 

 
 

Op basis van dit voorbeeld en het correctievoorstel, heeft netbeheerder A dezelfde SAIDI als de 

sector gemiddelde SAIDI. De uitkomst van formule 14a komt daarmee uit op 0. Echter vanwege 

de zero-sum correctie, zal deze netbeheerder met een negatieve kwaliteitsprestatie wordt 

geconfronteerd: 

 



Terwijl de kwaliteit van beide netten (1 en 2) gelijk is, wordt netbeheerder A beboet terwijl de 

netbeheerder B en C worden beloond. Dit kan o.i. niet de bedoeling zijn van dit systeem, van 

deze methode. 

 

Een alternatieve methodiek hebben wij op dit moment niet beschikbaar. Een oplossingsrichting 

zou kunnen zijn, op basis van het voornoemde voorbeeld, om voor de netbeheerders B en C een 

gewogen gemiddelde SAIDI te bepalen die gelijk is aan de SAIDI van netbeheerder A. Op welke 

mogelijke (praktische) bezwaren een dergelijke oplossingsrichting zal stuiten, is voor ons op dit 

moment niet inzichtelijk. 

 

 

Vraag 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” 

 

Ja; de basis van de systematiek is dat de kwaliteit die netbeheerders bereiken, wordt gespiegeld 

aan de gewogen gemiddelde kwaliteit van de sector. Op basis hiervan zal het effect van de q-

factor per saldo nihil zijn, ofwel “zero-sum”. 

 

 

Vraag 3 “Kunt u zich vinden in de manier waarop de Raad de correctie heeft toegepast om het 

“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?” 

 

Nee; op basis van het voorbeeld wat bij de beantwoording van vraag 1 is gegeven, wordt o.i. 

voorbij gegaan aan de effecten op de SAIDI’s van de individuele netbeheerders. Afhankelijk van 

de manier waarop een “individuele SAIDI-correctie” zal worden toegepast, zal de “zero-sum-

correctie” mogelijk opnieuw moeten worden bepaald. 

 

 

Wij hopen u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

J.W. de Groot 

DELTA Netwerkbedrijf B.V. 


