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behandeld door R. Luij ten   

telefoon + 31 73 853 30 57   

e-m ail rene.luij ten@essent .nl   

    

DTe 

t .a.v. Mw. I r . M. Huussen MBA 

Postbus 16326  

2500 BH  DEN HAAG 

2500BH 

postadres Postbus 1268 

 5200 BH  's-Hertogenbosch 

 Nederland 

telefoon + 31 73 853 35 00 

fax + 31 73 855 71 01 

internet www.essentnetwerk.nl 

Geachte Mw. Huussen,  

 

Bijgaand zenden wij  u de react ie van Essent  Netwerk op de consultat ie over de wij ziging 

van het  m ethodebesluit  q- factor. 

Wij  reageren, zoals gevraagd in het  consultat iedocument , concreet  op de door u gestelde 

vragen.  

 

 

1. Vindt  u dat  de Raad voor de vaststelling van de kwaliteitsnorm  (en gem iddelde 

onderbrekingsfrequent ie)  uit  m oet  gaan van het  totaal aantal kleinverbruikers in 

Nederland zoals deze is opgenom en in de m eest  recente uitgave van EnergieNed ?           

 

De Raad zou voor de bepaling van de kwaliteit snorm  en ‘de gem iddelde 

onderbrekingsfrequent ie (SAI DI )  voor alle netbeheerders’ uit  m oeten gaan van het  

totaal aantal k leinverbruikers in Nederland zonder dubbeltelling. Dus bij  deze 

berekening zouden voor bovenliggende netbeheerders de aantallen kleinverbruikers 

zonder de klanten van de onderliggende netbeheerders geteld m oeten worden.  

Deze gegevens worden al door de individuele netbeheerders aangeleverd in het  kader 

van de Nestor rapportage en in het  kader van de Codata cij fers.  

Het  is niet  nodig en niet  wenselij k om  deze cij fers van een andere bron, zoals 

voorgesteld EnergieNed, te bet rekken.  

De bron voor deze cij fers ligt  bij  de individuele netbeheerders, hier zou de vraag naar 

deze gegevens dan ook gesteld moeten worden. 
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De Raad kan voor de bepaling van de kwaliteit snorm  en de ‘onderbrekingsfrequent ie 

(SAI DI )  per netbeheerder’ de bestaande gegevens gebruiken. Dus voor bovenliggende 

netbeheerders de aantallen kleinverbruikers inclusief de aantallen van de eventueel 

onderliggende netbeheerders. 

                          

2. Bent  u van m ening dat  het  “ zero-sum ”  principe bij  de vaststelling van de q- factor 

dient  te worden gehandhaafd? 

 

I n het  methodebesluit  q- regeling is het  zero-sum  principe ingebouwd. De momenteel 

ter discussie staande wij ziging van het  methodebesluit  is voor ons geen reden om  voor 

te stellen om  van dit  pr incipe af te wij ken.  

 

3. Kunt  u zich vinden in de m anier waarop de Raad de correct ie heeft  toegepast  om  

het  ‘zero-sum ”  pr incipe te handhaven? 

 

Er wordt  voorgesteld om het  totale bedrag van € 761.563 waarmee de totale 

inkomsten wijzigen door het  elim ineren van de dubbeltelling, naar rato van het  

m arktaandeel van de netbeheerders in m indering te brengen bij  de netbeheerders. 

De voorgestelde wij ziging van het  q- factor besluit  heeft  te m aken m et  een dubbeltelling 

van klanten van onderliggende netbeheerders en de daaruit  voortvloeiende hoogte van 

de q- factor per netbeheerder. 

Om  Marktaandeel als rat io te gebruiken vinden wij  onlogisch aangezien Marktaandeel 

geen direct  verband heeft  met  de q- factor. 

Er zou een rat io toegepast  m oeten worden die recht  doet  aan de hoogte van de 

kwaliteitsprestat ie zelf. 

 

 

 

Met  vr iendelij ke groet , 

 

Drs. J.L.Th. Blom m aert  

Manager Regulatory Affairs 

 

 

 


