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BIJLAGE 1: React ie van N.V. Continuon Netbeheer op de consultat ie  van de sector 

over een voorgenomen w ijziging van het  methodebesluit  q-factor (zaak 102282). 

 

BEANTWOORDING VRAGEN  SAMENVATT NG EN CONCLUSIES, I  

1. In de consultatie wordt een drietal vragen gesteld. De eerste vraag luidt: 
 “Vindt u dat de Raad voor de vaststelling van de kwaliteitsnorm (en gemiddelde onderbrekings-
frequentie) 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 zou moeten zijn ? 

 
2. De NMa heeft terecht geconstateerd dat de sectornorm voor de uitvalduur (SAIDIsector) te laag (te 

scherp) wordt vastgesteld, omdat in de definitie van het gebruikte aantal afnemers een dubbeltelling 
zit. Deze dubbeltelling betreft het aantal afnemers van een netbeheerder dat door uitval in het MS-net 
van een bovenliggende netbeheerder getroffen kan worden.  
 

3. Het is dientengevolge logisch en motiveerbaar dat de NMa de definitie van het aantal afnemers, 
waarmee de sectornorm wordt berekend, wenst te schonen voor de dubbeltelling. Echter, de wijze 
waarop de NMa dit wenst te doen plaatsvinden is onjuist. 
 

4. Beantwoording van vraag 1: 
Ü Wij keuren het gebruik van gegevens uit verschillende bronnen af !; 
Ü De gangbare weg is dat de NMa de gegevens die de NMa nodig heeft voor de q-factor 

regulering (bijvoorbeeld uitvalduren, aantallen afnemers, e.d.) direct bij de 
desbetreffende individuele netbeheerders opvraagt middels de gebruikelijke codata 
informatieverzoeken (kwaliteitsdienstverlening);  

Ü Bij individuele opvraag, gebaseerd op eenduidige definities, blijft aansluiting tussen de 
gegevens behouden en kunnen individuele netbeheerders worden aangesproken op de 
inhoud van de aangeleverde gegevens; 

Ü Het gebruik van verschillende bronnen zoals bijvoorbeeld de Nestor rapportages in 
combinatie met de publicatie “Energie in Nederland” veroorzaakt ongewenste ruis in 
de uitkomsten van de berekeningen. Immers, de definities en/of de peildata van 
ogenschijnlijk overlappende gegevens kunnen verschillen. Dit betekent bovendien dat 
missers of foutieve bewerkingen van individuele gegevens dan lastig zijn te traceren; 

Ü Kortom: de door de NMa benodigde gegevens (aantal afnemers zónder dubbeltelling) 
zijn beschikbaar en behoren bij de individuele netbeheerders te worden opgevraagd. Er 
is vooralsnog geen aanleiding of noodzaak om van deze gangbare weg af te wijken en 
andere bronnen  aan te spreken;  

Ü Wij verzoeken de NMa om de gegevens die benodigd zijn voor de q-factor regulering 
direct bij de desbetreffende individuele netbeheerders op te vragen, zodat individuele 
netbeheerders inzicht behouden welke gegevens in de kwaliteitsregulering worden 
gebruikt,  op de gegevens aangesproken kunnen worden en de door de NMa 
uitgevoerde bewerkingen kunnen toetsen. 
 
 

5. De tweede vraag uit de consultatie luidt:  
Bent u van mening dat het “zero-sum” principe bij de vaststelling van de q-factor dient te worden 
gehandhaafd ? Graag uw antwoord motiveren. 
 

6. De kwaliteitsregulering wordt mede in lijn met de wetsgeschiedenis zodanig vormgegeven dat de 
kwaliteitsprestatie van een individuele netbeheerder wordt afgezet tegen het (gewogen) 
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sectorgemiddelde. Bij een consistente toepassing zou dit automatisch leiden tot zero-sum op het 
totale waarde van de kwaliteitsprestaties van de netbeheerders gezamenlijk. N.b. dit blijkt ook, indien 
het reguleringsmodel wordt uitgevoerd op een situatie zónder netbeheerders die getroffen kunnen 
worden door uitval in het MS-net van een bovenliggende netbeheerder. 
 

7. Het zero-sum beginsel is ingebed in de uitgangspunten van het reguleringsmodel. Indien de 
berekende uitkomsten niet leiden tot zero-sum op het totaal zou als conclusie getrokken moeten 
worden dat het model niet consistent is. Het principe van zero-sum staat dus niet ter discussie, maar 
de consistentie van de rekenregels in het reguleringsmodel van de NMa.  
 

8. Beantwoording van vraag 2:  
Ü Uit de Elektriciteitswet en de wetsgeschiedenis blijkt dat de kwaliteitsprestaties worden 

beoordeeld ten opzichte van het gemiddelde, waarbij hogere kwaliteit mag leiden tot 
hogere tarieven en lagere kwaliteit tot lagere tarieven. Daaraan kan het zero-sum 
beginsel impliciet als uitgangspunt van de wetgever worden ontleend; 

Ü Het zero-sum principe is ook in het reguleringsmodel ingebed door vergelijking van de 
individuele uitvalduren met het sectorgemiddelde; 

Ü In een consistent reguleringsmodel zou de gemiddelde uitvalduur gelijk dienen te zijn 
aan de gewogen som van de individuele uitvalduren. Een consistent model leidt 
derhalve per definitie tot zero-sum op het totaal. Een additioneel reparatiemechanisme 
is dan níet noodzakelijk;  

Ü Op grond hiervan kan het zero-sum principe niet ter discussie staan; 
Ü Uitkomsten die niet leiden tot zero-sum op het totaal geven aan dat de rekenregels in 

het reguleringsmodel niet consistent zijn. Er zijn voldoende aanknopingspunten die 
aantonen dat sprake is van inconsistente rekenregels

1
; 

Ü Naar aanleiding van de concept uitkomsten uit de rekenexercities had de NMa zich 
moeten afvragen waarom de uitkomsten van het reguleringsmodel niet voldoen aan het 
zero-sum principe, c.q. daartoe nadere analyses moeten verrichten. Die analyses 
zouden dan tot een passende reparatie in het model hebben moeten leiden. 
 

9. De derde vraag uit de consultatie luidt:  
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 correct (beschrijvend en in de 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 ? 
 

10. Aan de door de NMA voorgestelde reparatiewijze gaat geen probleemanalyse vooraf. De NMa 
constateert louter een ongewenst eindresultaat (geen zero-sum op het totaal) en stelt vervolgens een 
weliswaar uiterst eenvoudige, maar volstrekt ongefundeerde sleutel (marktaandeel) voor om de 
geconstateerde ‘overwaardering’ over de netbeheerders te verdelen. 
 

11. Met de reparatiewijze worden bedragen die zijn te herleiden tot kwaliteitsprestaties niet verdeeld naar 
rato van die kwaliteitsprestaties, maar naar rato van omzet. Daarmee komen de financiële effecten 
van gerealiseerde kwaliteiten niet bij de juiste netbeheerder. De financiële effecten uit hoofde van een 
geleverde kwaliteitsprestatie blijken nu ineens afhankelijk van de mate van verticale integratie van 

                                                        
1
 Ten eerste is in een geval zónder onderliggende netbeheerders wel sprake van zero-zum uitkomsten, maar ontstaat 

er bij de uitkomsten een afwijking van het zero-sum beginsel in geval er situaties met onderliggende netbeheerders 
aanwezig zijn. Bovendien neemt dan de afwijking van het zero-sum beginsel toe naarmate er meer afnemers bij 
onderliggende netbeheerders zijn. Kennelijk hangt de afwijking van het zero-sum beginsel samen met de mate van 
verticale integratie in de netbeheerders kolom. Ten tweede daalt de sectornorm (SAIDIsector) waartegen alle 
netbeheerders gespiegeld worden naarmate er meer afnemers bij onderliggende netbeheerders zijn. De norm blijkt 
ten onrechte afhankelijk van de mate van verticale integratie. Tenslotte daalt de kwaliteitsprestatie (€) van 
netbeheerders naarmate de mate van verticale integratie in andere regio’s toeneemt. 
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netbeheer in Nederland. Dat kan niet de bedoeling zijn.  
 

12. Beantwoording van vraag 3:  
Ü De financiële uitkomsten van individuele netbeheerders worden (nog steeds) beïnvloed 

door de (toevallige) aan- of afwezigheid van onderliggende netbeheerders in andere 
regio’s; hoe groter het aantal afnemers bij onderliggende netbeheerders in andere 
regio’s des te groter een negatief effect op de toegestane omzet; 

Ü De door de NMa voorgestelde correctie leidt tot omzetkortingen (of lagere omzet-
toeslagen) die niet zijn te herleiden tot kwaliteitsprestaties, maar tot toevallige 
juridische structuren. Bovendien zijn er geen gelijke effecten bij gelijke prestaties, 
zodat het gelijke speelveld geschonden wordt;  

Ü De door de NMa voorgestelde correctie leidt tot een onjuiste financiële weerspiegeling 
van kwaliteitsprestaties en kan zelfs leiden tot perverse uitkomsten; 

Ü Kortom: de door de NMa voorgestelde correctiemethode is ondoelmatig, ineffectief en 
niet acceptabel. 

 
13. Er is een eenvoudig uitvoerbaar alternatief beschikbaar, waarmee én de geconstateerde fout wordt 

hersteld én de effectiviteit van de kwaliteitsregulering wordt verbeterd: 
Ü De sectornorm (SAIDIsector) wordt berekend door uitsluitend de aantallen afnemers van 

netbeheerders te nemen exclusief de toevoeging van de aantallen bij onderliggende 
netbeheerders (dus zonder dubbeltelling, zoals de NMa ook voorstelt); 

Ü De gerealiseerde kwaliteitswaarden per netbeheerder  (ʌi) worden berekend op de wijze 
uit het methodebesluit, d.w.z. de aantallen afnemers bij onderliggende netbeheerder 
blijven onderdeel uitmaken van de aantallen afnemers bij de bovenliggende 
netbeheerder; 

Ü Per situatie van onderliggende netbeheerder i en bovenliggende netbeheerder j wordt 
de door deze netbeheerders gezamenlijk veroorzaakte overwaardering berekend als ĳ * 
SAIDIsector * O,ji, waarbij Oi,j het aantal afnemers van onderliggende netbeheerder i 
betreft dat getroffen kan worden door uitval in het MS-net bij bovenliggende 
netbeheerder j; 

Ü Het voorgaand bedrag wordt voor de helft op de kwaliteitswaarde ʌi van onderliggende 
netbeheerder i en voor de helft op de kwaliteitswaarde ʌj van bovenliggende 
netbeheerder j in mindering gebracht; 

Ü Aldus blijft sprake van het zero-sum beginsel. Bovendien wordt de kwaliteitswaarde en 
de q-factor van netbeheerders in regio’s waarin geen sprake is van koppeling tussen 
netbeheerders op het MS-net niet meer beïnvloed door de (toevallige) mate van 
verticale integratie van de netbeheerskolom in andere regio’s; 

Ü Tenslotte is e.e.a. uitvoeringstechnisch relatief eenvoudig. Het komt erop neer dat 
iedere netbeheerder aangeeft hoeveel afnemers bij de onderliggende netbeheerders 
kunnen worden getroffen door een uitval in het eigen MS-net, zeg Xi, en dat iedere 
netbeheerder bovendien aangeeft hoeveel afnemers getroffen kunnen worden door 
uitval in het MS-net van een bovenliggende netbeheerder, zeg Yi. Op de kwaliteits-
waarde (ʌi) die voor iedere individuele netbeheerder op de ‘normale’ wijze wordt 
berekend, wordt een bedrag in mindering gebracht en wel: 0,5 * ĳ * SAIDI-sector * 
(Xi+Yi). 
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NADERE TOELICHTING 
 

Algemeen 
14. In randnummer 4 van hoofdstuk 3 ter zake van de beschrijving van de fout in het methodebesluit stelt 

de NMa dat de geconstateerde fout geen materiële gevolgen zal hebben voor de vastgestelde q-
factoren. Deze conclusie is onjuist en voorbarig, en geeft blijk van een onzorgvuldige behandeling. 
Ten eerste kan de NMa haar conclusie niet baseren op de beschrijving van de fout, doch eerst na een 
adequate reparatiewijze (en daar moet na de consultatie nog gevolg aan worden gegeven). Ten 
tweede loopt de NMa met haar conclusie vooruit op de uitkomsten van de vragen uit de consultatie 
(van netbeheerders en representatieve organisaties) die de NMa in hoofdstuk 6 heeft geformuleerd, 
alsmede op de nog vast te stellen wijze van de reparatie (een van de scenario’s van NMa of van de 
respondenten). Ook in de randnummers 7, 10, 13 en 17 wordt herhaald dat de aldaar aangegeven 
wijzigingen in het methodebesluit geen effect hebben op de hoogte van de in september 2006 
vastgestelde q-factoren. Voor de NMa lijkt het voorkomen van materiële gevolgen belangrijker dan de 
ontwikkeling van een effectieve  reguleringssystematiek. Naar onze mening zou de NMa er dan ook 
beter aan gedaan hebben om haar aangebrachte wijzigingen eerst te toetsen op consistentie van het 
model en de uitkomsten op plausibiliteit alvorens conclusies te trekken. 
 

15. Om te komen tot een evenwichtige, effectieve en toekomstvaste reparatie is het noodzakelijk om de 
oorzaak van het probleem te kennen. De NMa heeft deze analyse achterwege gelaten. Wij komen tot 
de conclusie dat de door de NMa voorgestane reparatiewijze ondeugdelijk is, haaks staat op 
verbetering van de effectiviteit van de kwaliteitsregulering en daarmee niet  acceptabel is. Wij zullen 
dit in het vervolg van onze reactie stapsgewijs toelichten en daarin toewerken naar een alternatief dat 
de effectiviteit van de kwaliteitsregulering wel bevordert en de financiële consequenties daar legt waar 
de kwaliteitsprestaties geleverd worden. 

 
Ad hoofdstuk 3) Beschrijving van de fout 

16. De systeemfout kan het eenvoudigst worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. Stel er zijn 
drie netbeheerders A,B en C. De netbeheerders A en B zijn gekoppeld aan het HS-net. Netbeheerder 
C is gekoppeld aan het MS-net van netbeheerder B. De aantallen (eigen) LS-afnemers van de 
desbetreffende netbeheerders bedragen respectievelijk 1000, 800 en 200. In totaal zijn er 
dientengevolge 2000 afnemers in de sector. 

Ü De totale uitval in de sector bedraagt 43.000 minuten (resp. 21.000+18.000+4.000). De 
gemiddelde uitvalduur, de sectornorm waartegen de kwaliteitsprestaties van individuele 
netbeheerders afgezet zou moeten worden, zou dientengevolge 21.5 minuten per afnemer ( 
43.000 / 2000 ) bedragen;  

Ü De netbeheerder A heeft een uitvalduur ad 21.00 minuten per afnemer (21.000 / 1000) en 
presteert dientengevolge beter (0,5 minuut per afnemer) dan deze sectornorm; 

Ü De uitvalduur van de netbeheerders B en C bedraagt gezamenlijk 22.0 minuten per afnemer ( 
[18.000+4.000] / [800+200] ). De netbeheerders B en C presteren gezamenlijk slechter dan 
de sectornorm. 
 

Voorbeeld 
      HS            

            

      

 A    B   

MS           MS 

                  

 A-LS  B-LS   C-LS 

  #: 1.000   #: 800    #: 200 

 vm. 21.000  vm. 18.000   vm. 4.000 
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17. In het huidige methodebesluit wordt de uitval die veroorzaakt wordt door uitval in de infrastructuur bij 
een bovenliggende netbeheerder ‘doorgeschoven’ naar de bovenliggende netbeheerder. In het 
voorgaand voorbeeld betekent dit dat de uitvalminuten van onderliggende netbeheerder C die 
veroorzaakt worden door uitval in de infrastructuur van bovenliggende netbeheerder B worden 
geëlimineerd bij C en toegevoegd aan B. Stel dit betreft 500 minuten, dan wordt de uitval van 
netbeheerders B en C in het reguleringsmodel gecorrigeerd tot respectievelijk 18.500 (+500) en 3.500 
(-500) minuten. Na de correctie blijft het totaal van de sector ad 43.000 gelijk aan de som van de 
individuele netbeheerders ad 43.000 (som van 21.000 + 18.500 + 3500).  
 

18. Wat betreft het aantal aansluitingen is de zaak complexer. Onderliggende netbeheerders kunnen dan 
wel aangesloten zijn op het MS-(transport)net van een bovenliggende netbeheerder, maar hebben 
ook alle een eigen MS-net. Hier is dus eigenlijk sprake van een situatie waarin de regionale MS-
infrastructuur over twee netbeheerders is verdeeld en waarbij sommige afnemers door uitval in beide 
MS-netten getroffen kunnen worden. Het conform de systematiek bij de uitvalminuten elimineren van 
het aantal afnemers bij de onderliggende netbeheerder C en toevoegen aan de aantallen bij de 
bovenliggende netbeheerder B zou tot gevolg hebben dat tegenover de MS-uitval in het eigen MS-net 
van de onderliggende netbeheerder C geen afnemers zouden staan en daar de kwaliteitsprestatie niet 
bepaald kan worden. Dat is ongewenst en derhalve kan de wijze van bewerking van de uitvalminuten 
niet toegepast worden bij de bewerking van de aantallen. 
 

19. In het huidig reguleringsmodel wordt het aantal afnemers van een netbeheerder bepaald inclusief het 
aantal (LS-)afnemers van een onderliggende netbeheerder dat door uitval in het MS-net bij de 
bovenliggende netbeheerder getroffen kan worden. Bij de onderliggende netbeheerder wordt geen 
correctie toegepast, Aldus bedraagt in het voorbeeld het aantal afnemers van de netbeheerders A, B 
en C respectievelijk 1000, 1000 (800+200) en 200 afnemers. Bij het sommeren van deze individuele 
totalen tot een sectortotaal worden de aantallen bij onderliggende netbeheerders dientengevolge 
dubbel meegenomen in het totaal. In het voorbeeld bedraagt de som van de individuele 
netbeheerders totaal 2200 afnemers, ergo 200 afnemers boven het werkelijk aantal afnemers in de 
sector. Het sectortotaal bedraagt nu [A+ (B+C) + C] versus [A+B+C] als werkelijk sectortotaal, precies 
het aantal C teveel. 
 

20. In het reguleringsmodel gaat het om de afspiegeling van de eigen uitval per afnemer tegen de 
sectorgemiddelde uitval per afnemer. In het voorbeeld betreffen de uitkomsten in detail:  

Ü De gemiddelde uitvalduur, de sectornorm waartegen de kwaliteitsprestaties van individuele 
netbeheerders afgezet worden, wordt berekend op 19.55 minuten per afnemer ( 43.000 / 
2200 ) en ligt bijna 2.0 minuut beneden het eerder berekende werkelijke sectorgemiddelde ad 
21.50 minuut per afnemer; 

Ü Hoe meer sprake is van onderliggende netbeheerders, des te lager wordt de sectornorm. De 
(toevallige) aanwezigheid van onder- en bovenliggende netbeheerders beïnvloedt de 
sectornorm;  

Ü De netbeheerder A heeft een uitvalduur ad 21.00 minuten per afnemer (21.000 / 1000) en 
presteert nu ineens slechter (bijna 1.5 minuut per afnemer) ten opzichte van de (verlaagde) 
sectornorm; 

Ü De uitvalduur van de netbeheerders B en C bedraagt nu gezamenlijk 18.33 minuten per 
afnemer ( [18.000+4.000] / [1.000+200] ) en is nu ineens beter dan bij een geïntegreerde 
situatie. De netbeheerders B en C presteren gezamenlijk nu beter (1.22 minuut) ten opzichte 
van de zelfs ook nog eens verlaagde sectornorm. 
 

21. Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt onder andere dat in het huidige methodebesluit de sectornorm 
te laag wordt vastgesteld, zoals de NMa ook in randnummer 6 heeft vastgesteld en dat de 
berekeningswijze aanpassing behoeft. 
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Ad hoofdstuk 4) Beschrijving herstel 
 

Sectornorm 
22. Om de gemiddelde onderbrekingsduur te kunnen berekenen heeft de NMa gegevens nodig ter zake 

van het totaal aantal afnemers van netbeheerders zonder dubbeltellingen (i.e. aantallen afnemers 
zonder toevoeging van de aantallen afnemers bij onderliggende netbeheerders).  
 

23. In randnummer 8 stelt de NMa voor om het totaal aantal afnemers te baseren op de aantallen die zijn 
opgenomen in de publicaties “Energie in Nederland” van EnergieNed. Dit is een slecht voorstel. 
Immers, er worden dan meerdere bronnen gebruikt, waarbij verschillen kunnen bestaan tussen de 
definities en/of peildata van de gegevens. Daarmee worden onzuiverheden in de uitkomsten 
geïntroduceerd. Immers, het totaal zal dan naar verwachting niet meer aansluiten bij de som van de 
individuele deelgegevens. Bovendien is er geen aanleiding of noodzaak voor het gebruik van 
verschillende bronnen. Er bestaat een voor de hand liggend alternatief, waarmee dit probleem 
voorkomen wordt.  
 

24. Het is logisch en motiveerbaar om de benodigde gegevens ter zake van de aantallen afnemers bij 
individuele netbeheerders exclusief de aantallen bij onderliggende netbeheerders te ontlenen aan 
dezelfde bron waaruit de overige gegevens afkomstig zijn, namelijk de opgaven van de individuele 
netbeheerders (die ook gebruikt zijn voor de totstandkoming van de storingsrapportages Nestor). 
Daaronder vallen ook de aantallen afnemers exclusief de aantallen bij onderliggende netbeheerders. 
Bij behoud van dezelfde bron blijft de aansluiting tussen de invoergegevens verzekerd en zijn de 
resultaten gevrijwaard van dataruis. 
 

25. Dientengevolge pleiten wij ervoor dat de NMa de voor de kwaliteitsregulering benodigde gegevens 
direct bij de desbetreffende individuele netbeheerders opvraagt middels een codata informatievraag 
(bijvoorbeeld in codata kwaliteit dienstverlening). Individuele netbeheerders houden dan zicht op de 
door de NMa gehanteerde gegevens en kunnen direct aangesproken worden op de aangeleverde 
gegevens.  
 

26. Op grond van het voorgaande komen wij tot de volgende beantwoording van vraag 1 uit de 
consultatie: 
 
Vraag 1: Antwoord b): 
Ü Wij keuren het gebruik van gegevens uit verschillende bronnen af !; 
Ü De gangbare weg is dat de NMa de gegevens die de NMa nodig heeft voor de q-factor 

regulering (bijvoorbeeld uitvalduren, aantallen afnemers, e.d.) direct bij de desbetreffende 
individuele netbeheerders opvraagt middels de gebruikelijke codata informatieverzoeken 
(kwaliteitsdienstverlening);  

Ü Bij individuele opvraag, gebaseerd op eenduidige definities, blijft aansluiting tussen de 
gegevens behouden en kunnen individuele netbeheerders worden aangesproken op de 
inhoud van de aangeleverde gegevens; 

Ü Het gebruik van verschillende bronnen zoals bijvoorbeeld de Nestor rapportages in 
combinatie met de publicatie “Energie in Nederland” veroorzaakt ongewenste ruis in de 
uitkomsten van ded berekeningen. Immers, de definities en/of de peildata van 
ogenschijnlijk overlappende gegevens kunnen verschillen. Dit betekent bovendien dat 
missers of foutieve bewerkingen van individuele gegevens dan lastig zijn te traceren; 

Ü Kortom: de door de NMa benodigde gegevens (aantal afnemers zónder dubbeltelling) zijn 
beschikbaar en behoren bij de individuele netbeheerders te worden opgevraagd. Er is 
vooralsnog geen aanleiding of noodzaak om van deze gangbare weg af te wijken en andere 
bronnen  aan te spreken; 

Ü Wij verzoeken de NMa om de gegevens die benodigd zijn voor de q-factor regulering direct 
bij de desbetreffende individuele netbeheerders op te vragen, zodat individuele 
netbeheerders inzicht behouden welke gegevens in de kwaliteitsregulering worden 
gebruikt,  op de gegevens aangesproken kunnen worden en de door de NMa uitgevoerde 
bewerkingen kunnen toetsen. 
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zero-sum 

27. Na toepassing van de DTe-wijze van reparatie van de sectornorm voor dubbeltellingen leiden de 
gegevens uit het voorgaand voorbeeld tot het volgende: 

Ü De gemiddelde uitvalduur, de sectornorm waartegen de kwaliteitsprestaties van individuele 
netbeheerders afgezet worden, wordt berekend op de juiste norm ad 21.50 minuten per 
afnemer ( 43.000 / 2000 );  

Ü De netbeheerder A heeft een uitvalduur ad 21.00 minuten per afnemer (21.000 / 1000) en 
presteert beter (0,5 minuut per afnemer) dan de sectornorm. De uitkomst is correct en is 
onafhankelijk van de mate van verticale integratie van netbeheer in andere regio’s; 

Ü De uitvalduur van de netbeheerders B en C bedraagt tezamen 18.33 minuten per afnemer ( 
[18.000+4.000] / [1.000+200] ). De netbeheerders B en C presteren gezamenlijk óók beter 
(2,33) dan de sectornorm; 

Ü De totale prestatie van de bedrijven A,B,C gezamenlijk is beter dan de sectornorm.  
Ü De overwaardering in de kwaliteitsprestaties van de bedrijven ten opzichte van de (correcte) 

sectornorm bedraagt exact (de waarde van) het product van het aantal afnemers bij 
onderliggende netbeheerders en de sectornorm. In het voorbeeld is dit 200 (=afnemers C) * 
21.5 (=sectornorm). Het product van dit volume en de kwaliteitsprijs (0,21 €/minuut) geeft de 
kwaliteitswaarde, die de sector boven zero-sum realiseert. Deze omvang van de ‘overwaarde’ 
hangt één op één samen met de omvang van het aantal afnemers bij onderliggende 
netbeheerders. Dit kan ook algebraïsch eenvoudig worden aangetoond. De oorzaak ligt 
dientengevolge in de dubbeltelling van het aantal afnemers bij onderliggende netbeheerders 
in regio’s waar sprake is van onder- en bovenliggende netbeheerders, i.c. in niet volledig 
geïntegreerde regio’s.  
 

28. In randnummer 11 stelt ook de NMa vast dat na eliminatie van de dubbeltelling uit de sectornorm 
marginaal hogere q-factoren ontstaan, met andere woorden dat de berekende som van 
kwaliteitsprestaties (ʌ) van de individuele netbeheerders boven nihil uitkomt. Deze constateringen 
kunnen mede gezien het voorgaande niet als verrassing zijn gekomen.  
 

29. De conclusies die de NMa hieraan had moeten verbinden, betreffen: 
Ü Bij een correcte bepaling van uitvalduren zou het berekende sectorgemiddelde gelijk zijn aan 

de gewogen som van de individuele uitvalduren en zou automatisch sprake zijn van zero-sum 
op het totaal; 

Ü Nu de sectornorm wel geschoond is voor dubbeltellingen, maar de dubbeltelling in de 
gegevens van individuele netbeheerders is blijven bestaan, is sprake van een inconsistente 
berekeningswijze, waardoor het zero-sum beginsel per definitie (en ten onrechte) wordt 
verlaten (behoudens de situatie zonder enige onderliggende netbeheerders); 

Ü Om de inconsistentie in de berekeningswijze en uitkomsten weg te werken, moet de 
oplossing gevonden worden in correctie van de gegevens of uitkomsten van netbeheerders in 
regio’s waar sprake is van onderliggende netbeheerders. Zoals eerder aangeven ligt alleen 
dáár de oorzaak;  

Ü Bij een correctie aanpassing van de bewerkingen zou het zero-sum beginsel intact zijn 
gebleven.  
 

30. Aan de hand van de uitkomsten na eliminatie van de dubbeltelling uit de sectornorm stelt de NMa in 
randnummer 11 dat haar correctiewijze het verlaten van het zero-sum beginsel betekent, hetgeen in 
haar ogen ten onrechte gebeurt. Echter, niet het zero-sum principe, maar het principe van een 
consistent model en een consistente gegevensbewerking is door de NMa verlaten. In een consistent 
model is de sector uitvalduur per definitie gelijk aan de gewogen som van de uitvalduren van de 
individuele netbeheerders. De NMa had op grond van het verlaten van de zero-sum bij de uitkomsten 
moeten concluderen dat de aangebrachte wijziging onvolledig is geweest en/of dat kennelijk nog 
andere dubbeltellingen in het reguleringsmodel, en in het bijzonder bij de berekening van de 
uitvalduren van individuele netbeheerders, aanwezig waren. Het feit dat de afwijking van het zero-sum 
beginsel toeneemt naarmate het aantal afnemers bij onderliggende netbeheerder toeneemt, had al 
een eerste aanknopingspunt voor de NMa moeten zijn. Kwaliteitsprestaties en –waarderingen die 
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afhankelijk zijn van de mate van verticale integratie van de netbeheerskolom in andere regio’s wijzen 
op onjuiste rekenregels en passen niet in de uitgangspunten van de wetgever.  
 

31. Op grond van het voorgaande komen wij tot de volgende beantwoording van vraag 2 uit de 
consultatie: 
 

Vraag 2: 
Ü Uit de Elektriciteitswet en de wetsgeschiedenis blijkt dat de kwaliteitsprestaties worden 

beoordeeld ten opzichte van het gemiddelde, waarbij hogere kwaliteit mag leiden tot 
hogere tarieven en lagere kwaliteit tot lagere tarieven. Daaraan kan het zero-sum 
beginsel impliciet als uitgangspunt van de wetgever worden ontleend; 

Ü Het zero-sum principe is ook in het reguleringsmodel ingebed door vergelijking van de 
individuele uitvalduren met het sectorgemiddelde; 

Ü In een consistent reguleringsmodel zou de gemiddelde uitvalduur gelijk dienen te zijn 
aan de gewogen som van de individuele uitvalduren. Een consistent model leidt 
derhalve per definitie tot zero-sum op het totaal. Een additioneel reparatiemechanisme 
is dan níet noodzakelijk;  

Ü Op grond hiervan kan het zero-sum principe niet ter discussie staan; 
Ü Uitkomsten die niet leiden tot zero-sum op het totaal geven aan dat de rekenregels in 

het reguleringsmodel niet consistent zijn. Er zijn voldoende aanknopingspunten die 
aantonen dat sprake is van inconsistente rekenregels

2
; 

Ü Naar aanleiding van de concept uitkomsten uit de rekenexercities had de NMa zich 
moeten afvragen waarom de uitkomsten van het reguleringsmodel niet voldoen aan het 
zero-sum principe, c.q. daartoe nadere analyses moeten verrichten. Die analyses 
zouden dan tot een passende reparatie in het model hebben moeten leiden. 
 

32. Het ontbreken van een probleem analyse heeft bij de NMa geleid tot een onjuist vervolg. Kort gezegd 
komt de oplossing van de NMa op het volgende neer: “op systeemfouten, die mogelijk leiden tot een 
onjuiste kwaliteitswaardering bij individuele bedrijven wordt geen acht geslagen. Indien de sector als 
geheel een omzetcorrectie ongelijk aan nihil dreigt te krijgen, wordt dit bedrag zonder acht te slaan op 
de verschillende kwaliteitsprestaties naar rato van de omzet over de bedrijven te verdeeld, zodanig 
dat zero-sum wordt gerealiseerd”. Aldus wordt een deel van de gerealiseerde kwaliteitswaarde 
verdeeld naar rato van de omzet in plaats van naar rato van de kwaliteitsprestatie. De verdeelsleutel 
staat daarmee haaks op de doelen van kwaliteitsregulering.  
 

33. De door de NMa voorgenomen systematiek kan (zal) zelfs leiden tot perverse uitkomsten. Dit kunnen 
we aan de hand van het eerder vermelde voorbeeld illustreren. 
 

Ü De voor dubbeltelling geschoonde sectornorm bedraagt 21.50 minuten per afnemer; 
Ü Stel er is géén uitval in het bovenliggende net met invloed op de onderliggende netten. De 

uitvalduren van de netbeheerders A, B en C bedragen respectievelijk 21,00 (21000/1000), 
18,00 (18000/[800+200] ) en 20,00 (4000 / 800); 

Ü Alle netbeheerders presteren hier beter dan het landelijk gemiddelde en wel respectievelijk 
0.5 , 3.5 , en 1.5 minuut per afnemer;  

Ü Bij een waarde van 0,2 € per minuut per afnemer zouden de effecten op de toegestane 
omzetten respectievelijk zijn geweest: € + 100, + 700 en + 60; totaal € 860; 

Ü Het totaal ad € 860 zal in de reparatiemethode van de NMa naar rato van de omzet in 
mindering worden gebracht bij de netbeheerders; 

                                                        
2
 Ten eerste is in een geval zónder onderliggende netbeheerders wel sprake van zero-zum uitkomsten, maar ontstaat 

er bij de uitkomsten een afwijking van het zero-sum beginsel in geval er situaties met onderliggende netbeheerders 
aanwezig zijn. Bovendien neemt dan de afwijking van het zero-sum beginsel toe naarmate er meer afnemers bij 
onderliggende netbeheerders zijn. Kennelijk hangt de afwijking van het zero-sum beginsel samen met de mate van 
verticale integratie in de netbeheerders kolom. Ten tweede daalt de sectornorm (SAIDIsector) waartegen alle 
netbeheerders gespiegeld worden naarmate er meer afnemers bij onderliggende netbeheerders zijn. De norm blijkt 
ten onrechte afhankelijk van de mate van verticale integratie. Tenslotte daalt de kwaliteitsprestatie (€) van 
netbeheerders naarmate de mate van verticale integratie in andere regio’s toeneemt. 
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Ü Bij min of meer gelijke tarieven mag worden verwacht dat netbeheerder A bijna 50% van de 
totale sectoromzet voor z’n rekening zal nemen. Dat betekent bij de reparatiemethode van de 
NMa dat netbeheerder A naast een kwaliteitsbeloning van € 100 ook een herverdelingskorting 
uit de herverdeling ad circa € 400 tegemoet kan zien.  Per saldo krijgt netbeheerder A 
daarmee een korting terwijl we eerder hebben vastgesteld dat de kwaliteitsprestatie van 
netbeheerder A beter is dan het landelijk gemiddelde en beter is dan gezamenlijk B+C, een 
perverse uitkomst. 
 

34. De door de NMa voorgenomen aanpassing in het reguleringsmodel is onjuist, ineffectief en niet 
toekomstvast. Het is geen stap vooruit, maar een stap terug in het streven naar een evenwichtig en 
correct reguleringsmechanisme. 
 

35. Op grond van het voorgaande komen wij tot de volgende beantwoording van vraag 3 uit de 
consultatie: 
 
Vraag 3: 
De door de NMa voorgestelde correctiemethode leidt tot het volgende: 

 
Ü De financiële uitkomsten van individuele netbeheerders worden (nog steeds) beïnvloed 

door de (toevallige) aan- of afwezigheid van onderliggende netbeheerders in andere 
regio’s; hoe groter het aantal afnemers bij onderliggende netbeheerders in andere 
regio’s des te groter een negatief effect op de toegestane omzet; 

Ü De door de NMa voorgestelde correctie leidt tot omzetkortingen (of lagere 
omzettoeslagen) die niet zijn te herleiden tot kwaliteitsprestaties, maar tot toevallige 
juridische structuren. Bovendien zijn er geen gelijke effecten bij gelijke prestaties, 
zodat het gelijke speelveld geschonden wordt;  

Ü De door de NMa voorgestelde correctie leidt tot een onjuiste financiële weerspiegeling 
van kwaliteitsprestaties en kan zelfs leiden tot perverse uitkomsten; 

Ü Kortom: de door de NMa voorgestelde correctiemethode is ondoelmatig, ineffectief en 
niet acceptabel. 
 

ALTERNATIEF VOORSTEL 
 
36. De ‘overwaarde’, gedefinieerd als de kwaliteitswaarde die alle netbeheerders gezamenlijk boven nihil 

(zero-sum) behalen, is volledig te wijten aan de dubbeltelling van het aantal afnemers bij 
onderliggende netbeheerders in regio’s waar sprake is van boven- én onderliggende netbeheerders 
en is qua waarde hiernaar één op één te herleiden. Het spreekt dan ook voor zich dat de oplossing 
van de problematiek hierop afgestemd moet worden en dat de resultaten van de kwaliteitsregulering 
van netbeheerders in regio’s zonder onderliggende netbeheerders niet beïnvloed zouden moeten 
worden door de mate van verticale integratie in andere regio’s. We moeten dus het ten onrechte 
behaalde voordeel als gevolg van een niet-geïntegreerde regio gaan herverdelen onder de boven- en 
onderliggende netbeheerder in de desbetreffende regio.  
 

37. Er zijn meerdere oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld: 
Ü Differentiatie normen: Nu is sprake van één sectornorm. In dit alternatief worden normen per 

regio bepaald; 
Ü Aantallen schalen: In regio’s met onder- en bovenliggende netbeheerders worden de 

aantallen zodanig neerwaarts bijgesteld, dat de som van beide netbeheerders gelijk is aan het 
werkelijk aantal afnemers in de desbetreffende regio; 

Ü Normen per functie: Er is nu één norm voor LS en MS tezamen. In dit alternatief worden 
normen voor LS, MS-distributie en MS-transport separaat bepaald; 

Ü De overwaardering die een regio veroorzaakt kan één op één worden vastgesteld als het 
product van het aantal afnemers bij de onderliggende, de sectornorm en de kwaliteitsprijs ĳ. 
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38. Wij pleiten voor een eenvoudige oplossing, uitgaande van de vastgestelde ‘overwaardering’ per regio 
en een vaste sleutel voor verdeling van deze overwaardering over de desbetreffende onder- en 
bovenliggende netbeheerders. De reparatiemethode ziet er dan als volgt uit: 

Ü De sectornorm wordt bepaald op basis van aantallen afnemers zonder dubbeltelling (dus de 
geschoonde aantallen); 

Ü De kwaliteitswaarden ʌi per netbeheerder wordt op de bestaande wijze uit het methodebesluit 
bepaald. Dit leidt in eerste instantie tot een totale kwaliteitswaarde van alle netbeheerders 
tezamen die boven nul uitkomt, dus het zero-sum beginsel aanvankelijk schendt; 

Ü Vervolgens wordt voor iedere regionale situatie, waar sprake is van een onder- en boven-
liggende netbeheerder (in het voorbeeld de bedrijven B en C) bepaald hoeveel afnemers bij 
de onderliggende netbeheerder getroffen kunnen worden door uitval in het (MS-)net van de 
bovenliggende netbeheerder. De overwaardering van de kwaliteitswaarde bedraagt hier dan: 
aantal afnemers onderliggende netbeheerder * sectornorm * prijs (ĳ ). Deze ten onrechte 
dubbel meegenomen waarde moet per saldo op de eerder berekende kwaliteitswaarden ʌ 
van desbetreffende onder- en bovenliggende netbeheerder in mindering worden gebracht; 
 

39. Per regio kan het voordeel op de kwaliteitswaarde dat veroorzaakt wordt door het feit dat geen sprake 
is van een volledig geïntegreerde netstructuur, eenduidig worden bepaald. Echter, de opbouw van de 
infrastructuren verschilt per regio, waardoor het niet mogelijk is om het eenduidig vastgestelde 
gezamenlijke voordeel ook eenduidig over de desbetreffende onder- en bovenliggende netbeheerder 
te verdelen. Immers: 

 
Ü De bovenliggende netbeheerder heeft in de berekening van de kwaliteitsprestatie een aantal 

afnemers van de onderliggende netbeheerder erbij gekregen, waarvoor de bovenliggende 
netbeheerder uitsluitend het MS-transport risico loopt. Het MS-distributie- en LS-risico is 
immers bij de onderliggende netbeheerder achter gebleven. Deze afnemers met een relatief 
gering uitval risico worden bij de bovenliggende netbeheerder desondanks afgezet tegen de 
integrale MS+LS-sectornorm. Dat levert voor de bovenliggende netbeheerder een voordeel 
op; 

Ü De onderliggende netbeheerder heeft een beperkte MS-infrastructuur en heeft het deel van 
de eigen uitvalduur als gevolg van uitval in het MS-(transport)net bij de bovenliggende 
netbeheerder kunnen doorschuiven naar de bovenliggende netbeheerder. De onderliggende 
netbeheerder ontloopt aldus het MS-transport risico. Desondanks wordt de uitval van de 
onderliggende netbeheerder afgezet tegen de integrale MS+LS-sectornorm. Dat levert voor 
de onderliggende netbeheerder een voordeel op; 
 

40. Zowel de onder- als de bovenliggende netbeheerder hebben voordeel gehad bij het feit dat in de 
desbetreffende regio geen sprake is van een volledig geïntegreerde infrastructuur. Uit dien hoofde is 
het logisch en motiveerbaar dat de berekende ‘overwaarde’ die door beide netbeheerders gezamenlijk 
is genoten dientengevolge over beide netbeheerders wordt herverdeeld. Wij stellen voor om de 
berekende ‘overwaardering’ (€) op basis van 50 / 50 tussen de boven- en onderliggende 
netbeheerder te verdelen en dit bedrag derhalve op de berekende kwaliteitswaarde ʌi van de 
desbetreffende boven- en onderliggende netbeheerder in mindering te brengen.  
 
De berekende ‘overwaardering’ komt in de foute methodiek volledig bij de betrokken bovenliggende 
en onderliggende netbeheerder terecht. Een verdeling van 50/50 is een pragmatische en ons inziens  
redelijk voorstel om dit onterechte voordeel juist bij betrokken netbeheerders te elimineren.  

 
41. Op grond van het voorgaande komen wij tot de volgende aanvullende beantwoording van vraag 3 uit 

de consultatie: 
 
Vraag 3: 
Er zijn meerdere alternatieven om te komen tot een evenwichtiger en effectievere kwaliteits-
regulering. Wij stellen voor om het (oorspronkelijke) methodebesluit als volgt te wijzigen: 
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Ü De sectornorm (SAIDIsector) wordt berekend door uitsluitend de aantallen afnemers van 
netbeheerders te nemen exclusief de toevoeging van de aantallen bij onderliggende 
netbeheerders (dus zonder dubbeltelling, zoals de NMa ook voorstelt); 

Ü De gerealiseerde kwaliteitswaarden per netbeheerder  (ʌi) worden berekend op de wijze 
uit het methodebesluit, d.w.z. de aantallen afnemers bij onderliggende netbeheerder 
blijven onderdeel uitmaken van de aantallen afnemers bij de bovenliggende 
netbeheerder; 

Ü Per situatie van onderliggende netbeheerder i en bovenliggende netbeheerder j wordt 
de door deze netbeheerders gezamenlijk veroorzaakte overwaardering berekend als ĳ * 
SAIDIsector * Oi, waarbij Oi het aantal afnemers van onderliggende netbeheerder i betreft 
dat getroffen kan worden door uitval in het MS-net bij bovenliggende netbeheerder j; 

Ü Het voorgaand bedrag wordt voor de helft op de kwaliteitswaarde ʌi van onderliggende 
netbeheerder i en voor de helft op de kwaliteitswaarde ʌj van bovenliggende 
netbeheerder j in mindering gebracht; 

Ü Aldus blijft sprake van het zero-sum beginsel. Bovendien wordt de kwaliteitswaarde en 
de q-factor van netbeheerders in regio’s waarin geen sprake is van koppeling tussen 
netbeheerders op het MS-net niet meer beïnvloed door de (toevallige) mate van 
verticale integratie van de netbeheerskolom in andere regio’s; Ü Tenslotte is e.e.a. uitvoeringstechnisch relatief eenvoudig. Het komt erop neer dat 
iedere netbeheerder aangeeft hoeveel afnemers bij de onderliggende netbeheerders 
kunnen worden getroffen door een uitval in het eigen MS-net, zeg Xi, en dat iedere 
netbeheerder bovendien aangeeft hoeveel afnemers getroffen kunnen worden door 
uitval in het MS-net van een bovenliggende netbeheerder, zeg Yi. Op de kwaliteits-
waarde (ʌi) die voor iedere individuele netbeheerder op de ‘normale’ wijze wordt 
berekend, wordt een bedrag in mindering gebracht en wel de helft van: ĳ * SAIDI-sector 
* (Xi+Yi). 
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