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1 Inleiding  
 

1. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) stelt 

de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering (hierna: x-factor), de 

kwaliteitsterm (hierna: q-factor) en het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een 

tarief wordt vastgesteld (hierna: rekenvolumina) voor iedere netbeheerder, met 

uitzondering van de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, afzonderlijk vast 

voor een periode van minimaal drie en maximaal vijf jaar (hierna: reguleringsperiode).1 

 

2. De Raad stelt daartoe na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en representatieve 

organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt de methode tot vaststelling van de x-

factor, de q-factor en de rekenvolumina voor de netbeheerders, met uitzondering van de 

beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, (hierna: netbeheerders) vast.2 Hierbij 

neemt de Raad het belang dat door middel van marktwerking ten behoeve van afnemers 

de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van het 

transport worden bevorderd in acht.  

 

 
1 Artikel 41a, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). 
2 Artikel 41, eerste lid van de E-wet.  
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3. Op 27 juni 2006 is de methode tot vaststelling van de q-factor voor de periode die 

aanvankelijk betrekking had op de jaren 2007 tot en met 2009 (hierna: methodebesluit) 

vastgesteld bij besluit met kenmerk 102282-21.3  

 

4. Op 23 november 2006 is de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) gewijzigd. Het gaat 

hierbij om de wet tot wijziging van de E-wet en van de Gaswet in verband met nadere 

regels omtrent een onafhankelijk netbeheer4 (hierna: Wet Onafhankelijk Netbeheer). 

Ingevolge artikel X van de Wet Onafhankelijk Netbeheer wordt in verband met de 

overdracht van 110/150 kV-netten door de regionale netbeheerders aan de beheerder van 

het landelijk hoogspanningsnet, de derde reguleringsperiode beperkt tot het jaar 2007. 

De vierde reguleringsperiode vangt in het jaar 2008 aan. 

 

5. De Raad corrigeert met onderhavig besluit (hierna: wijzigingsbesluit) het 

methodebesluit. De noodzaak tot deze correctie is bij de Raad onder de aandacht 

gebracht door middel van een beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven 

van een belanghebbende5. De correctie heeft betrekking op een onjuiste bepaling van het 

aantal aangesloten klanten dat een netbeheerder heeft. De Raad gaat hier verder op in bij 

hoofdstuk 3. 

 

6. Dit wijzigingsbesluit zal als gevolg hebben dat de q-factoren voor de derde 

reguleringsperiode opnieuw vastgesteld zullen worden. Eventuele verschillen tussen de 

reeds vastgestelde q-factoren en de gewijzigde q-factoren voor de derde 

reguleringsperiode zullen in de tarieven in het jaar 2008 verwerkt worden6.  

 

                                                           
3 In het besluit met nummer 102106-89 is de methode tot vaststelling van de x-factor en de 

rekenvolumina voor de jaren 2007 tot en met 2009 vastgelegd voor de regionale netbeheerders 

elektriciteit (www.dte.nl). 
4 Zie Stb. 2006, 614. 
5 N.V. Continuon Netbeheer. 
6 Op basis van artikel 41c, tweede lid van de E-wet. 
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2 Gevolgde procedure  
 

7. Op 27 juni 2006 is de methode vastgesteld voor de derde reguleringsperiode bij besluit 

met kenmerk 102282-21. 

 

8. De Raad heeft per brief van 20 december 2006 met kenmerk 102282/33.B474 de sector 

geïnformeerd en geconsulteerd over de wijziging van het methodebesluit voor het 

corrigeren van de methode. De Raad heeft inhoudelijke reacties ontvangen van N.V. 

Continuon Netbeheer (hierna: Continuon), Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent), Delta 

Netwerkbedrijf B.V. (hierna: Delta) en NRE Netwerk B.V. (hierna: NRE). De reacties zijn 

te vinden op de internetpagina van de Directie Toezicht Energie van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: DTe, www.dte.nl). 

 

9. DTe heeft naar aan leiding van bovengenoemde reacties een expert-groep ingesteld om 

nadere invulling te geven aan het wijzigingsbesluit. De expert-groep bestond naast 

vertegenwoordigers van DTe uit vertegenwoordigers van Continuon, Essent, Delta en 

Rendo Netbeheer B.V. (hierna: Rendo).  

 

10. De Raad heeft besloten op het wijzigingsbesluit de openbare voorbereidingsprocedure 

van afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing te 

verklaren. Op grond van artikel 3:11 van de Awb ligt het ontwerp van het wijzigingsbesluit 

voor een periode van zes weken vanaf de datum van publicatie voor belanghebbenden 

ter inzage bij DTe en wordt het tevens gepubliceerd op de internetpagina van DTe 

(www.dte.nl). 

 

11. Op grond van artikel 3:15 en 3:16 van de Awb worden belanghebbenden, vanaf de datum 

van publicatie van het ontwerp van het besluit, voor een periode van zes weken de 

mogelijkheid geboden hun zienswijze op het ontwerp van het wijzigingsbesluit naar 

keuze schriftelijk en/of mondeling naar voren te brengen.  

 

12. [Verdere procedure wordt aangevuld bij definitieve vaststelling van het wijzigingsbesluit.] 
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3 Beschrijving van de correctie 
 

13. In het systeem van kwaliteitsregulering wordt de kwaliteit van de individuele 

netbeheerders (gemeten in gemiddelde jaarlijkse uitvalduur) afgezet tegen een 

kwaliteitsnorm. Deze kwaliteitsnorm wordt bepaald op basis van een sectorgemiddelde 

kwaliteit. Netbeheerders met een betere kwaliteit dan de kwaliteitsnorm worden 

financieel beloond (hogere toegestane totale inkomsten via de q-factor) en 

netbeheerders met een slechtere kwaliteit worden financieel gekort (lagere toegestane 

totale inkomsten via de q-factor). Als gevolg van de vergelijking van de individuele 

kwaliteit van netbeheerders ten opzichte van de kwaliteitsnorm is bij consistente 

invulling de som van alle ‘plussen’ in de toegestane totale inkomsten bij netbeheerders 

met een beter dan gemiddelde kwaliteit gelijk aan de som van alle ‘minnen in de 

toegestane totale inkomsten7 van de netbeheerders met een slechter dan gemiddelde 

kwaliteit8. Dit principe wordt aangeduid als het zero-sum principe. Het zero-sum principe 

vindt zijn oorsprong in enkele relevante wetsartikelen9 en de daarbij behorende 

parlementaire geschiedenis10. Dit uitgangspunt is vanaf het begin, in overleg met de 

sector, gehanteerd11. 

 

14. De kwaliteitsnorm wordt berekend als het quotiënt van enerzijds de som van alle 

verbruikersminuten12 bij aangeslotenen13 in Nederland en anderzijds de som van alle 

aangeslotenen in Nederland. Voor de berekening van deze kwaliteitsnorm is het niet 

relevant bij welke netbeheerder de aangeslotene is aangesloten en/of in het net van 

welke netbeheerder de oorzaak van de stroomuitval ligt.  

 

15. Op vergelijkbare wijze kan voor iedere individuele netbeheerder zijn gerealiseerde 

verbruikersminuten berekend worden. Echter, hier doet zich een complicatie voor bij 

                                                           
7 Hiervan is alleen sprake indien de kwaliteitsnorm en de individuele kwaliteit van netbeheerders 

worden bepaald op basis van dezelfde meetjaren. Zie ook het algebraïsche bewijs in Bijlage 2 van 

onderhavig besluit. 
8 Behoudens verschillen door de afronding van de q-factoren op één decimaal. 
9 Zie onder andere artikel 41b, eerste lid, van de E-wet.  
10 Tweede Kamer 2003 – 2004, 29 372, nr. 10, p. 54-55. 
11 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). 
12 Verbruikersminuten zijn het aantal minuten dat aangeslotenen op het laagspanningsnet (< 1 

kV) zonder stroom komen te staan door een storing in netten tot 50 kV. 
13 Aangeslotenen betreffen aangesloten klanten op het laagspanningsnet (<1kV). 
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situaties waarbij klanten van de ene netbeheerder (de onderliggende netbeheerder) 

kunnen uitvallen door een stroomonderbreking in het net van een andere netbeheerder 

(de bovenliggende netbeheerder). Technisch (en praktisch) gezien wordt gesproken over 

situaties waarbij een koppeling is tussen (onderdelen van) het net van verschillende 

netbeheerders op het middenspanningsnet.14  

 

16. De verbruikersminuten bij aangeslotenen (dus de duur van de stroomuitval) worden 

toebedeeld aan de netbeheerder in wiens net de oorzaak van de stroomonderbreking ligt. 

Dit heeft tot gevolg dat in situaties met onder- en bovenliggende netbeheerders de 

uitvalminuten bij een onderliggende netbeheerder als gevolg van stroomuitval op het 

middenspanningsnet bij de bovenliggende netbeheerder meegenomen worden bij de 

bovenliggende netbeheerder (en niet bij de onderliggende netbeheerder). Aangezien de 

bovenliggende netbeheerder aldus (stroom)uitvalrisico loopt voor aangeslotenen bij 

onderliggende netbeheerders, wordt het aantal aangeslotenen van de bovenliggende 

netbeheerder verhoogd met het aantal aangeslotenen van de onderliggende 

netbeheerder dat bij een uitval in de middenspanning van de bovenliggende 

netbeheerder getroffen kan worden. Het aantal aangeslotenen bij de onderliggende 

netbeheerder wordt niet aangepast, mede omdat de onderliggende netbeheerder voor 

zijn aangeslotenen het volledige risico op stroomuitval in zijn deel van het 

laagspannings- en middenspanningsnet blijft lopen. 

 

17. Op basis van deze handelwijze is de som van het aantal verbruikersminuten van de 

individuele netbeheerders gelijk aan de som die gebruikt wordt voor de bepaling van de 

kwaliteitsnorm. Echter, de som van het aantal aangeslotenen dat gebruikt wordt voor de 

bepaling van individuele kwaliteit (gemiddelde jaarlijkse uitvalduur) voor alle 

netbeheerders samen ligt boven het feitelijke totaal aantal aangeslotenen in Nederland. 

Dit komt doordat het aantal aangeslotenen bij een onderliggende netbeheerder tweemaal 

wordt meegenomen, namelijk zowel bij de onder- als bij de bovenliggende netbeheerder.  

 

18. Als gevolg van deze dubbeltelling is de kwaliteitsnorm in het besluit van 27 juni 2006 

niet correct bepaald. Het betreffende besluit voldoet wel aan het zero-sum principe; de 

totale kwaliteitsprestatie in de sector is gelijk aan nul. Echter, de kwaliteitsprestaties 

waren mogelijk anders vastgesteld tussen de verschillende netbeheerders indien in het 

besluit een correctie was opgenomen voor de dubbeltelling; de q-factoren van de 

                                                           
14 In het merendeel van deze situaties met onder- en bovenliggende netbeheerders op 

middenspanning ligt het overdrachtspunt tussen onder- en bovenliggende netbeheerder op de 10 

kV rail van de bovenliggende netbeheerder. Dit soort koppelingen is in de praktijk ook op hoger 

niveau te vinden (koppelingen op het hoogspanningsnet). Echter, deze situaties vallen buiten het 

domein van de q-factor; stroomonderbrekingen op netten vanaf 50 kV worden niet meegenomen 

in de q-factor. Koppelingen op het laagspanningsnet komen in de praktijk niet of nauwelijks voor. 
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verschillende netbeheerders waren dan mogelijk ook anders geweest. De toegestane 

inkomsten bij de ene netbeheerder zijn mogelijk relatief (gering) te hoog en bij een 

andere netbeheerder relatief (gering) te laag. Met dit wijzigingsbesluit wordt de correctie 

voor de dubbeltelling daarom alsnog gemaakt. 

 

19. Als alleen de kwaliteitsnorm zou worden aangepast om de dubbeltelling te corrigeren, 

wordt afgeweken van het zero-sum principe. Dit zou betekenen dat de 

kwaliteitsprestaties voor zowel de onder- als de bovenliggende netbeheerder onjuist 

worden; de q-factoren zouden voor deze netbeheerders dan ook onjuist worden 

vastgesteld. De reden hiervoor is dat er bij situaties van onder- en bovenliggende 

netbeheerder een aangesloten klant zonder stroom kan zitten door een storing bij de 

onder- en bovenliggende netbeheerder. Deze klanten hebben dus risico om zonder 

stroom te zitten door toedoen van zowel de onder- als de bovenliggende netbeheerder. 

Het totale risico om zonder stroom te zitten is bij deze klanten niet groter dan bij klanten 

die klant zijn van netbeheerders waar geen situaties van onder- of bovenliggende 

netbeheerders zijn. De onder- en bovenliggende netbeheerders dragen dus beide een 

deel van het totale uitvalrisico voor deze klanten15. Omdat de onder- en bovenliggende 

netbeheerder het uitvalrisico delen voor bepaalde (dubbelgetelde) klanten, dient hiermee 

rekening gehouden te worden bij het bepalen van de kwaliteitsprestaties voor deze 

netbeheerders. Als hier geen rekening mee wordt gehouden, kan het zero-sum beginsel 

niet gehandhaafd worden (zie Bijlage 2 voor de algebraïsche onderbouwing). Naast een 

correctie van de kwaliteitsnorm, dienen dus ook de kwaliteitsprestaties te worden 

gecorrigeerd zodat het zero-sum beginsel gehandhaafd kan blijven. 

 

20. De correctie van de kwaliteitsprestaties gebeurt als volgt. Een correctie van alleen de 

kwaliteitsnorm leidt in eerste instantie tot hogere kwaliteitsprestaties (en mogelijk ook 

tot hogere q-factoren) bij zowel de onderliggende als de bovenliggende netbeheerders, 

dan wanneer de kwaliteitsprestatie zou worden gecorrigeerd voor zero-sum. De omvang 

van het te veel aan kwaliteitsprestatie is gelijk aan het product van het aantal 

aangeslotenen bij onderliggende netbeheerders, de kwaliteitswaarde en de 

kwaliteitsnorm (zie Bijlage 2 voor de algebraïsche onderbouwing). De omvang van de 

overschrijding is aldus één op één te herleiden tot het aantal aangeslotenen dat dubbel 

wordt geteld. Uit dien hoofde is het logisch dat de overschrijving als gevolg van de 

dubbeltelling wordt gecorrigeerd bij de desbetreffende netbeheerders waar de 

dubbeltelling plaatsvindt. 

 

21. De wijze van corrigeren van kwaliteitsprestaties berust op de kans van uitval. De kans op 

uitval in het middenspanningsnet op het stuk tussen de bovenliggende en onderliggende 

                                                           
15 De bovenliggende netbeheerder draagt uitsluitend een deel van het uitvalrisico op een deel van 

het middenspanningsnet, terwijl de onderliggende netbeheerder het overige uitvalrisico draagt. 
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netbeheerder is relatief klein, maar treft over het algemeen relatief veel afnemers. Op 

basis van enkele praktijkgevallen bij een grote netbeheerder16 is een schatting gemaakt 

voor de gemiddelde verdeling van de verbruikersminuten over het deel laagspanning, 

middenspanning tot overdrachtspunt en de middenspanning bij bovenliggende 

netbeheerder. Op basis hiervan wordt de teveel toegerekende kwaliteitsprestatie voor 95 

% in mindering gebracht bij de bovenliggende netbeheerder en voor 5% bij de 

onderliggende netbeheerder. De Raad vindt deze verdeling representatief voor de hele 

sector, omdat een significant deel van de situaties onderliggende/bovenliggende 

netbeheerder bij deze grote netbeheerder voorkomt. Per saldo wordt met deze verdeling 

het zero-sum beginsel gehandhaafd. Deze wijze van corrigeren is in overleg met een 

aantal netbeheerders representatief bevonden17. Deze verdeling (95/5) zal de Raad na de 

vierde reguleringsperiode herijken in overleg met netbeheerders. Dit zal niet leiden tot 

nacalculaties. 

 

22. In Bijlage 1 van dit besluit is een voorbeeld opgenomen waarbij de correctie van de 

dubbeltelling wordt geïllustreerd. Tevens is in Bijlage 1 een voorbeeld opgenomen 

waarbij de wijze van corrigeren voor het bewerkstelligen van zero-sum wordt 

gedemonstreerd.  

 

 

                                                           
16 Essent Netwerk B.V. 
17 Expertgroep (zie randnummer 9). 
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4 Wijziging methode 
 

23. In het methodebesluit derde reguleringsperiode dient een aantal wijzigingen aangebracht 

te worden. Hieronder zijn deze wijzigingen weergegeven. 

 

24. In het methodebesluit, randnummer 2, wordt de laatste zin vervangen. 

 

“ In dit methodebesluit wordt de methode tot vaststelling van de q-factor voor het jaar 

2007 (hierna: derde reguleringsperiode) vastgesteld. De Raad gaat hier verder op in bij 

hoofdstuk 3.”   

  

25. In het methodebesluit wordt na randnummer 20 een nieuw randnummer toegevoegd.  

 

“Op 23 november 2006 is de E-wet gewijzigd. Het gaat hierbij om de wet tot wijziging 

van de E-wet en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk 

netbeheer18 (hierna: Wet Onafhankelijk Netbeheer). Ingevolge artikel X van de Wet 

Onafhankelijk Netbeheer is de derde reguleringsperiode beperkt tot het jaar 2007.”  

 

Voor de bepaling van de q-factor voor de derde reguleringsperiode wordt in de formules 

van Bijlage B van het methodebesluit ervan uitgegaan dat het gaat om de periode 2007 

tot en met 2009. De Raad kiest hiervoor vanuit de overweging van rechtszekerheid.  

 

26. In Bijlage A van het methodebesluit wordt een nieuw kopje toegevoegd (na randnummer 

31) met nieuwe randnummers. 

 

“Correctie in kwaliteitsprestatie 

Bij het bepalen van de kwaliteitsprestatie dient tevens een correctie plaats te vinden bij 

situaties waarbij klanten van de ene netbeheerder (de onderliggende netbeheerder) 

kunnen uitvallen door een stroomonderbreking in het net van een andere netbeheerder 

(de bovenliggende netbeheerder). Door het bestaan van dit soort situaties wordt er 

onterecht te hoge kwaliteitsprestaties (en dus ook te hoge q-factoren) bepaald bij 

netbeheerders die onderliggende dan wel bovenliggende netbeheerders zijn. In de 

onderstaande randnummers wordt de reden voor deze correctie en wat deze correctie 

inhoudt uitvoerig besproken.”  

 

Randnummers 13 tot en met 21 van onderhavig besluit worden hieraan toegevoegd.  

 

                                                           
18 Zie Stb. 2006, 614. 
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27. In Bijlage B van het methodebesluit wordt een nieuw randnummer toegevoegd na 

randnummer 16.  

 

“Bij het bepalen van de besproken kwaliteitsindicatoren voor de gehele sector wordt niet 

de definitie van het aantal aangesloten klanten (AKi,t) gehanteerd die wordt gebuikt om 

de kwaliteitsindicatoren te bepalen voor een individuele netbeheerder. Dit komt omdat 

het totaal aangesloten klanten in de sector dan groter zou zijn dan dit in werkelijkheid is. 

De kwaliteit van de netten in de sector als geheel zou daardoor overgewaardeerd worden, 

omdat het aantal verbruikersminuten wordt gedeeld door een te groot aantal klanten. In 

de definitie van AKi,t worden namelijk naast de eigen klanten ook de klanten van 

onderliggende netbeheerders opgeteld die door een stroomonderbreking in het net van 

netbeheerder i zonder stroom zouden zitten. De kwaliteitsindicatoren voor de gehele 

sector dient bepaald te worden met een andere definitie (EKi,t) van het aantal 

aangesloten klanten waarbij de klanten bij de onderliggende netbeheerders niet worden 

meegenomen. Hieronder is deze definitie weergegeven. 

 

“Het aantal eigen klanten van netbeheerder i (in een bepaald jaar) dat aangesloten is op 

het netvlak van netbeheerder i met spanningsniveau tot 1 kV (EKi,t). Deze klanten 

moeten potentieel getroffen kunnen worden door een stroomonderbreking die wordt 

veroorzaakt in het net (tot 50 kV) van netbeheerder i. Klanten van andere netbeheerders 

die ook getroffen kunnen worden door een stroomonderbreking bij netbeheerder i tellen 

hierbij niet mee.”  

  

28. In Bijlage B van het methodebesluit wordt randnummer 23 vervangen. 

 

“Voor de derde reguleringsperiode wijzigt formule 9 als volgt: 

 

  (10) 
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De toegestane totale inkomsten die in bovenstaande formule zijn bepaald, gaan uit van 

de situatie waarbij de E-wet niet is gewijzigd ingevolge de wet tot wijziging van de E-wet 

en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer19 

(hierna: Wet Onafhankelijk Netbeheer)  

 

                                                           
19 Zie Stb. 2006, 614. 
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29. In Bijlage B van het methodebesluit, randnummer 27, wordt formule 12 vervangen door 

onderstaande formule. 
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30. In Bijlage B van het methodebesluit, randnummer 36, wordt formule 18 vervangen door 

onderstaande formule. 
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31. In Bijlage B van het methodebesluit, wordt aan het eind van randnummer 25 een nieuwe 

zin toegevoegd. 

 

“Bij het bepalen van de kwaliteitsprestatie dient tevens een correctie plaats te vinden 

vanwege de situaties waarbij er (tot 50kV) sprake is van onderliggende en bovenliggende 

netbeheerder.”   

 

32. In Bijlage B van het methodebesluit wordt randnummer 29 vervangen door: 

 

“De kwaliteitsprestatie van netbeheerder i in de jaren T-M-1 tot en met T-2 wordt bepaald 

door de volgende twee stappen te doorlopen: 

 

a) De kwaliteitsprestatie van netbeheerder i in de jaren T-M-1 tot en met T-2 

( 2,..,1, −−− TMTiπ ) wordt bepaald via een correctie in de kwaliteitsprestatie 

( ). Dit wordt als volgt gedaan. De (gecorrigeerde) kwaliteitsprestatie 

wordt als volgt bepaald: 
2,..,1, −−− TMTiCK

 ( )( )
2,..,1,

2

1

2,..,1,2,..,122,..,1,2,..,1, −−−
−

−−=
−−−−−−−−−−−−− −−⋅⋅= ∑ TMTi

T

MTk

TMTiMTMTTMTkiTMTi CKSAIDISAIDIAK ϕπ (13a) 

 

b) De correctie in de kwaliteitsprestatie wordt als volgt bepaald:  
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(∑− −−=−−− += 2

1

,,,,2,..,1, __
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MTk

kjikjiTMTi OCRBCRCK )     (13b) 

Waarbij: 

       (13c) ∑=⋅= n

k

tkitji CRBCR
1

,,,, 95,0_

∑=⋅= n

k

tkitji CROCR
1

,,,, 05,0_        (13d) 

2,..,122,..,1,,,, −−−−−−− ⋅⋅= MTMTTMTtjitji SAIDIOCR ϕ      (13e) 

 

CR_Bi,j,t De correctie in de kwaliteitsprestatie van bovenliggende netbeheerder i 

door de aanwezigheid van onderliggende netbeheerders j in het jaar t. 

CR_Oi,j,t De correctie in de kwaliteitsprestatie van onderliggende netbeheerder i 

door de aanwezigheid van bovenliggende netbeheerders j in het jaar t. 

CRi,j,t De totale correctie die in de kwaliteitsprestaties van netbeheerders i en j 

verwerkt moeten worden door de aanwezigheid van aangesloten 

klanten van onderliggende netbeheerders i bij bovenliggende 

netbeheerder j in het jaar t (Oi,j,t). 

 

Met bovenstaande formules wordt bewerkstelligd dat het te veel aan kwaliteitsprestatie 

(CRi,j,t ) bij onder- en bovenliggende netbeheerders in mindering wordt gebracht naar 

rato van het risico dat deze netbeheerders dragen voor uitval bij aangesloten klanten van 

de onderliggende netbeheerder.”  

 

33. In Bijlage B van het methodebesluit, randnummer 31, wordt formule 14 vervangen door 

onderstaande formule en wordt een zin hieraan toegevoegd. 

 ( )( )
2005,2004,

2005

2004

2005,2004,2005,20042005,2004,2005,2004,2003, i

k

ikii CKSAIDISAIDIAK −−⋅⋅= ∑= ϕπ   

 

 “Hierbij wordt voor toepassing van formule 13e de jaren 2004 en 2005 gebruikt.”   

 

34. In Bijlage B van het methodebesluit, hoofdstuk 7, wordt de lijst met symbolen aangevuld 

met de nieuwe symbolen. 
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5 Zienswijzen belanghebbenden 

  

35. [De reacties van de Raad bij de zienswijzen van belanghebbenden naar aanleiding van het 

ontwerp van onderhavig besluit zullen hier worden besproken.] 
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6 Besluit  
 

36. Gelet op het bovenstaande, besluit de Raad tot wijziging van het besluit van 27 juni 2006 

(kenmerk: 102282-21) conform hoofdstuk 4 van dit besluit.  

 

37. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts zal dit besluit 

worden gepubliceerd op de Internetpagina van DTe (www.dte.nl). 

 

 

 

Den Haag,  

Datum:  

 

Overeenkomstig het door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingautoriteit 

genomen besluit.

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 

 

 

 

 

Ir. G.J.L. Zijl 

Lid Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na 

bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, postbus 20021, 2500 

EA ’s- Gravenhage. 
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Kwaliteitsprestatie 

3. De kwaliteitsprestatie van een netbeheerder wordt bepaald door het verschil tussen de 

eigen gemiddelde jaarlijkse uitvalduur20 en de kwaliteitsnorm te vermenigvuldigen met 

de kwaliteitswaarde en het aantal aangesloten klanten. Indien de kwaliteitsnorm niet zou 

worden gewijzigd, dan zou er sprake zijn van zero-sum. Dit kan het beste geïllustreerd 

worden met een vervolg op het eerdere voorbeeld. Stel dat de kwaliteitswaarde gelijk is 

aan 0,20 euro per minuut jaarlijkse uitvalduur. 

- Gemiddelde jaarlijkse uitvalduur (in minuten) van A, B en C zouden zijn: 

A: (21.000 /  1000)    = 21 

B: (18.000 /  (800+200))  = 8 

C:  (4.000 /  200)   = 20 

- Kwaliteitsprestatie van A, B en C zouden zijn21: 

A: (19,5-21)*1000*0,20  = -291 

B: (19,5-18)* (800+200)*0,20  = 309 

C: (19,5-20)*200*0,20  = -18 

De som van de kwaliteitsprestaties is gelijk aan nul (-291+309-18), dus is er sprake van 

zero-sum. De dubbeltelling in de methode zou echter blijven.  

 

4. Indien de methode voor de bepaling van de kwaliteitsnorm wordt gewijzigd, leidt dit 

ertoe dat de totale kwaliteitsprestatie in de sector ten onrechte niet gelijk is aan nul. Dit 

wordt ook aan de hand van een voorbeeld geïllustreerd.  

- Gemiddelde jaarlijkse uitvalduur (in minuten) van A, B en C zouden gelijk zijn aan: 

A: (21.000 /  1000)   = 21 

B: (18.000 /  (800+200)) = 18 

C:  (4.000 /  200)  = 20 

- Kwaliteitsprestatie van A, B en C zouden zijn: 

A: (21,5-21)*1000*0,20 = 100 

B: (21,5-18)* (800+200)*0,20 = 700 

C: (21,5-20)*200*0,20 = 60 

Indien alleen de kwaliteitsnorm zou worden gewijzigd is de totale kwaliteitsprestatie (in 

dit voorbeeld) 860 (100+700+60), hetgeen ongelijk is aan 0.  

 

                                                           
20  Het aantal verbruikersminuten gedeeld door aantal aangesloten klanten, inclusief de 

aangesloten klanten van onderliggende netbeheerders. 
21 19,5 moet in de berekening niet afgrond worden; 43000/2200 dient gehanteerd te worden. Hier 

is illustratief 19,5 gehanteerd. 
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5. De teveel aan kwaliteitsprestatie is gelijk aan 860. Dit wordt veroorzaakt doordat 

netbeheerder C de onderliggende netbeheerder is van netbeheerder A. Dit getal is gelijk 

aan het product van 3 elementen: 

a. de kwaliteitswaarde (0,20); 

b. het aantal klanten dat wordt dubbelgeteld (200); het aantal klanten bij de 

onderliggende netbeheerder; en  

c. de kwaliteitsnorm (21,5). 

 

6. Op basis van de verdeelsleutel 95/5 wordt het teveel aan kwaliteitsprestatie in mindering 

gebracht bij de betrokken netbeheerders. De nieuwe (gecorrigeerde) kwaliteitsprestaties 

zijn dan als volgt: 

A: 100 (onveranderd: geen situaties met onder- en/of bovenliggende netbeheerder) 

B: 700 – 860*0,95= -117 (er wordt een bedrag in mindering gebracht) 

C: 60 – 860*0,05= 17 (er wordt een bedrag in mindering gebracht) 

De som van de kwaliteitsprestaties is gelijk aan nul (100-117+17). Er is dus geen sprake 

meer van een onterechte toekenning van een teveel aan kwaliteitsprestatie in de sector. 
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Bijlage 2 bij besluit met kenmerk 102282/45 
 

Algebraïsche onderbouwing zero-sum principe 

1. Hieronder wordt aangetoond wanneer er sprake is van het zero-sum principe bij 

kwaliteitsprestaties. De formules zijn hierbij vereenvoudigd weergegeven om de 

algebraïsche onderbouwing volgbaar te houden. 

 

2. De kwaliteitsprestatie )( ,tiπ van netbeheerder i in jaar t wordt als volgt bepaald22: 

 ( )( )tittiti SAIDINormAK ,,, −⋅⋅= ϕπ  

 

Hierbij is AKi,t het aantal aangesloten klanten bij netbeheerder i in jaar t bestaande uit 

eigen aangesloten klanten (EKi,t) en aangesloten klanten bij onderliggende 

netbeheerders (Oi,t). De kwaliteitsnorm is aangeduid als Norm. De individuele kwaliteit 

(gemiddelde jaarlijkse uitvalduur) van netbeheerder i in jaar t is aangeduid als tiSAIDI , . 

 

3. Het zero-sum principe houdt in dat de som van kwaliteitsprestaties van alle 

netbeheerders gelijk moet zijn aan nul. Bovenstaande formule is hiervoor aangepast. 

 
 ( )( ) 0,,, =−⋅⋅=∑∑

i

titti

i

ti SAIDINormAK ϕπ  

 

4. De individuele kwaliteit (gemiddelde jaarlijkse uitvalduur) is uitgeschreven in termen van 

verbruikersminuten (VMi,t) en aantal aangesloten klanten(AKi,t). 

 

∑∑ ⎟⎟⎠
⎞

⎜⎜⎝
⎛

⎟⎟⎠
⎞

⎜⎜⎝
⎛

⎟⎟⎠
⎞

⎜⎜⎝
⎛−⋅⋅=

i ti

ti

tti

i

ti
AK

VM
NormAK

,

,

,, ϕπ  

 

5. Het aantal aangesloten klanten (AKi,t) is uitgeschreven in termen van eigen aangesloten 

klanten (EKi,t) en aantal aangesloten klanten bij onderliggende netbeheerders (Oi,t). De 

formules worden verder vereenvoudigd. 

 

( )∑∑ ⎟⎟⎠
⎞

⎜⎜⎝
⎛

⎟⎟⎠
⎞

⎜⎜⎝
⎛

⎟⎟⎠
⎞

⎜⎜⎝
⎛

+−⋅+⋅=
i titi

ti

titit

i

ti
OEK

VM
NormOEK

,,

,

,,, ϕπ  

( )( )∑∑ −⋅+⋅=
i

tititit

i

ti VMNormOEK ,,,, ϕπ  

                                                           
22 Zie ook formule 13 van Bijlage B van het methodebesluit. De parameters zijn hierbij 

eenvoudiger weergegeven. 
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( ) ( ) ( )∑∑ ∑∑ ⋅−⋅⋅+⋅⋅=
i

tit

i i

tittit

i

ti VMNormONormEK ,,,, ϕϕϕπ  

( ) ( ) ∑∑∑∑ ⎟⎟⎠
⎞

⎜⎜⎝
⎛ ⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅=

i ti

ti

tit

i

tit

i

tit

i

ti
EK

VM
EKNormEKNormO

,

,

,,,, ϕϕϕπ  

( ) ( ) ⎟⎟
⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎜
⎝

⎛
−⋅⋅+⋅⋅= ∑
∑∑∑∑

i

ti

i

ti

i

tit

i

tit

i

ti
EK

VM

NormEKNormO
,

,

,,, ϕϕπ  

 

6. Hieruit volgt dat er alleen sprake is van zero-sum indien: 

a. er geen sprake is van onderliggende netbeheerders, of indien hiervoor wordt 

gecorrigeerd. Ofwel, indien   

 ( ) 0, =⋅⋅∑
i

tit NormOϕ , en 

 

b. indien de kwaliteitsnorm gelijk is aan de gemiddelde jaarlijkse uitvalduur in de 

sector. Ofwel, indien 

 

∑
∑=

i

ti

i

ti

EK

VM

Norm
,

,

,  

 
want dan is  

( ) 0
,

,

, =⎟⎟
⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎜
⎝

⎛
−⋅⋅ ∑
∑∑

i

ti

i

ti

i

tit
EK

VM

NormEKϕ . 

7. Voor de derde en vierde reguleringsperiode is de norm gedefinieerd als: 

 

∑
∑=

i

ti

i

ti

EK

VM

Norm
,

,

 

Dit betekent dat de som van de kwaliteitsprestaties in deze reguleringsperioden gelijk is 

aan:  

 ( )∑∑ ⋅⋅=
i

tit

i

ti NormO ,, ϕπ  

 
Dit is de omvang waarmee in geval van onder- en bovenliggende netbeheerder(s) het 
zero-sum beginsel wordt geschonden. 
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