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1 Inleiding 

1. Bijlage A beschrijft de methode die wordt gebruikt voor de berekening van de 

kwaliteitsterm (hierna: q-factor) per netbeheerder elektriciteit en wordt toegepast om de 

tarieven vast te stellen voor de netbeheerders elektriciteit met uitzondering van de 

beheerder van het landelijk hoogspanningsnetwerk (hierna: netbeheerders). Deze Bijlage 

is onderdeel van het methodebesluit 102282-21 van 27 juni 2006. Bijlage B bevat het 

bijbehorende berekeningsmodel. Als in deze Bijlage wordt verwezen naar formules, dan 

worden de formules in Bijlage B bedoeld.  

 

2. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) heeft 

met ingang van de tweede reguleringsperiode maatstafconcurrentie voor de 

tariefregulering van de netbeheerders elektriciteit ingevoerd. Maatstafconcurrentie 

resulteert voor alle netbeheerders in een korting ter bevordering van de doelmatige 

bedrijfsvoering op de tarieven (hierna: x-factor). In het systeem van maatstafconcurrentie 

wordt de x-factor gebaseerd op de gemiddelde productiviteitsverandering van de aan het 

systeem deelnemende netbeheerders. 

 

3. Met maatstafconcurrentie wordt beoogd de werking van concurrerende markten na te 

bootsen. Bedrijven die beter presteren dan andere netbeheerders halen een meer dan 

gemiddelde rentabiliteit, terwijl bedrijven die onder het gemiddelde scoren een lagere 

rentabiliteit halen. Elke netbeheerder voelt voortdurend de prikkel om zo doelmatig 

mogelijk te opereren, om zo de concurrentie bij te houden of voor te blijven. Daarnaast 

leiden eventuele sectorbrede kostenverhogingen tot een lagere x-factor waardoor 

dergelijke sectorbrede extra kosten in een volgende reguleringsperiode aan de 

netbeheerders worden vergoed in de tarieven. De Raad creëert met het systeem van 

maatstafconcurrentie een speelveld waarop de netbeheerders met elkaar concurreren. 

Het systeem van maatstafconcurrentie is beschreven in het methodebesluit voor de 

bepaling van de korting voor het bevorderen van de doelmatigheid (hierna: 

methodebesluit x-factor derde reguleringsperiode)1. 

 

4. Het systeem van maatstafconcurrentie geeft door de ontkoppeling tussen de eigen 

kosten van een netbeheerder en de tarieven een prikkel tot het verlagen van de kosten. 

Deze kostenverlaging kan echter ten koste gaan van een optimale verhouding tussen 

prijs en de geleverde kwaliteit, omdat de kosten van een onderbreking door een andere 

                                                           
1 Zie het methodebesluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering 

en van het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld met kenmerk 102106-89 (www.dte.nl).
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partij gedragen worden dan de kosten van het voorkomen daarvan. Er is sprake van een 

externaliteit.  

 

5. Met ingang van 1 januari 2005 heeft de Raad het systeem van maatstafconcurrentie 

uitgebreid met kwaliteitsregulering. Kwaliteitsregulering wordt ingevoerd om te 

voorkomen dat sturing op efficiëntie ten koste gaat van de kwaliteit van de netten van 

netbeheerders. De methode voor het vaststellen van de q-factor voor de derde 

reguleringsperiode is inhoudelijk grotendeels ongewijzigd gebleven (zie randnummer 6). 

De Raad bewerkstelligt met onderhavig besluit een coördinatiemechanisme dat de 

bovengenoemde externaliteit internaliseert. Dit coördinatiemechanisme heeft zijn 

grondslag in artikel 41b van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet; zie ook formule 1 van 

Bijlage B). 

 

6. Er is één wijziging ten opzichte van de voorgaande periode aangebracht in de methode. 

Dit betreft de saldering van de kwaliteitsprestatie met de compensatievergoeding. De 

Raad wil de netbeheerders stimuleren om onderbrekingen zo snel mogelijk te herstellen, 

conform de Ministeriële regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit en 

het rapport van de Raad “Onderzoek Stroomstoring Haaksbergen” van februari 2006. De 

Raad is van mening dat het salderingsmechanisme de prikkel om onderbrekingen zo 

snel mogelijk te herstellen verkleint. Derhalve heeft de Raad besloten om met ingang van 

de derde reguleringsperiode de kwaliteitsprestatie niet meer te salderen met de 

compensatievergoeding.   
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2 Definitie kwaliteit 

Kwaliteitsregulering heeft betrekking op laagspanningsklanten 

7. Het systeem van kwaliteitsregulering heeft betrekking op onderbrekingen ervaren door 

de aangeslotenen van een netbeheerder op het laagspanningsnet waarvan de oorzaak ligt 

in het laag- of middenspanningsnet. Voor de definities die nodig zijn voor een 

consistente storingsregistratie, wordt verwezen naar de definities die gehanteerd worden 

in de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas2. De in deze regeling 

gehanteerde definities hebben als grondslag een set van afspraken over 

storingsregistraties met de naam NESTOR. In Bijlage B is een aantal definities hiervan 

opgenomen. Hierbij is een laagspanningsklant gedefinieerd als een aangeslotene op een 

netvlak met een spanningsniveau kleiner dan 1 kV. In het systeem van 

kwaliteitsregulering worden onderbrekingen toegerekend aan de netbeheerder in wiens 

net de onderbreking veroorzaakt is. Indien een onderbreking leidt tot een onderbreking 

in onderliggend netvlak wordt de onderbreking toegerekend aan de netbeheerder van het 

netvlak waar de onderbreking veroorzaakt is.  

 

8. De kosten voor kleinverbruikers (huishoudens en het MKB), die verbonden zijn aan het 

verhalen van de ondervonden schade als gevolg van een stroomonderbreking, zijn vaak 

hoger dan de werkelijke schade. Individuele schadeclaims en juridische procedures 

kosten al snel meer geld dan de schade zelf. Bovendien wegen de kosten van een 

individuele afhandeling van elke onderbreking niet op tegen de opbrengsten. De Raad 

heeft er daarom voor gekozen om de kwaliteitsregulering te integreren in de 

tariefregulering om laagspanningsklanten bescherming te bieden tegen een ongewenst 

niveau van stroomonderbrekingen.  

 

9. De reikwijdte van kwaliteitsregulering omvat geen grootverbruikers. De belangrijkste 

reden hiervoor is dat de ondervonden schade door grootverbruikers dermate hoog kan 

zijn, dat individuele compensatie een rechtvaardiger middel is. Kwaliteitsregulering 

voorziet niet in individuele compensaties. Artikel 6.3.1 van de Netcode biedt deze 

mogelijkheid wel. Voorts kunnen grootverbruikers ook juridische stappen nemen om een 

‘rechtvaardige’ compensatie te krijgen.  

 

                                                           
2
 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 december 2004, nr. WJZ 4082582, Stc. 30 december 2004, nr. 

253/p.9. 
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Force majeur incidenten uitgesloten 

10. Force majeur incidenten worden in het systeem van kwaliteitsregulering uitgesloten. 

Onder force majeur of overmacht wordt in de literatuur over het algemeen een incident 

verstaan dat zo weinig voorkomt dat het oneconomisch zou zijn om daarmee rekening te 

houden in de reguleringssystematiek, en dat bovendien niet beïnvloed kan worden door 

de netbeheerder.  

 

11. Bij force majeur kan gedacht worden aan zaken als zware aardbevingen, grote 

overstromingen of oorlog. Het gaat meestal om incidenten die uitzonderlijk veel schade 

aan de voorziening toebrengen, die een substantieel deel van de afnemers treffen en 

waarvan de hersteltijd significant langer is dan gebruikelijk. Hierbij wordt uitgegaan van 

een omgekeerde bewijslast. Dat wil zeggen dat het uitgangspunt is dat de netbeheerder 

verantwoordelijk is voor alle genoemde kwaliteitsaspecten, tenzij hij redelijkerwijs kan 

aantonen dat sprake is van overmacht. De beoordeling zal per individueel geval 

plaatsvinden. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij de geldende juridische 

opvattingen met betrekking tot force majeur. 

 

 

Betrouwbaarheid belangrijkste kwaliteitsdimensie 

12. De Raad beschouwt betrouwbaarheid als de belangrijkste kwaliteitsdimensie. Uit de 

signalen die de Raad heeft opgevangen uit zowel de elektriciteitssector als ook van 

afnemers3 kan worden opgemaakt dat deze visie breed wordt gedragen. Het ligt daarom 

voor de hand deze kwaliteitsdimensie centraal te stellen in het 

kwaliteitsreguleringssysteem. In artikel 41, eerste lid E-wet wordt de kwaliteitsterm in 

verband gebracht met de meest doelmatige kwaliteit van het transport, waaronder in elk 

geval de meest doelmatige betrouwbaarheid van dat transport wordt verstaan. Het gaat om 

de mate waarin de voorziening van afnemers ongestoord plaatsvindt (betrouwbaarheid). 

Op basis van lange termijn ontwikkelingen met betrekking tot de vraag dient er 

voldoende capaciteit door een netbedrijf te worden geïnstalleerd. Voorts zal ook 

zorgvuldig omgegaan moeten worden met vervangingsinvesteringen. 

 

13. Naast betrouwbaarheid bestaan ook nog andere kwaliteitsdimensies: spanningskwaliteit 

en commerciële kwaliteit. Spanningskwaliteit is een term die wordt gebruikt om 

verstoringen van de ideale sinusvormige wisselspanning aan te duiden. Deze zijn 

gerelateerd aan bijvoorbeeld het spanningsniveau, de frequentie en symmetrie van fasen. 

Naast de fysieke levering van elektriciteit, onderhoudt een netbedrijf ook een 

commerciële relatie met zijn afnemer. Het betreft hier het contact dat plaatsvindt tussen 

                                                           
3 
Zie bijvoorbeeld MKB Nederland, Energie in het MKB, de eerste praktijkervaringen van het midden- en kleinbedrijf op de vrije 

energiemarkt, Delft, 2002.
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een netbedrijf en afnemer (schriftelijk, telefonisch of persoonlijk). Regels ten aan zien 

van het toezicht op spanningskwaliteit en commerciële kwaliteit zijn beschreven in de 

NetCode. 

 

 

De gemiddelde jaarlijkse uitvalduur als kwaliteitsindicator 

14. Betrouwbaarheid is te meten aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Als 

kwaliteitsindicator zal de Raad de gemiddelde jaarlijkse uitvalduur per aangeslotene 

(SAIDI) in de reguleringssystematiek betrekken. De verschillende kwaliteitsindicatoren 

voor betrouwbaarheid zijn de volgende: 

• Gemiddelde jaarlijkse uitvalduur (SAIDI); 

• Gemiddelde onderbrekingfrequentie (SAIFI); en 

• Gemiddelde onderbrekingsduur (CAIDI). 

 

15. De gemiddelde jaarlijkse uitvalduur van een netbeheerder (SAIDI) wordt bepaald door 

het totaal aantal verbruikersminuten van een netbeheerder te delen door het aantal 

aangeslotenen van die netbeheerder (formule 3). De jaarlijkse onderbrekingsfrequentie 

van een netbeheerder(SAIFI) wordt bepaald door het totaal aantal klantonderbrekingen 

van een netbeheerder te delen door het totaal aantal aangeslotenen van die netbeheerder 

(formule 4). De jaarlijkse gemiddelde onderbrekingsduur van een netbeheerder (CAIDI) 

wordt bepaald door het totaal aantal verbruikersminuten van een netbeheerder te delen 

door het totaal aantal klantonderbrekingen van die netbeheerder (formule 5).  

  

16. De Raad is van mening dat het systeem van kwaliteitsregulering duidelijker en 

eenvoudiger is als er op één indicator4 wordt gestuurd (SAIDI). SAIDI worden gezien als 

een samengestelde kwaliteitsindicator, omdat SAIDI het product is van SAIFI en CAIDI. 

Op deze manier worden het aantal onderbrekingen en duur van een onderbreking 

afzonderlijk meegewogen in het systeem van kwaliteitsregulering.  

 

 

Storingsrapportage vanaf 2004 bruikbaar voor kwaliteitsregulering 

17. De kwaliteitsindicator SAIDI is geschikt voor de kwaliteitsregulering, omdat deze 

kwaliteitsindicator reeds bekend is bij de regionale netbeheerders elektriciteit en deze 

goed te meten zijn. De totstandkoming van deze kwaliteitsindicatoren dient gebaseerd te 

zijn op een eenduidige begripsbepaling. De storingsrapportage van de netbeheerders 

                                                           
4 In Bijlage C van het besluit tot vaststelling van de methode tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41, 

eerste lid E-wet voor de jaren 2004tot en met 2006 met kenmerk 100947-183 (www.dte.nl) is de keuze voor deze 

kwaliteitsindicator uitvoeriger beargumenteerd. 
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elektriciteit moet vanaf 1 januari 2004 consistent en vergelijkbaar zijn. Deze gegevens 

zijn derhalve geschikt om als input te dienen voor de kwaliteitsregulering.  

 

18. In artikel 19a E-wet is vastgelegd dat netbeheerders een registratie van 

kwaliteitsindicatoren betreffende het transport bijhouden. Netbeheerders zenden de 

Raad vóór 1 maart van elk jaar een afschrift van de registratie van het voorafgaande jaar 

tezamen met een rapportage waarin de wijzigingen ten opzichte van het daaraan 

voorafgaande jaar zijn toegelicht.  

 

 

Storingen uit (extra) hoogspanning wordt niet meegenomen in kwaliteitsregulering 

19. Storingen uit het (extra) hoogspanningsnet die leiden tot een onderbreking voor een 

aangeslotene op het laagspanningsnet worden voor de derde reguleringsperiode niet 

meegenomen in de regulering, omdat de storingsregistratie voor onderbrekingen uit het 

(extra) hoogspanningsnet per netbeheerder op dit moment hiervoor niet betrouwbaar 

genoeg is. 

 

 

3 Bepalen van de toegestane totale inkomsten 

20. De Raad stelt op basis van artikel 41c E-wet de tarieven van de netbeheerders vast. Dit 

zijn alle tarieven over de verschillende netvlakken, en voor verschillende tariefdragers 

zoals bepaald in de tariefstructuur (hierna: TarievenCode Elektriciteit) bedoeld in artikel 

36 E-wet. Het somproduct van al deze tarieven met de tariefdragers waarvoor ze gelden, 

bepaalt de toegestane totale inkomsten voor de netbeheerder5.  

 

21. Uitgangspunt voor de bepaling van de toegestane totale inkomsten voor de derde 

reguleringsperiode zijn de toegestane totale inkomsten in 2006. Jaarlijks worden de 

toegestane totale inkomsten aangepast met de consumentenprijsindex (hierna: cpi), de 

x-factor en de q-factor. Teneinde de formules zo leesbaar mogelijk te houden, zijn in deze 

methodebeschrijving van de q-factor de aanpassing met de cpi en x-factor achterwege 

gelaten. De toegestane totale inkomsten per netbeheerder voor de jaren 2007, 2008 en 

2009 worden berekend met behulp van de q-factor en de toegestane totale inkomsten in 

2006 (formules 6, 7 en 8).  

 

 

                                                           
5 Het kan voorkomen dat dit somproduct hoger is dan de toegestane totale inkomsten. Dit heeft als oorzaak dat de 

tarieven in het betreffende jaar zijn gecorrigeerd op grond van artikel 41c, tweede lid E-wet.  
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4 Bepalen van de q-factor 

22. De q-factor geeft de aanpassing van de toegestane totale inkomsten (en daarmee ook de 

tarieven) weer met betrekking tot de geleverde kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 41, 

eerste en vierde lid E-wet. Netbeheerders worden afgerekend op een door de Raad 

vastgestelde kwaliteitsnorm. Een netbeheerder mag zijn tarieven verhogen als hij beter 

scoort dan de norm, maar moet zijn tarieven verlagen als hij slechter scoort dan de 

norm. Deze kwaliteitsprestatie komt tot uitdrukking in de q-factor. Een positieve q-factor 

voor een netbeheerder resulteert in een hogere toegestane totale inkomsten en een 

negatieve q-factor in lagere toegestane totale inkomsten.  

 

23. De q-factor wordt per reguleringsperiode per netbeheerder bepaald6. De q-factor in een 

reguleringsperiode wordt berekend uit de verandering in de toegestane totale inkomsten 

van een netbeheerder op basis van de kwaliteitsprestatie uit de voorgaande periode 

(formule 9). Voor de derde reguleringsperiode is dit beschreven in formule 10. In de 

vaststelling van de q-factor wordt rekening gehouden met de kwaliteitsontwikkeling. Een 

relatieve kwaliteitsverandering leidt tot een verandering in de q-factor en daarmee in de 

toegestane totale inkomsten. Een eenmalige relatieve kwaliteitsverandering komt 

logischerwijs eenmaal tot uitdrukking in de q-factor.  

 

24. Er wordt een maximum7 gesteld aan de hoogte van de q-factor om er zorg voor te dragen 

dat het systeem van kwaliteitsregulering niet zal leiden tot grote financiële gevolgen voor 

netbeheerders. Een dergelijke maatregel komt ook in het buitenland voor. De begrenzing, 

in absolute termen, is gelijk aan 5% van de toegestane totale inkomsten. De begrenzing 

is symmetrisch en werkt dus twee kanten op. De toegestane totale inkomsten kunnen 

maximaal 5% stijgen of 5% dalen als gevolg van een kwaliteitsverbetering c.q. 

kwaliteitsverslechtering. De keuze voor een symmetrische begrenzing berust op 

onpartijdigheid voor het financiële effect voor enerzijds afnemers en anderzijds 

netbeheerders. Afnemers hechten namelijk belang aan een begrenzing aan de bovenzijde 

en netbeheerders aan een begrenzing aan de onderzijde.  

 

 

                                                           
6 Zie artikel 41a, eerste lid E-wet. 

7 In Bijlage D van het besluit tot vaststelling van de methode tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41, 

eerste lid E-wet voor de jaren 2004tot en met 2006 met kenmerk 100947-183 (www.dte.nl) is deze begrenzing uitvoeriger 

beargumenteerd. 
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5 Kwaliteitsprestatie 

Standaardmethode 

25. De kwaliteitsprestatie van netbeheerders elektriciteit wordt beoordeeld op basis van een 

kwaliteitsnorm, waarvan de hoogte per reguleringsperiode kan verschillen. De 

kwaliteitsprestatie is afhankelijk van de waardering van het verschil tussen de 

kwaliteitsmeting en de kwaliteitsnorm. 

 

26. Vanwege het stochastische karakter van de gemeten stroomonderbrekingen kiest de 

Raad ervoor om de kwaliteitsprestatie niet jaarlijks te bepalen maar te bepalen op basis 

van gegevens over drie jaar. Dat wil zeggen op basis van alle jaren van de 

reguleringsperiode, behalve het laatste jaar, en het laatste jaar van de daaraan 

voorafgaande reguleringsperiode. Deze drie jaren lopen niet synchroon met één 

reguleringsperiode, omdat de gegevens van het laatste jaar van een reguleringsperiode 

pas in maart van het eerste jaar van de daarop volgende reguleringsperiode beschikbaar 

zijn. 

 

 

Kwaliteitsmeting 

27. Ter bepaling van de q-factor in een reguleringsperiode wordt de kwaliteitsmeting bepaald 

op basis van de werkelijk gerealiseerde en gemeten hoogte van de gemiddelde jaarlijkse 

uitvalduur per aangeslotene in alle jaren van de reguleringsperiode, behalve het laatste 

jaar, en het laatste jaar van de daaraan voorafgaande reguleringsperiode (formule 11).  

 

 

Kwaliteitsnorm 

28. Ter bepaling van de q-factor in een reguleringsperiode wordt de kwaliteitsnorm vooraf 

bepaald op basis van werkelijk gerealiseerde kwaliteitsprestatie in alle jaren van de 

reguleringsperiode, behalve het laatste jaar, en het laatste jaar van de daaraan 

voorafgaande reguleringsperiode (formule 12). Een kwaliteitsnorm die vooraf bekend is, 

heeft als voordeel dat netbeheerders van tevoren weten op welk kwaliteitsniveau ze 

worden afgerekend. De prikkel is dus duidelijker en transparanter dan een norm achteraf, 

hetgeen het nemen van investeringbeslissingen moet vergemakkelijken.  

 

29. De in geld uitgedrukte kwaliteitsprestatie van een netbeheerder, zoals die in het systeem 

van kwaliteitsregulering toegepast worden, staat in formule 13.  
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Afwijking van de standaardmethode 

30. Omdat de kwaliteitsindicatoren tot en met het jaar 2003 niet voldoende betrouwbaar 

zijn, wordt de kwaliteitsnorm ter bepaling van de q-factor in de derde reguleringsperiode 

achteraf gesteld. Dat wil zeggen dat deze gelijk is aan de gemiddelde jaarlijkse uitvalduur 

per aangeslotene van alle netbeheerders gemeten over de jaren 2004 en 2005. Ter 

bepaling van de q-factor in de derde reguleringsperiode maakt de Raad een uitzondering 

met betrekking tot de bepaling van de kwaliteitsprestatie. Omdat de storingsregistratie 

van vóór 2004 niet compleet is, heeft de Raad in overleg met de netbeheerders 

elektriciteit ervoor gekozen om de kwaliteitsprestatie te bepalen op basis van de 

gegevens over 2004 en 2005 in plaats van over 2003, 2004 en 2005. De 

kwaliteitsprestatie ter bepaling van de q-factoren in de derde reguleringsperiode is dus 

gelijk aan de waardering van de kwaliteitsprestatie over de jaren 2004 en 2005 (formule 

14). 

 

31. Voor de q-factor in de vierde reguleringsperiode is de Raad voornemens om de 

kwaliteitsnorm vooraf te bepalen. De kwaliteitsprestatie van netbeheerders ter bepaling 

van de q-factor in de vierde reguleringsperiode zou dan gelijk zijn aan de gemiddelde 

jaarlijkse uitvalduur per netbeheerder gemeten over de jaren 2006, 2007 en 2008 

(formule 15). 

 

 

6 De waardering voor een minuut jaarlijkse 
uitvalduur 

32. In het systeem van kwaliteitsregulering is een waarderingsfunctie vereist die de 

waardering van de kwaliteitsprestatie genereert. Het optimum ten aanzien van de 

betrouwbaarheid in termen van welvaart is bereikt als de marginale kosten van 

betrouwbaarheid gelijk zijn aan de marginale baten, zoals bedoeld in artikel 41, vierde lid 

E-wet. Om netbeheerders te stimuleren de optimale kwaliteit te behalen, is het nodig om 

het disnut dat een afnemer ondervindt als gevolg van een onderbreking te bepalen en 

deze te betrekken in de vaststelling van de tarieven.  

 

33. Om de waarde van de kwaliteit te bepalen heeft de toenmalige Directie Toezicht Energie 

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: DTe) een onderzoek laten uitvoeren 

door SEO Economisch Onderzoek (hierna: SEO) in samenwerking met KEMA 

Consulting8. In dit onderzoek is een schatting gemaakt van de vraagcurve naar 

stroomonderbrekingen door (hypothetische) voorkeuren te meten. 

                                                           
8 

SEO Economisch Onderzoek, Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit, Amsterdam, 2004 (www.dte.nl).
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34. De waardering van de kwaliteitsprestatie wordt bepaald door de waardering van 

stroomonderbrekingen te vermenigvuldigen met de kwaliteitsprestatie van een 

netbeheerder. Op basis van het SEO-onderzoek onder huishoudens en MKB-bedrijven is 

de waardering van stroomonderbrekingen berekend voor stroomonderbrekingen in 

Nederland. De waardering van kwaliteit is geformuleerd in een waarderingsfunctie.  

 

35. De analyses zijn apart voor MKB-bedrijven en huishoudens uitgevoerd. Op basis van de 

data is een logaritmisch verband gevonden tussen enerzijds de waardering en anderzijds 

de duur van een stroomonderbreking en het aantal stroomonderbrekingen. Afhankelijk 

van het aantal en de duur van stroomonderbrekingen kan middels een 

waarderingsfunctie worden uitgerekend in welke mate huishoudens en MKB-bedrijven 

gecompenseerd willen worden (formule 16 voor huishoudens en formule 17 voor MKB- 

bedrijven).  

 

36. Formule 16 voor huishoudens en formule 17 voor bedrijven onderscheiden vier situaties, 

elk met een eigen prijskaartje. Deze zijn in figuur 1 samengevat. Alleen in situatie 4 wenst 

de afnemer voor elke onderbreking een compensatie; in de overige drie situaties is of 

geen compensatie vereist of is men zelfs bereid om te betalen.  

 

 

11                                                   



 

 

Figuur 1: Prijskaartjes in vier verschillende situaties 

  

Bron: Baarsma, B.E., J.H.G. Berkhout, J.P. Hop, M. en Van Gemert, Net goed: prijs van de kwaliteit 

van het elektriciteitsnet, Economisch Statistische Berichten, 2004. 
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37. Voor de toepassing van de formules 16 en 17 om tot een waardering van een minuut 

jaarlijkse uitvalduur te komen, is het belangrijk te weten dat in het systeem van 

kwaliteitsregulering enkel het marginale disnut als gevolg van een stroomonderbreking 

van belang is. Met andere woorden: wat is een afnemer bereid te betalen voor een 

kwaliteitsverbetering of hoeveel wenst een afnemer gecompenseerd te worden voor een 

kwaliteitsverslechtering? De waardering van een minuut jaarlijkse uitvalduur geeft dus de 

waarde voor een afnemer van een extra minuut jaarlijkse uitvalduur ten opzichte van de 

kwaliteitsnorm. 

 

38. In het systeem van maatstafconcurrentie wordt de gemiddelde kostenverandering van de 

netbeheerders tezamen doorgegeven aan afnemers van hun diensten inclusief een 

bepaald niveau van geleverde kwaliteit. De tariefaanpassing in het systeem van 

kwaliteitsregulering heeft daarom betrekking op de gemiddelde kwaliteitsverandering ten 

opzichte van het gemiddelde kwaliteitsniveau: de kwaliteitsnorm (hoofdstuk 5).  

 

39. Om tot een gemiddelde waardering te komen voor stroomonderbrekingen in Nederland 

wordt in de berekening voor het aantal onderbrekingen de gemiddelde 

onderbrekingsfrequentie en voor de duur van een onderbreking de gemiddelde 

onderbrekingsduur gebruikt. De gemiddelde onderbrekingsfrequentie is gelijk aan de som 

van alle onderbrekingen van alle netbeheerders over een bepaalde periode gedeeld door 

het totaal aantal aangesloten klanten in die periode. De gemiddelde onderbrekingsduur 

is gelijk aan de som van de duur van alle onderbrekingen van alle netbeheerders over een 

bepaalde periode gedeeld door het totaal aantal klantonderbrekingen in die periode. 

 

40. Om tot een waardering van een minuut jaarlijkse uitvalduur per aangeslotene te komen, 

worden de waarderingsfuncties van huishoudens en MKB-bedrijven gewogen tot een 

gewogen waarderingsfunctie op basis van de verhouding van het aantal aangesloten 

huishoudens en MKB-bedrijven in Nederland (formule 20). 

 

41. Om tot een gewogen waardering van een minuut gemiddelde jaarlijkse uitvalduur te 

komen, wordt de gewogen waarderingsfunctie gedeeld door de gemiddelde jaarlijkse 

uitvalduur in minuten van alle netbeheerders (formule 21). In formule 22 staat de 

gewogen waardering van een minuut gemiddelde jaarlijkse uitvalduur ter bepaling van de 

q-factor in de derde reguleringsperiode.  

 

42. In tegenstelling tot wat in randnummer 17 staat zal voor de bepaling van de waardering 

van een minuut jaarlijkse uitvalduur voor de jaren 2004 en 2005, gegevens over de jaren 

2002 en 20o3 worden gebruikt. De Raad acht het van belang dat netbeheerders hun 

investeringsbeslissingen in kwaliteit zo goed mogelijk moeten kunnen nemen. Door de 

waardering van een minuut jaarlijkse uitvalduur van tevoren vast te stellen en bekend te 
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maken, kunnen netbeheerders een betere inschatting maken van de verwachte baten dan 

wanneer zij deze pas achteraf weten. Om de waardering van een minuut jaarlijkse 

uitvalduur uit te rekenen maakt de Raad gebruik van de gegevens over 2002 en 2003. 

Aangezien een eventuele onnauwkeurigheid in de gegevens over 2002 en 2003 geen 

impact heeft op de hoogte van de q-factor, weegt het voordeel van het vooraf vaststellen 

van de waardering van een minuut jaarlijkse uitvalduur op tegen een eventuele 

onnauwkeurigheid in de gegevens over 2002 en 2003. 
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