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1 Inleiding 
 

1. In deze Bijlage bij het besluit tot vaststelling van de methode van de kwaliteitsterm 

(hierna: q-factor) ingevolge artikel 41, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-

wet) voor de jaren 2007 tot en met 2009 worden de zienswijzen op het ontwerp-

methodebesluit behandeld. Deze Bijlage is onderdeel van het methodebesluit 102282-21 

van 27 juni 2006. 

 

2. Op 6 april 2006 heeft, als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, een hoorzitting 

plaatsgevonden ten kantore van de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad). Hier hebben de netbeheerders van Eneco, 

zijnde Eneco Netbeheer B.V., ENBU B.V., Eneco EdelNet Delfland B.V., Eneco Netbeheer 

Midden-Holland B.V., Eneco Netbeheer Weert B.V., B.V. Netbeheer Zuid-Kennemerland 

(hierna tezamen: Eneco), EnergieNed, de netbeheerders van Essent, zijnde Essent 

Netwerk B.V. en InfraMosane N.V. (hierna tezamen: Essent), Intergas Energie B.V. 

(hierna: Intergas), NRE Netwerk B.V. (hierna: NRE), Rendo Netbeheer B.V. (hierna: 

Rendo), TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) Vereniging Particuliere Windturbine 

Exploitanten (hierna: PAWEX), en Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: 

VEMW) het woord gevoerd. Hierbij zijn alleen EnergieNed en NRE ingegaan op het 

ontwerp-methodebesluit inzake de vaststelling van de methode van de q-factor. Deze 

inbreng komt inhoudelijk overeen met de ingebrachte schriftelijke zienswijzen die 

hieronder worden behandeld.  

 

3. De Raad heeft geconstateerd dat Intergas, zijnde een regionale netbeheerder gas, 

zienswijzen heeft ingediend bij het methodebesluit dat wordt vastgesteld voor regionale 

netbeheerders elektriciteit. Intergas merkt op dat, doordat de in het ontwerp-

methodebesluit geformuleerde uitgangspunten voor de verwerking van eventuele 

objectiveerbare regionale verschillen naar verwachting voor regionale netbeheerders gas 

hetzelfde zullen zijn als voor regionale netbeheerders elektriciteit, zij nu reeds aanleiding 

ziet om een zienswijze in te dienen. De Raad is echter van oordeel dat voor Intergas 

geen directe rechtsgevolgen voorvloeien uit dit methodebesluit en Intergas derhalve niet 

als belanghebbende kan worden aangemerkt. De Raad heeft daarom besloten de 

zienswijze van Intergas niet te behandelen.  

 

4. De Raad heeft schriftelijke zienswijzen ontvangen van N.V. Continuon Netbeheer 

(hierna: Continuon), Essent, NRE, Westland Energie Infrastructuur B.V. (hierna: 

Westland), TenneT, VEMW, PAWEX, MKB-Nederland en EnergieNed. 
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5. De ingediende zienswijzen hebben betrekking op een aantal onderdelen van het 

methodebesluit. Deze onderdelen zijn hieronder kort weergegeven, waarbij is 

aangegeven of de betreffende zienswijze tot aanpassing van het ontwerpbesluit heeft 

geleid.  

 
Onderdelen Aanpassing 

a de compensatievergoeding; Ja 

b de waardering van onderbrekingen; Nee 

b de kwaliteitsnorm en kwaliteitsprestatie; Nee 

c procedurele zienswijzen; Nee 

i overige onderdelen. Ja 

 

6. Hieronder volgt een kleine samenvatting van de belangrijkste aanpassingen van het 

methodebesluit. 

 

7. Ten aanzien van de compensatievergoeding concludeert de Raad dat de saldering van 

deze vergoeding met de q-factor ongewenst is. Derhalve heeft de Raad het 

salderingsmechanisme verwijderd uit het methodebesluit. 

 

8. De Raad merkt tot slot op dat hij een aantal tikfouten, mede op aangeven van een 

respondent, uit het methodebesluit heeft gecorrigeerd. 
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2 Zienswijzen 

2.1 Compensatievergoeding 

Salderen aan de hand van werkelijke uitkeringen  

9. Eén respondent1 is van mening dat de saldering van de kwaliteitsprestatie met de 

compensatievergoeding plaats moet vinden op basis van de werkelijke uitkeringen in 

plaats van de waarderingsfunctie uit paragraaf 6 van het methodebesluit (hierna: 

waarderingsfunctie van SEO). Enkele andere respondenten2 sluiten zich hierbij aan. 

 

 

Reactie 

10. In het systeem van kwaliteitsregulering is het uitgangspunt dat onderbrekingen worden 

gewaardeerd met de waarderingsfunctie van SEO uit Bijlage B (formule 16 en 17). Het 

hanteren van een andere waardering zou het systeem van kwaliteitsregulering nadelig 

kunnen beïnvloeden. Zo zou een netbeheerder met significant hoge gemiddelde 

jaarlijkse uitvalduur toch een positieve q-factor kunnen krijgen door de verstrekte 

compensatiebedragen, omdat de verstrekte compensatiebedragen hoger zijn3. Bij een 

dergelijke situatie zou een onterechte prikkel gegenereerd worden voor de 

desbetreffende netbeheerder; hoge gemiddelde jaarlijkse uitvalduur zou worden 

beloond. 

 

Conclusie 

11. De zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerp-methodebesluit. 

 

 

Aanpassen Netcode 

12. Eén respondent4 geeft aan dat de saldering van de kwaliteitsprestatie met de 

compensatievergoeding gebaseerd moet zijn op de waarderingsfunctie van SEO. Deze 

respondent geeft aan dat hiertoe artikel 6.3.1 van de Netcode “hernieuwd” vastgesteld 

                                                           
1 EnergieNed. 

2 Westland en Continuon. 

3 Zie ook de reactie in Bijlage D bij onderdeel 2.4.1. 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). 

4 EnergieNed. 
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dient te worden op basis van de SEO waarderingsfunctie. Enkele respondenten5 sluiten 

zich hierbij aan. 

 

Reactie 

13. De Raad heeft voor een wijziging van de Netcode een ander (formeel) traject opgezet. 

Dit traject is niet gekoppeld aan het methodebesluit. Het indienen van een zienswijze op 

dit methodebesluit om een wijziging van de netcode te bewerkstelligen is niet het juiste 

middel hiervoor. 

 

Conclusie 

14. De zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerp-methodebesluit. 

 

 

Niet salderen 

15. Een aantal respondenten6 vindt dat de compensatieregeling geen invloed mag hebben 

op de kwaliteitsprestatie van de regionale netbeheerders, dus ook niet op de q-factor. 

Deze respondenten beargumenteren dit door te verwijzen naar: 

• Artikel 17 van de Ministeriële regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden 

elektriciteit7, waarbij uit de toelichting van dit artikel blijkt dat netbeheerders met de 

compensatieregeling gestimuleerd moeten worden om onderbrekingen zo snel 

mogelijk te herstellen; 

• Een brief8 van de minister aan de Kamer, waaruit blijkt dat het doel van de 

(bovengenoemde) MR het verhogen van de betrouwbaarheid en 

elektriciteitstransport is; en  

• De aanbevelingen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit uit het rapport 

“Onderzoek Stroomstoring Haaksbergen” van februari 2006, waarin onder meer 

staat dat de huidige compensatieregeling in de technische voorwaarden (Netcode) 

zal worden uitgebreid zodat netbeheerders voldoende prikkels hebben om 

stroomonderbrekingen snel en efficiënt op te lossen9. 

Deze respondenten vinden dat (uitbreiding van) de compensatieregeling de 

netbeheerders geen extra prikkels geeft om onderbrekingen snel op te lossen, omdat de 

netbeheerders door het salderingsmechanisme in de kwaliteitsregulering het uitgekeerde 

bedrag terug krijgen. 

 

                                                           
5 Westland en Continuon. 

6 VEMW en PAWEX 

7 Ministeriële regeling van 9 januari 2005, nr. WJZ 5001015, Stc. 13 januari 2005, nr. 9, p. 11. 

8 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004 – 2005, 29 372, nr. 69. 

9 DTe, Onderzoek Stroomstoring Haaksbergen, 2006, p. 33. 
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Reactie 

16. In het onderzoeksrapport “Onderzoek Stroomstoring Haaksbergen”  10 geeft de Raad aan 

dat de compensatieregeling11 voor lange onderbrekingen zodanig uitgebreid moet 

worden dat netbeheerders een voldoende sterke prikkel krijgen om een onderbreking zo 

spoedig mogelijk te herstellen. Uit de toelichting op artikel 17 van de Ministeriële 

regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit blijkt ook dat netbeheerders 

met de compensatieregeling gestimuleerd moeten worden om onderbrekingen zo snel 

mogelijk te herstellen. Door het salderingsmechanisme dat de Raad in het 

methodebesluit heeft opgenomen wordt de prikkel om onderbrekingen zo spoedig 

mogelijk te herstellen verkleind. Dit vindt de Raad niet gewenst.  

 

Conclusie 

17. De zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerp-methodebesluit. Zowel het 

(hoofd) methodebesluit als de Bijlagen hierbij zijn aangepast. Paragraaf 7 van Bijlage A 

en B zijn verwijderd. Ook zijn tekstuele wijzigingen en wijzigingen in formules 

doorgevoerd, zodat het salderingsmechanisme dat de Raad had voorgesteld ongedaan is 

gemaakt.  

 

 

2.2 Waardering onderbrekingen 

De waarderingsfunctie van SEO 

18. Eén respondent12 plaatst vraagtekens bij het deel van de waarderingsfunctie van SEO dat 

betrekking heeft op MKB-bedrijven. Uit onderzoek van NIPO in opdracht van deze 

respondent blijkt dat de waarderingsfunctie van SEO de waardering van uitval voor MKB-

bedrijven onderschat. Deze respondent stelt voor om voorafgaand aan de derde 

reguleringsperiode een nieuw onafhankelijk onderzoek naar de waardering van kwaliteit 

te laten uitvoeren waarbij de afnemersorganisaties Consumentenbond en MKB-

Nederland vanaf het begin nadrukkelijk worden betrokkenen. 

 

Reactie 

19. De Raad is van mening dat het onderzoek van NIPO niet vergelijkbaar is met het 

onderzoek van SEO13. Het belangrijkste verschil is dat het SEO onderzoek een 

gemiddelde waardering meet van een stroomonderbreking voor een MKB-bedrijf. Hierbij 

gaat het zowel om de bedrijven die schade hebben gehad als de bedrijven die geen 

                                                           
10 DTe, Onderzoek Stroomstoring Haaksbergen, 2006, p. 33. 

11 Artikel 6.3.1. van de Netcode. 

12 MKB-Nederland. 

13 SEO Economisch Onderzoek, Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit, Amsterdam, 2004. 

6                                                   



schade hebben gehad. Het NIPO-onderzoek heeft slechts betrekking op bedrijven die 

daadwerkelijk schade hebben ondervonden als gevolg van een onderbreking. Dit geeft 

uiteraard een te hoge waardering voor een stroomonderbreking in het NIPO-onderzoek. 

Verder is het NIPO-onderzoek gericht op energieonderbrekingen (stroom en gas), terwijl 

het onderzoek van SEO zich alleen richt op stroomonderbrekingen. 

 

20. Bovendien verschillen de resultaten van andere onderzoeken naar de waardering van 

stroomonderbrekingen in Nederland weinig met de resultaten van het SEO-onderzoek. 

Dit is terug te vinden in paragraaf 5.3 van het onderzoeksrapport van SEO, waarin een 

vergelijking met ander studies staat. Het onderzoeksrapport is beschikbaar op de 

internetpagina van DTe (www.dte.nl). Overigens is het onderzoeksrapport van SEO vrij 

recent uitgevoerd (2004). De Raad vindt daarom dat er thans geen aanleiding is om een 

nieuw onderzoek op te starten. 

 

Conclusie 

21. De zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerp-methodebesluit. 

 

 

Voorstel uitbreiding compensatieregeling 

22. Eén respondent14 stelt een verschuiving voor van iets minder generieke prikkels via 

kwaliteitsregulering naar meer specifieke prikkels via een verbeterde 

compensatieregeling. Dit zou de kwaliteitsregulering beter uitlegbaar maken aan de 

energieverbruiker en budgetneutraal ingericht kunnen worden voor de netbeheerder. 

Deze respondent stelt een individuele compensatieregeling voor waarbij consumenten 

en kleinzakelijke afnemers bij een onderbreking ongeacht de duur een 

compensatiebedrag moeten ontvangen van minimaal 50 euro. Dit bedrag zou moeten 

oplopen tot maximaal 200 euro bij een storingsduur van meer dan 8 uur. 

 

Reactie 

23. De Raad kijkt in het algemeen positief tegen een verfijning van de compensatieregeling 

aan. Nadeel van de voorgestelde verfijning van de compensatieregeling 

(compensatievergoeding bij iedere onderbreking) is echter dat deze zal leiden tot een 

zwaardere administratieve belasting van netbeheerders. Uiteindelijk zal een dergelijke 

belasting bij aangeslotenen in rekening worden gebracht. Om bovenstaande reden 

(administratieve belasting) heeft de Raad niet de voorkeur de compensatieregeling toe te 

passen bij iedere onderbreking ongeacht de duur. Het voorstel van deze respondent 

betekent overigens een wijzigingsvoorstel van de Netcode. Dit staat los van dit 

methodebesluit en heeft een ander formeel traject. 

                                                           
14 MKB-Nederland. 
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Conclusie 

24. De zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerp-methodebesluit. 

 

 

 

2.3 Kwaliteitsnorm en kwaliteitsprestatie 

Kwaliteitsprestatie tot en met 2003 ten onrechte op nul gesteld 

25. Eén respondent15 geeft aan dat het onterecht is om de kwaliteitsprestatie tot en met het 

jaar 2003 gelijk te stellen aan nul. Deze respondent geeft aan dat hiermee de relatieve 

kwaliteitsverandering (over de jaren 2003 tot en met 2005 ten opzichte van de jaren 

2000 tot en met 2002) niet correct wordt gemeten. Kleinere netbeheerders hebben 

hierdoor relatief meer voordeel dan grotere netbeheerders, omdat kleinere netbeheerders 

een relatief betere kwaliteitsprestatie hebben. 

 

Reactie 

26. De Raad meent dat het redelijk is dat de kwaliteitsprestatie tot en met het jaar 2003 op 

nul is gesteld. De Raad heeft dit vastgesteld in het methodebesluit voor de tweede 

reguleringsperiode16. Belangrijkste reden hiervoor was dat de netbeheerders hadden 

aangegeven dat de storingsregistratie tot en met 2003 niet betrouwbaar genoeg was. 

Overigens is de Raad het niet eens dat kleine netbeheerders per definitie een voordeel 

hebben hierdoor. Kleine netbeheerders kunnen een relatief grotere volatiliteit bij 

onderbrekingen hebben, waardoor de geleverde kwaliteitsprestatie relatief meer kan 

verschillen; de kwaliteit kan per jaar verschillen. Het relatieve voordeel van kleine 

netbeheerders heeft derhalve ook een nadeel. 

 

Conclusie 

27. De zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerp-methodebesluit. 

 

 

Geen uniforme kwaliteitsnorm 

28. Eén respondent17 vindt dat er geen uniforme kwaliteitsnorm moet zijn. Deze respondent 

vindt dat er onderscheid moet zijn in de kwaliteitsnorm voor onderbrekingen op het LS-

net en op het MS-net, omdat er meer onderbrekingen zijn op MS-net dan op het LS-net. 

                                                           
15 Essent. 

16 Besluit tot vaststelling van de methode tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41, eerste lid E-wet voor de 

jaren 2004 tot en met 2006 met kenmerk 100947-183 (www.dte.nl). 

17 Continuon. 
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Door het hanteren van een uniforme kwaliteitsnorm wordt de kwaliteit van 

onderliggende netbeheerders te hoog gewaardeerd, omdat de kwaliteitsprestatie bij 

onderliggende netbeheerders gedomineerd wordt door onderbrekingen op het LS-net. 

 

Reactie  

29. De Raad vindt het belangrijk om één norm te hanteren. Voor een consument is het 

moeilijk uit te leggen waarom er bij dezelfde jaarlijkse uitvalduur een verhoging dan wel 

een verlaging van de tarieven kan worden ervaren afhankelijk van op welk net de 

onderbreking zich voordoet. Bovendien vindt de Raad dat onderliggende netbeheerders 

niet per definitie een voordeel hebben bij een uniforme kwaliteitsnorm. Er zijn 

onderliggende netbeheerders die een hogere jaarlijkse uitvalduur hebben (veroorzaakt 

op MS-net) dan bovenliggende netbeheerders. Onderliggende netbeheerders hebben 

echter een grotere kans dat de onderbrekingen op MS-net in een bepaald jaar kunnen 

fluctueren. Dit kan zowel een voordeel, als een nadeel voor deze bedrijven zijn.  

 

Conclusie 

30. De zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerp-methodebesluit. 

 

 

2.4 Procedureel 

 

31. In dit onderdeel worden de zienswijzen die meer van procedurele aard zijn behandeld.  

 

Verwijzing naar eerdere reactie 

32. Eén respondent18 verwijst in zijn reactie op het methodebesluit voor de derde 

reguleringsperiode naar reacties ten behoeve van de eerste en tweede 

reguleringsperiode.  

 

Reactie 

33. De Raad verwijst hierbij naar de eerdere reacties van de Raad (destijds directeur DTe) 

aan deze respondent. 

 

Conclusie 

34. De zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerp-methodebesluit. 

 

 

                                                           
18 MKB-Nederland. 
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Duur van de derde reguleringsperiode 

35. Twee respondenten19 zijn van mening dat de duur van de derde reguleringsperiode kan 

worden verlengd tot vier jaar. Eén van beide respondenten20 verbindt aan de verlenging 

de voorwaarde dat bij de keuze van de duur rekening moet worden gehouden met 

voorgenomen wetswijzigingen, zoals de Splitsingswet.21 Beide respondenten zien als 

voordeel dat dit leidt tot synchronisatie van de duur van de derde reguleringsperiode 

voor de landelijke respectievelijk de regionale netbeheerders elektriciteit. Eén 

respondent22 ziet als additioneel voordeel van verlenging dat dit leidt tot stabiliteit in de 

tariefontwikkeling. Twee respondenten23 zijn juist expliciet voor een reguleringsperiode 

van drie jaar in verband met de Splitsingswet.  

 

Reactie 

36. De Raad ziet geen reden om de duur van de derde reguleringsperiode te verlengen. In 

het vooroverleg hebben de netbeheerders allen aangegeven een drie jarige 

reguleringsperiode wenselijk te achten. Reden hiervoor was dat de netbeheerders de 

reguleringssystematiek nog niet voldoende stabiel achtten, mede in het licht van de 

voorgenomen wetswijzigingen. Deze situatie is sindsdien niet gewijzigd.  

 

37. Bovendien is de Splitsingswet inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en wacht  

het wetsvoorstel thans op behandeling in de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel regelt dat de 

duur van de derde reguleringsperiode voor zowel de regionale netbeheerders elektriciteit 

als voor de landelijke beheerder van het hoogspanningsnet zal worden beperkt tot één 

jaar als gevolg van de overdracht van het beheer van enkele netvlakken van enkele 

netbeheerders aan de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet24. Indien dit 

wetsvoorstel kracht van wet krijgt, dan zal hiermee de reguleringsduur van de derde 

reguleringsperiode worden beperkt tot één jaar. In dat geval zijn de reguleringsduur van 

de regionale netbeheerders en de reguleringsduur van de landelijke beheerder van het 

hoogspanningsnet gesynchroniseerd. Afgezien van de voorgaande situatie, ziet de Raad 

geen voordelen van synchronisatie van de reguleringsduur van de regionale 

netbeheerders met de reguleringsduur van de landelijke beheerder van het 

hoogspanningsnet.  

 

                                                           
19 EnergieNed en Eneco. 

20 EnergieNed. 

21 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer, 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 212, nr. 1-77, A en B. 

22 Eneco. 

23 VEWM en PAWEX. 

24 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 212, nr. A. 
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38. Het voorgaande laat onverlet dat de Raad er op termijn naar streeft om op termijn de 

duur van de reguleringsperiode te verlengen naar vijf jaar. Eén van de voordelen hiervan 

is dat dit leidt tot meer stabiliteit in de sector, zoals de Raad ook heeft aangegeven in 

randnummer 7 van het methodebesluit. 

 

Conclusie 

39. De zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerp-methodebesluit. 

 

 

                                                          

Regulering van TenneT 

40. Eén respondent25 merkt op dat dezelfde reguleringsmethodiek van toepassing zou 

moeten zijn op alle door TenneT beheerde netvlakken. Deze respondent is van mening 

dat de E-wet dit mogelijk maakt en het wenselijk, logisch en efficiënt is.  

 

Reactie 

41. De Raad kan niet één reguleringsmethodiek toepassen op TenneT. Dit volgt uit het 

systeem van de E-wet. De beheerder van het landelijk hoogspanningsnet (hierna: 

landelijke netbeheerder) is hierin gedefinieerd als de netbeheerder van alle netten die 

bestemd zijn voor transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 220 kV of 

hoger (inclusief de landsgrensoverschrijdende netten van 500 kV en hoger)26. Daarnaast 

zijn er beheerders van lagere netvlakken, waaronder de 110 en 150 kV netten27. TenneT is 

daardoor twee keer netbeheerder: van het landelijk hoogspanningsnet en van een 

regionaal net (150 kV net). Dat betekent niet dat beide beheerstaken op dezelfde wijze 

worden gereguleerd. Uitgangspunt voor de regulering zijn de netten en niet de 

rechtspersoon die het netbeheer uitvoert.  

 

42. Op grond van artikel 41, tweede lid en artikel 41d, tweede lid E-wet geldt een ander 

reguleringssysteem voor de landelijke netbeheerder dan voor de regionale 

netbeheerders. Voor de regionale netbeheerders geldt het systeem van 

maatstafconcurrentie en wordt per netbeheerder een x-factor, q-factor en rekenvolume 

vastgesteld. Voor de landelijke netbeheerder geldt daarentegen het systeem van 

omzetregulering en wordt geen q-factor vastgesteld.28  

 

43. Tot slot merkt de Raad op dat, indien de Splitsingswet wordt aangenomen, het beheer 

van alle 110 en 150 kV netten per 1 januari 2008 wordt overgedragen aan TenneT. 

 
25 TenneT. 

26 Artikel 10, eerste en tweede lid E-wet. 

27 Artikel 10, derde lid E-wet. 

28 Voor de netvlakken van 220 kV en hoger gelden strengere kwaliteitseisen op basis van de Netcode (o.a. artikel 4.1.4.5). 
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Tegelijkertijd wordt dan artikel 10, eerste lid E-wet aangepast zodat het landelijk 

hoogspanningsnet ook deze twee netvlakken omvat. Vanaf dat moment zal het dus 

wettelijk gezien mogelijk zijn om TenneT op basis van één reguleringsmethodiek te 

reguleren.  

 

Conclusie 

44. De zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerp-methodebesluit.  

 

 

Onvoldoende gelegenheid gehad voor inbrengen mondelinge zienswijze 

45. Eén respondent29 heeft aangegeven dat hij onvoldoende gelegenheid heeft gehad om 

gebruik te maken van het wettelijk recht op het geven van een mondelinge zienswijze. 

 

                                                          

Reactie 

46. De Raad is van mening dat de belanghebbenden voldoende gelegenheid hebben gehad 

om hun zienswijzen in te dienen. De Raad heeft belanghebbenden in de gelegenheid 

gesteld om zowel mondeling als schriftelijk hun zienswijzen in te dienen. Ten behoeve 

van de mondelinge inbreng heeft de Raad twee weken voor het verlopen van de termijn 

voor het indienen van een zienswijze een hoorzitting georganiseerd. Het doel van deze 

hoorzitting is tweeledig. Ten eerste stelt dit belanghebbenden in de gelegenheid hun 

visie op het ontwerp-methodebesluit naar voren te brengen. Ten tweede kunnen de 

aanwezigen kennis nemen van de visie van andere partijen en dit desgewenst verwerken 

in hun schriftelijke zienswijze. Van te voren was bekend gemaakt dat de spreektijd per 

spreker beperkt was doordat er veel sprekers waren. De meeste sprekers, met 

uitzondering van de respondent, hebben hier op ingespeeld door de hoofdpunten van 

hun schriftelijke reactie naar voren te brengen, door te verwijzen naar de schriftelijke 

reactie zelf en door te verwijzen naar eerdere c.q. andere sprekers. Indien de respondent 

desondanks de spreektijd te beknopt achtte, had deze spreker de Raad kunnen 

verzoeken om op een later tijdstip zijn mondelinge zienswijze nog verder toe te lichten.  

 

47. Tot slot merkt de Raad op dat de respondent nog twee weken na afloop van de 

hoorzitting in de gelegenheid was om een uitvoerige schriftelijke zienswijze in te dienen. 

Punten die niet op de hoorzitting aan de orde konden komen, konden dus altijd nog 

schriftelijk worden ingebracht. Van de mogelijkheid tot het indienen van een schriftelijke 

zienswijze heeft de respondent gebruik gemaakt. 

 

Conclusie 

48. De zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerp-methodebesluit. 

 
29 Essent. 
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2.5 Overige opmerkingen 

Gevolgen kwaliteitsregulering te gering 

49. Eén respondent30 geeft aan dat de kwaliteitsprestatie over de jaren 2004 en 2005 wordt 

uitgesmeerd over een reguleringsperiode van drie jaar. Deze respondent vindt dat het 

effect van kwaliteitsregulering hierdoor te gering is en dat de door de minister 

voorgenomen sturing op kwaliteit zo onvoldoende tot uitdrukking komt. Deze 

respondent stelt voor om de kwaliteitsprestatie over de jaren 2004 en 2005 als een 

gemiddelde te gebruiken en dit gemiddelde als uitgangspunt te nemen voor de 

kwaliteitsprikkel in de derde reguleringsperiode. 

 

Reactie 

50. De Raad vindt dat de voorgestelde methode om het effect van kwaliteitsregulering te 

verhogen niet aansluit bij de methode uit de tweede reguleringsperiode. De Raad vindt 

het onterecht dat niet behaalde kwaliteitsprestaties invloed mogen hebben op de q-

factor. De kwaliteitsregulering is zodanig ingericht dat behaalde kwaliteitsprestaties in 

een reguleringsperiode tot uiting komen in een latere periode. De tweede 

reguleringsperiode is een uitzonderlijke reguleringsperiode omdat in deze 

reguleringsperiode kwaliteitsregulering is ingevoerd. Deze invoering is gepaard gegaan 

met de beslissing van de directeur DTe (de rechtsvoorganger van de Raad) in 

overeenstemming met de regionale netbeheerders dat alleen de kwaliteitsprestatie over 

de jaren 2004 en 2005 gemeten zou worden ten behoeve van de q-factor voor de derde 

reguleringsperiode. De reden hiervoor was dat gegevens tot en met het jaar 2003 als 

onbetrouwbaar werden geacht.  

 

Conclusie 

51. De zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerp-methodebesluit. 

 

 

Onjuistheid bij definitie aantal afnemers 

52. Eén respondent31 geeft aan dat er een fout is bij de toewijzing van het aantal afnemers in 

de situatie waarin een onderbreking in een bovenliggende netbeheerder plaats vindt. 

 

Reactie 

53. De Raad heeft bij het hanteren van de definities van kwaliteit, waarbij het aantal afnemers 

één van de parameters is, aansluiting gezocht bij de definities die gehanteerd worden in 

de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas. Deze definities hebben als 

                                                           
30 NRE. 

31 Continuon. 
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grondslag een set van afspraken over storingsregistraties met de naam Nestor32, die 

door netbeheerders onderling opgesteld is. De Raad vindt dat de huidige definitie van 

aantal afnemers met gegronde redenen is gedaan. 

 

Conclusie 

54. De zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerp-methodebesluit. 

 

 

Tikfouten 

55. Eén respondent33 geeft aan dat er een fout is in formule 10 uit Bijlage B. Aan de 

rechterzijde van de formule zou de x-factor niet aanwezig zijn. Deze respondent 

constateert tevens twee tikfouten in formules 16 en 17 uit Bijlage B. 

 

Reactie 

56. De Raad is het eens met de constatering dat de x-factor niet is aangegeven in formule 10 

uit Bijlage B. Echter, de Raad heeft eerder in randnummer 4 van Bijlage B aangegeven 

dat de x-factor zou worden weggelaten uit de formules om de leesbaarheid te 

bevorderen. In randnummer 22 uit Bijlage B wordt eveneens duidelijk gemaakt dat de x-

factor aan de rechterzijde van de formule (virtueel) aanwezig is. 

 

57. De Raad is het eens met de geconstateerde tikfouten in formules 16 en 17 uit Bijlage B.  

 

58. De Raad heeft tot slot zelf een tikfout geconstateerd. Deze staat in voetnoot 4 van Bijlage 

B. De meest recente cijfers van ‘Energie in Nederland’ zijn uit het jaar 2005 en niet uit 

het jaar 2004.  

 

Conclusie 

59. Deze zienswijze heef geleid tot een wijziging van het ontwerp-methodebesluit. Formules 

16 en 17 en voetnoot 4 uit Bijlage B zijn gecorrigeerd.  

 

 

                                                           
32 Zie ook randnummer 7 van Bijlage A van onderhavig besluit. 

33 Continuon. 
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