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1. Inleiding  

1. Ingevolge artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) stelt de directeur van de 

Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna: directeur DTe) de kwaliteitsterm (hierna: q-factor) vast 

voor een periode van tenminste drie en ten hoogste vijf jaar (hierna: q-factorbesluit).  

 

2. Voorafgaand aan dit q-factorbesluit heeft de directeur DTe, bij besluit van [datum], de methode tot 

vaststelling van de q-factor, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de E-wet (hierna: 

methodebesluit) vastgesteld. De q-factor wordt met toepassing van deze methode berekend.  

 

3. In het onderhavige besluit stelt de directeur DTe met toepassing van die methode de q-factor voor 

de periode van 2004 tot en met 2006 (hierna: tweede reguleringsperiode) vast voor [Netbeheerder]. 

 

  

2. Gevolgde procedure 

4. Op onderhavig q-factorbesluit voor de tweede reguleringsperiode heeft de directeur DTe de 

uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht 

(hierna: Awb) van toepassing verklaard. Onderhavig q-factorbesluit is op [datum] ter inzage gelegd 

voor een periode van vier [2?] weken. Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1, aanhef en onder d, Awb 

staat tegen het onderhavige besluit geen bezwaar open. Diegenen wiens belang rechtstreeks is 

betrokken bij dit besluit kunnen beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.  

 

5. [In het definitieve besluit wordt vanaf deze plaats het vervolg van de uitgebreide openbare 

voorbereidingsprocedure opgenomen] 
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3. Wettelijk kader 

6. Op grond van artikel 41b, eerste lid van de E-wet, zendt iedere netbeheerder jaarlijks aan de directeur 

DTe een voorstel voor de tarieven die deze netbeheerder ten hoogste zal berekenen, met 

inachtneming van de formule TIt = (1 + ((cpi-x+q) /  100)) *  TIt-1 , waarbij q de kwaliteitsterm is. Op 

grond van artikel 41, vierde lid van de E-wet geeft de kwaliteitsterm de aanpassing van de tarieven in 

verband met de geleverde kwaliteit aan en heeft ten doel de netbeheerders te stimuleren om de 

kwaliteit van hun transportdienst te optimaliseren.  

 

7. Ten behoeve van bovengenoemd voorstel stelt de directeur DTe op grond van artikel 41a, eerste lid 

van de E-wet voor iedere netbeheerder afzonderlijk voor een periode van ten minste drie en ten 

hoogste vijf jaar de kwaliteitsterm vast. 

 

8. Ingevolge artikel 41, eerste lid van de E-wet heeft de directeur DTe in een methodebesluit de 

methode waarmee de q-factor wordt berekend vastgesteld. Die methode wordt in onderhavig besluit 

toegepast om de q-factor te berekenen.  

 

 

4. Berekening van de q-factor 

9. Voor de nadere onderbouwing en uitwerking van de methode tot vaststelling van de q-factor wordt 

hierbij verwezen naar het methodebesluit zelf.  

 

10. In het methodebesluit is het volgende opgenomen1: 

 

Voor de berekening van de q-factoren voor netbeheerder i voor de jaren 2004, 2005 en 2006 

( 2006,2005,2004,iq ) is de onderstaande formule van toepassing: 
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11. Na invullen van bovenstaande formule blijkt dat de q-factor voor de tweede reguleringsperiode 

gebaseerd is op de kwaliteitsprestatie over de jaren 2000, 2001, 2002. Aangezien de 

kwaliteitsprestatie van netbeheerders niet gemeten is over de jaren vóór 2004, is de aanpassing van 

de toegestane omzet en daarmee de q-factor gelijk aan nul. 

 

  

5. Besluit 

12. Gelet op het voorgaande stelt de directeur DTe de q-factor voor de periode van 2004 tot en met 

2006 voor [netbeheerder] vast op nul. 

 

                                                           
1 Zie randnummer 25 uit Hoofdstuk 4, “Bepaling van de q-factor”  uit bijlage A van het methodebesluit. 
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13. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts zal dit besluit worden 

gepubliceerd op de Internetpagina van DTe. 

 

 

Den Haag,  

Datum: [PM] 

 

De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie 

namens deze: 

 

 

 

 

drs. I.R. Verdonkschot  

clustemanager Regulering 

 

 

 

 

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. 


