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Klankbordgroep NE4R-II 
Agenda vergadering van 24 mei 2011, 14-16 uur, NMa (Muzentoren, Den Haag) 

20 mei 2011 

 

 

1. Opening 

2. Procedure tot aan definitief besluit  

3. Bespreking van zaken die kunnen leiden tot een voorgenomen wijziging van het 

ontwerp-besluit: 

a. Vergoeding ORV Lokale heffingen; en 

b. Uitspraak CBb 28 april 2011 inzake tariefbesluit TenneT 2007 (600-uur tarief). 

4. Rondvraag 

5. Afsluiting 

 

 

Toelichting agendapunt 3 

a. Vergoeding ORV Lokale heffingen 

In de voorbereiding op het ontwerp-besluit is reeds uitvoerig gesproken over de vergoeding 

voor de kosten voor de ORV Lokale heffingen. Kort gezegd werd tijdens deze bijeenkomsten 

gediscussieerd over twee mogelijke opties, (a) de “systematische” methode zoals is 

neergelegd in het ontwerp-besluit en (b) de “bonnetjesmethode”, waarbij jaarlijks de exacte 

kosten worden nagecalculeerd. De Raad is van mening dat de standpunten inzake de 

hiervoor genoemde opties voldoende kenbaar zijn gemaakt.  

 

Naar aanleiding van de zienswijzen ingediend op het ontwerp-besluit heeft de Raad nog een 

derde optie geformuleerd. Deze optie betreft het hanteren van gerealiseerde data in de 

begininkomsten, zegge de kosten voor de ORV Lokale heffingen 2007, en de eindinkomsten, 

zegge de kosten voor ORV Lokale heffingen 2010. Deze methode voorziet vervolgens niet 

meer in een nacalculatie in de tussenliggende jaren. De Raad wil graag deze optie bespreken 

tijdens de bijeenkomst. 

 

b. Uitspraak CBb 28 april 2011 inzake tariefbesluit TenneT 2007 (600-uur tarief 

Op 28 april 2011 heeft het CBb de bestreden beslissing op bezwaar van de Raad (herzien 

besluit van 3 december 2009 tot vaststelling tarieven TenneT voor 2007) vernietigd. Het CBb 

draagt de Raad op om opnieuw op het bezwaar te beslissen, met inachtneming van hetgeen 

in de uitspraak is overwogen. Het CBb heeft in zijn uitspraak artikel 3.7.5.A van de 

Tarievencode Elektriciteit onverbindend verklaard. Dit heeft tot gevolg dat de maximaal 600-

uur bedrijfstijd-tarieven die nu nog in de (niet-onherroepelijke) tariefbesluiten van een 

elektriciteitsnetbeheerder zijn opgenomen, niet mogen worden toegepast. 
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De Raad bespreekt graag met u de mogelijke gevolgen van deze uitspraak voor het 

methodebesluit NE4R.  

 

Een optie daarbij is om in het besluit het onderscheid naar de 600-uur tariefcategorieën op te 

heffen. Bij deze optie is het van belang te bepalen hoe wordt omgegaan met de in de 

methode- en x-factorbesluiten gehanteerde 600-uur tarieven. Anderzijds speelt een rol dat de 

volumina voor de 600-uur tariefcategorieën zijn opgegeven in kWmax per week, terwijl voor 

de overige categorie een onderscheid is opgegeven in kWmax per maand. Vraag is hoe dit het 

beste te harmoniseren t.b.v. de reparatie. 

 


