
Hoofdpuntenverslag Klankbordgroep DCO (reparatie NE5R) 
Energiekamer NMa, 3 februari 2012 

 

Datum:   16 januari 2012 

Tijd:   14.00 – 17.00 uur  

Locatie:   NMa, Den Haag 

Status:   Definitief 

 

Aanwezigen 

– Dhr. Jobse, dhr. de Groot – DNWB 

– Dhr. Schepens – Endinet 

– Dhr. van der Pas, dhr. Luijten – Enexis 

– Dhr. Hooykaas – Liander 

– Dhr. Pittau – RENDO 

– Dhr. van der Valk – LTO Noord Glaskracht 

– Dhr. van Elk – ODE 

– Dhr. van Scheijndel, dhr. Bouwman – Westland 

– Dhr. Groenveld – Netbeheer Nederland 

– Dhr. Coppoolse – Cogas 

– Dhr. Straathof – PAWEX 

– Dhr. Duisenberg – Stedin 

– Dhr. Odijk, dhr. Spee, dhr. Lindijer, dhr. de Vries – Energiekamer NMa (hierna: EK) 

 

Hoofdpunten 

• De EK opent de bijeenkomst en geeft een korte introductie. Zaak is dat het CBb in een tussenuitspraak 

inzake het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit vijfde periode (hierna: NE5R) de SO-

oplossing voor DCO heeft verworpen naar aanleiding van een beroepsgrond van RENDO. De 

bijeenkomst is bedoeld om te inventariseren welke mogelijke herstelrichtingen er zijn en om die te 

bespreken. 

• De EK geeft in de introductie aan dat het herstel dient te voldoen aan wet- en regelgeving en de 

tussenuitspraak van het CBb. De EK geeft tevens aan het wenselijk te vinden dat materiële gevolgen 

beperkt blijven, de uitvoeringslasten van het herstel voor alle partijen beperkt blijven en dat de gekozen 

oplossing structureel is. De EK stelt daarbij dat dit pakket aan wensen waarschijnlijk onverenigbaar zal 

blijken en dus afwegingen door de EK vraagt.  

• Voorafgaand aan de bespreking van oplossingsrichtingen voor het herstelbesluit komt de vraag aan de 

orde wat de status is van de tussenuitspraak en meer in het bijzonder of het herstelbesluit een negatief 

effect mag hebben voor netbeheerders die geen partij zijn in de procedure bij het CBb. Westland stelt 

dat in de tussenuitspraak besloten ligt dat een herstelbesluit geen substantieel nadeel mag opleveren 

voor niet in de procedure betrokken netbeheerders. Enexis leest in de uitspraak juist het 

tegenovergestelde: het CBb kent de Awb en uit het enkele feit dat het CBb desondanks de bestuurlijke 

lus toepast, valt af te leiden dat het CBb op voorhand beseft en accepteert dat er materiële gevolgen 

kunnen kleven aan een reparatie. RENDO is het eens met Enexis en verwijst in dit verband naar 

randnummer 4.4.6 in de uitspraak van het CBb: "De overige door Rendo aangevoerde beroepsgronden 

zien op de toepassing en uitwerking van de methode van verwerking van de kosten van decentrale 

invoeding in de samengestelde output. Het college heeft onder 4.4.3. vastgesteld dat die methode in 

strijd is met de Wet. RENDO heeft daarom geen belang bij de bespreking van deze beroepsgronden."  
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• De EK noemt verder in de introductie expliciet de volgende opties (zonder daarbij te analyseren, te 

oordelen of voorkeuren uit te spreken):  

- SO-oplossing schrappen uit methodebesluit en niets er voor in de plaats stellen (hierna: optie 

A) 

- Optie A met (evt. gedeeltelijke) reparatie van zware nadelige materiële gevolgen (indien die er 

zijn) voor individuele partijen in een nieuw x-besluit NE5R (hierna: optie B) 

- DCO verwerken als ORV (hierna: optie C) 

- Introductie van invoedingstarief (hierna: optie D) 

- Optie D plus de gewraakte randnummers toch behouden (hierna: optie E) 

• Tijdens de bijeenkomst komen geen wezenlijk nieuwe opties naar voren. Westland heeft wel een variant 

op optie C genoemd, namelijk DCO verwerken als ORV en daarbij de gewraakte randnummers 

handhaven (hierna: optie CC). 

• Westland meent dat het CBb niet de gehele oplossing heeft verworpen, maar enkel voor zover deze is 

opgenomen in de samengestelde output. 

• Westland benadrukt dat optie A voor haar geen alternatief is en zal leiden tot bestrijding daarvan door 

Westland. 

• Westland keurt ook optie B af omdat dit lijkt op wat is gebeurd in de vierde periode en dat was toen 

bedoeld als een eenmalige noodmaatregel. Westland vraagt zich ook af wat de juridische basis van optie 

B is.  

• RENDO geeft aan dat haar voorkeur uitgaat naar optie B. Daarnaast is optie C acceptabel, waarbij 

RENDO niet verwacht dat een volledig ORV onderzoek binnen de gegeven termijn van 3 maanden 

uitgevoerd kan worden. Daarnaast sluit RENDO niet uit dat de door Westland aangedragen optie CC 

voor haar acceptabel is. Wel dient dan voldaan te worden aan de voorwaarde dat recht wordt gedaan 

aan de inhoudelijke bezwaren van RENDO ten aanzien van de gewraakte randnummers. RENDO geeft 

aan de uitkomsten van de gewraakte randnummers onredelijk en onvoldoende onderbouwd en op een 

aantal punten onjuist te vinden. Het één op één herstellen van de methode waardoor dezelfde 

eindinkomsten resulteren is in die context voor RENDO niet acceptabel. RENDO verwijst in dit verband 

opnieuw naar randnummer 4.4.6 in de uitspraak van het CBb. Volgens RENDO duidt dit er namelijk op 

dat de gehele methodiek met de wegingsfactoren en tariefdragers (toepassing en uitwerking van de 

methodiek) is vernietigd en dat derhalve inhoudelijke bespreking van de overige beroepsgronden niet 

meer relevant is. Immers wanneer de systematiek wel in stand is gebleven, zou RENDO wel degelijk 

belang hebben bij inhoudelijke behandeling van de overige beroepsgronden. 

• Bij opties D en E geven partijen aan niet te verwachten dat dit op korte termijn gerealiseerd kan worden, 

gelet op de politieke/beleidsmatige geschiedenis en gevoeligheid daarvan. Aanwezigen merken op dat 

een dergelijke stap in een breder (mogelijk zelfs internationaal) perspectief geplaatst dient te worden en 

dat er bij de reparatie geen stappen worden gezet die niet passen in het eindbeeld.  

• Liander benoemt een variant in de uitwerking van optie D, waarbij een invoedingstarief wordt gecreëerd, 

dat vervolgens op nul wordt gesteld (net als bij het LUP). 

• Westland en Liander vragen zich af wat het CBb nu precies onrechtmatig vond aan de gekozen 

oplossing (opnemen in SO) in het methodebesluit. Volgens Westland zegt het CBb niet meer dan dat 

het onrechtmatig is dat DCO-kosten via de SO in de regulering worden betrokken, maar zou tegen een 

ORV-oplossing geen bezwaar staan. Anderen merken op de uitspraak van het CBb niet goed te 

begrijpen, omdat ook met een ORV-oplossing kosten van invoeding via een transporttarief voor 

afnemers aan afnemers in rekening worden gebracht, en zo bezien ook die oplossing in strijd is met 

artikel 29 E-wet. Vraag is dan ook of een dergelijke oplossing de toets der kritiek van het CBb zal 
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doorstaan. Een andere deelnemer reageert dat als het CBb zelf een ORV-oplossing suggereert, die 

oplossing in de ogen van het CBb op de een of andere manier dan wél verenigbaar zal zijn met artikel 29 

E-wet. Westland herhaalt dat de onrechtmatigheid volgens de uiteindelijke conclusie van het CBb zich 

louter beperkt tot voor zover de kosten van DCO zijn opgenomen in de SO. Westland stelt dat artikel 29 

lid 1 E-wet zijn oorsprong vindt in de ‘koperen plaat’ en dat een ORV niet is gebaseerd op dit artikel 

maar op artikel 41 E-wet, het artikel dat gaat over het methodebesluit.  

• Liander geeft aan dat transport ten behoeve van invoeders ten principale een wettelijke taak van 

netbeheerders betreft (evenals transport ten behoeve van afname) en dientengevolge een prestatie 

(output) dient te zijn en geen ORV. ORVs zijn bedoeld voor kostenverschillen als gevolg van regionale 

omstandigheden. Westland geeft aan dat een wettelijke taak niet in de weg staat aan een ORV. Westland 

heeft door een regionale omstandigheid geheel buiten haar invloedsfeer te maken met hogere kosten 

dan andere netbeheerders die niet of in mindere mate te maken hebben met deze omstandigheid. 

Westland is hierdoor niet in staat haar kosten terug te verdienen. Juist voor deze situatie heeft, aldus 

Westland, de wetgever de mogelijkheid tot vaststelling van een ORV gecreëerd. 

• Westland merkt op dat voor de DCO oplossing geen tariefdrager nodig is. De DCO kosten kunnen 

namelijk worden bepaald met behulp van een kostenverdeelsleutel welke is gebaseeerd op de formules 

van het huidige methodebesluit. De huidige methodiek is feitelijk gelijk aan een kostenverdeelsleutel. 

Westland geeft aan dit reeds rekenkundig te hebben uitgewerkt. RENDO geeft aan zich daar in te 

kunnen vinden, mits dan wel aan de andere inhoudelijke bezwaren van RENDO tegen de bepaling van 

de kosten tegemoet wordt gekomen. Westland doet daarop de suggestie om dit in een expertgroep in te 

brengen. De EK geeft aan dit in overweging te nemen. 

• Westland geeft aan dat op basis van de wegingsfactoren voor invoeding aan het significantiecriterium 

voor de erkenning als ORV wordt voldaan. Westland geeft voorts aan dat DCO voldoet aan het criterium 

dat er sprake is van een structureel verschil. Volgens Westland blijkt dit uit de bestemming die haar 

verzorgingsgebied heeft vanuit ruimtelijke ordening. RENDO meent dat het structureel zou zijn, omdat 

als een netwerk is toegerust op het faciliteren van invoeding, dat netwerk er ook nog ligt als de 

invoeding wegvalt. De kosten in het netwerk zijn daarom volgens RENDO structureel, hetgeen LTO 

bevestigt. Liander meent echter dat het niet gaat om de vraag of er sprake is van structurele kosten in 

het netwerk. In dat verband wijst zij er op dat de ene netbeheerder veel huishoudelijke afnemers heeft, 

en de andere weer een groot industrieel complex binnen zijn gebied, en dat dat soort verschillen binnen 

de regulering ook niet als ORV aangemerkt worden of zouden moeten worden. Het gaat bij een ORV om 

de vraag of er exogene buiten de invloed van de netbeheerder gelegen structurele regionale verschillen 

zijn, die leiden tot relatief hogere kosten in bepaalde netwerken (hier als gevolg van invoeding) ten 

opzichte van andere netwerken. Westland geeft aan dat het bij het criterium ‘structureel’ gaat over 

structureel in tijd, de ORV dient houdbaar te zijn over de tijd. Daarnaast geeft Westland aan dat het gaat 

om verhoudingen, het voorzieningsgebied bestaat grotendeels uit glastuinbouw die in onevenredige 

mate invoedt, waardoor onevenredig veel is geïnvesteerd en waardoor invoeding op het landelijke net 

zelfs twee keer groter is dan de afname daarvan. Westland geeft aan dat ook aan de andere criteria 

wordt voldaan, het een en ander is na te lezen in de reeds aan de sector rondgestuurde brief van 

Westland aan EK. 

• Westland geeft aan dat aanvullend op deze brief de bijbehorende rekensheet van Westland van 12 

januari 2012 ook rondgestuurd zal worden aan de deelnemers van de klankbordgroep.  

• Desgevraagd geeft RENDO aan dat als in het methodebesluit had gestaan dat de eventuele 

kostenverlagende effecten van DCO nader worden onderzocht en er op grond van de resultaten wordt 
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nagecalculeerd over de vijfde periode, RENDO waarschijnlijk geen beroep had ingesteld tegen het 

methodebesluit. 

• Liander merkt op dat het moeilijk is om de kosten als gevolg van invoeding exact vast te stellen 

(transport is immers een geïntegreerd systeem ten behoeve van afname en invoeding). 

• Endinet merkt op dat indien de EK kiest voor optie C (ORV), dit slechts een tijdelijke oplossing zou 

moeten zijn.  

• De EK peilt wie bezwaar zou hebben tegen een ORV-oplossing met een haakje voor nacalculatie, als 

oplossing voor de korte termijn. Enexis geeft aan dit bezwaarlijk te vinden omdat ze het er eigenlijk niet 

mee eens is dat een substantieel deel van de sectorkosten zonder daadwerkelijke kostenonderbouwing 

wordt herverdeeld en zij betwijfelt of Westland inderdaad verantwoordelijk is voor zo’n 10% van de 

DCO-kosten. Destijds heeft Enexis zich niet verzet tegen het methodebesluit omdat zij kon leven met de 

SO-oplossing als best haalbare oplossing. Enexis geeft verder aan dit punt niet tot het CBb te zullen 

doorzetten. RENDO geeft aan zich wel te kunnen vinden in zo’n oplossing, als er een inderdaad op 

basis van onderzoek naar de kosten (en daarbij haar bezwaren tegen de huidige verdeling worden 

betrokken) zo nodig wordt nagecalculeerd. Westland geeft ook aan daar bezwaar tegen te hebben omdat 

zij onmogelijk ja kan zeggen tegen een onzekere regeling die bovendien (in strijd met een gewenst 

uitgangspunt) tot meer dan beperkte materiële gevolgen zou kunnen leiden. 

• Enexis en RENDO geven aan dat optie C precedentwerking zal hebben naar andere ORV-dossiers, 

waaronder aansluitdichtheid. 

• Westland vraagt aandacht voor de in haar ogen noodzakelijke stap om een volledig herstelbesluit 

(volgens Westland: ORV, inclusief uitgewerkt materieel voorstel) te nemen om de voorkomen dat de 

basis voor de tarieven wegvalt. 

• De EK nodigt partijen uit om verdere opmerkingen en ideeën die er nog zijn of nog opkomen aan de EK 

te e-mailen. De EK stelt daarbij dat alle communicatie van deze aard openbaar is. 


