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Bijlage 1  

Schriftelijke zienswijze van Liander N.V. en Endinet B.V. op het door de Autoriteit Consument 

en Markt ter inzage gelegde ontwerp methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit voor 

de reguleringsperiode 2014-2016.  

 

Zaaknummer: 103999 Methodebesluit NE6R 

 

1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 1 mei 2013 het ontwerp methodebesluit 

regionale netbeheerders elektriciteit 2014-2016 met kenmerk ACM/DE/2013/103999/227 (hierna: 

het ontwerp methodebesluit) ter inzage gelegd. 

 

2. Liander N.V. en Endinet B.V. (hierna: Liander en Endinet) maken gaarne gebruik van de 

mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze te geven op het ontwerp methodebesluit voor 

regionale netbeheerders elektriciteit. Deze schriftelijke zienswijze strekt tot aanvulling van hetgeen 

Liander naar voren heeft gebracht tijdens de hoorzitting op 30 mei 2013. 

 

3. Liander en Endinet onderschrijven de schriftelijke zienswijze die de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid Netbeheer Nederland (hierna: Netbeheer Nederland) heeft ingediend namens 

de regionale netbeheerders elektriciteit. Die schriftelijke zienswijze moet als herhaald en ingelast 

worden beschouwd.  

 

4. In de onderhavige schriftelijke  zienswijze zullen Liander en Endinet ingaan op de vaststelling van 

de samengestelde output  en de regulering van de q-factor.  

 

5. Eerst merken Liander en Endinet ter introductie op dat het door de wetgever gekozen principe van 

outputsturing door ACM wordt vormgegeven middels de bestendige methode van maatstaf-

concurrentie. Voor een adequate werking van deze methode is het strikt noodzakelijk dat sprake 

is van een gelijk speelveld (gelijke beloning bij gelijke prestaties). Daarnaast is het vanuit een 

gezonde bedrijfseconomische bedrijfsvoering noodzakelijk dat een efficiënte netbeheerder zijn 

kosten kan terugverdienen, inclusief een redelijk rendement.  

 

6. In deze zienswijze stellen Liander en Endinet een aantal aanpassingen op het ontwerp 

methodebesluit van de ACM voor met als doel de stabiliteit en robuustheid van de methode 

aanzienlijk te verbeteren.  

 

Samengestelde output  

 

7. Zoals ACM in randnummer 142 van het ontwerp methodebesluit stelt, betreft de samengestelde 

output (hierna: SO) een eenduidige normering van de prestaties van individuele netbeheerders. 

Een juiste vaststelling is van essentieel belang voor de goede werking van de methode van 

maatstafconcurrentie. Daarbij worden de netbeheerders immers slechts beloond voor de door hen 

geleverde prestaties. 

 

8. De opmerkingen van Liander en Endinet hebben betrekking op de volgende onderdelen van de 

methode tot vaststelling van de SO: i) de eenmalige en periodieke aansluitvergoedingen, ii) de 

verwerking van decentrale invoeding in de SO en iii) de middeling over de jaren 2010-2012.  
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Eenmalige en periodieke aansluitvergoedingen 

 

9. Onder verwijzing naar de handelwijze in het methodebesluit voor de vijfde reguleringsperiode stelt 

ACM in randnummer 150 van het ontwerp methodebesluit dat de gestandaardiseerde categorieën 

tot en met  630 kVA voldoende vergelijkbaar zijn om hierop de SO te baseren.  

 

10. Liander en Endinet bestrijden die stellingname van ACM. Uitgaande van de werkwijze die ACM in 

de vijfde reguleringsperiode heeft gehanteerd, is in een aantal gevallen de (nadere uitwerking van 

de) indeling van ACM niet consistent en verstoort deze uitwerking het gelijke speelveld. Dit kan 

eenvoudig worden verduidelijkt aan de hand van de indeling ter zake van de tariefcategorieën 173 

kVA tot en met  circa 1750 kVA.  

 

11. In onderstaande tabel is de indeling van ACM bij de drie grootste netbeheerders plus Endinet 

naast elkaar gezet. Hieruit blijkt dat ACM de eenmalige aansluitvergoedingen (EAV) van 173 kVA 

tot 630 kVA voor deze netbeheerders indeelt in de categorie LS+Trafo MS/LS, maar de periodieke 

aansluitvergoedingen (PAV) indeelt in de categorie MS (behalve bij Liander). Kortom, de indeling 

van dezelfde aansluiting is verschillend wat betreft de EAV en de PAV en de indeling verschilt 

bovendien per netbeheerder. Een verstoring van het gelijke speelveld is hiervan het gevolg. 

 

 

 

12. Liander en Endinet zijn van mening dat tussen netbeheerders geen verschillen mogen bestaan ter 

zake van de behandeling van gelijke gevallen. Dat betekent dat ACM de PAV voor aansluitingen 

van 173 kVA tot en met 630 kVA op het net van Liander in de categorie MS dient in te delen.  

 

13. Daarnaast stellen Endinet en Liander dat het verschil in behandeling tussen EAV en PAV ter zake 

van de aansluitingen van 173 kVA tot en met  630 kVA evenmin stand kan houden. Die 

aansluitingen dienen zowel bij de EAV als bij de PAV in dezelfde categorie ingedeeld te worden. 

Liander en Endinet stellen mede op basis van de technische uitvoering van de aansluitingen van 

173 kVA tot en met  630 kVA, de zogenaamde onzuivere MS-aansluitingen, voor om deze zowel 

bij EAV als PAV in te delen onder MS.  

 

14. Tot slot stellen Liander en Endinet voor om in toekomstige methodebesluiten en Codata uitvragen 

de indeling in categorieën te laten aansluiten bij de indeling overeenkomstig bijlage A uit de 

TarievenCode. 

 

Decentrale invoeding 

 

15. ACM stelt in randnummer 166 van het ontwerp methodebesluit dat de SO-uitbreiding de beste 

manier is om het vraagstuk rond decentrale invoeding op te lossen. Liander en Endinet hebben 

Tarieven 2009 Enexis Endinet Liander Stedin

EAV >3*250A (173 kVA) t/m 630 kVA 10595 11934,01 17585 31488

EAV > 630 kVA t/m ca. 1750 kVA 23640 23227,39 32616 39339

PAV >3*250A (173 kVA) t/m 630 kVA 616,00 610,76 510,00       463,92

PAV > 630 kVA t/m 1750 kVA 616,00 610,76 944,40       463,92

Blauw = indeling LS & Trafo MS/LS

Geel = indeling MS
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meermaals aangegeven deze beleidslijn te ondersteunen. Ter zake van de nadere uitwerking zien 

Liander en Endinet evenwel nog ruimte voor een kleine verbetering. 

 
16. Tijdens de behandeling van de beroepsprocedure in het kader van het methodebesluit 2011-2013 

is aan de orde geweest dat de toevoeging van invoeding aan de SO effect heeft op de 

toerekening van toegestane inkomsten naar de transport- respectievelijk de aansluitdienst. Zo’n 

effect is onbedoeld. Dit onbedoelde effect  kan bovendien relatief eenvoudig en adequaat worden 

gerepareerd. 

17. De transporttarieven geven dekking aan de transportkosten. Bij toevoeging van invoeding aan de 

SO wordt impliciet uitgegaan van de fictie dat invoeders ook bijdragen aan de transportkosten. De 

totale sectorverkoop neemt aldus toe en zou bij onaangepaste tarieven tot een overdekking van 

de transportkosten leiden. In de praktijk zou dat lagere transporttarieven hebben betekend. De 

huidige gewogen gemiddelde sectortarieven gaan (nog) niet van deze fictie uit en verdienen aldus 

een (beperkte) aanpassing. 

18. Het onbedoelde effect op de toerekening aan de aansluit- en transportdienst kan eenvoudig 

worden weggenomen door alle berekende gewogen gemiddelde sectortarieven bij transport (het 

transportafhankelijk deel) te vermenigvuldigen met de factor SOexclusief invoeding / SOinclusief 

invoeding. Daarmee wordt het onbedoelde effect van invoeding op de toerekening van toegestane 

inkomsten naar transport- respectievelijk aansluitdienst volledig weggenomen. 

19. Liander en Endinet stellen voor om de berekende sectortarieven transport aan te passen met een 

uniforme schaalfactor ter grootte van de verhouding sector SO exclusief versus SO inclusief met 

volumes invoeding.  

Middeling over de jaren 2010-2012 

20. ACM baseert in randnummer 146 de volumina voor het jaar 2013 op het gemiddelde van de 

volumina voor de jaren 2010 tot en met  2012. Deze keuze is begrijpelijk bezien vanuit de 

middeling van de kosten.  

 

21. Het voordeel van de middeling ligt in het feit dat effecten van incidenten worden gemitigeerd. 

Anderzijds heeft middeling het nadeel dat trendbreuken onvoldoende worden meegenomen. Deze 

tekortkoming dient naar de mening van Liander en Endinet gerepareerd te worden. 

 

22. Bij Liander treedt in 2012 een trendbreuk in de gegevens op, te weten de afzet blindstroom. 

Liander heeft evenals andere netbeheerders te maken met blindstroom, veroorzaakt door 

afnemers. Uit oogpunt van de mogelijke (toekomstige) invoering van een niet-nul tarief heeft 

Liander de blindstroomgegevens over 2012 in beeld gebracht. Over eerder jaren is dat niet 

mogelijk dan wel bezwaarlijk vanwege de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn. Overigens is de 

verwachting dat het volume blindstroom niet sterk zal fluctueren in de tijd. 

 

23. De methode van ACM leidt ertoe dat het blindstroomvolume van Liander slechts voor 1/3 meetelt 

in de gemiddelde samengestelde output van Liander over de jaren 2010 tot en met 2012. Dat doet 

onvoldoende recht aan de trendbreuk. 

 

24. Teneinde de voorziene trendbreuk op een evenwichtige manier mee te nemen in de 

samengestelde output stellen Liander en Endinet voor dat het blindstroom volume over 2012 

volledig wordt opgenomen in het berekende SO-volume van 2013.  
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Q-factor 

 

25. Uit de zienswijze van Netbeheer Nederland blijkt dat de kwaliteitsprikkels die zouden moeten 

volgen uit de waarderingsfuncties van SEO en Blauw op geen enkele wijze zijn te herleiden tot 

actuele voorkeuren van afnemers, maar louter gebaseerd zijn op de subjectieve en modelmatige 

voorkeuren van de betreffende onderzoekers. Van een dergelijke toevallige en zuiver theoretische 

insteek gaan geen investeringsprikkels uit voor de netbeheerders. De huidige wijze van q-

factorregulering levert aldus geen enkele bijdrage aan het optimaliseren van de kwaliteit.  

 

26. Liander en Endinet stellen voor om de q-factor voor elke netbeheerder gedurende de nieuwe 

reguleringsperiode op 0 vast te stellen en de komende reguleringsperiode te gebruiken om met 

stakeholders optimale kwaliteitsprikkels te ontwikkelen.  

 

Afsluiting  

 
27. Liander en Endinet verzoeken ACM  om deze zienswijze te willen betrekken bij de vaststelling van 

het definitieve methodebesluit.  


