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Onderwerp Aanvulling op de zienswijze van Netbeheer Nederland inzake 

ontwerp methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit  
 

Geachte Directie,  
 
1. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 1 mei 2013 het ontwerp methodebesluit 

regionale netbeheerders elektriciteit voor de zesde reguleringsperiode met kenmerk 
ACM/DE/2013/103999/227 (het ontwerp methodebesluit) ter inzage gelegd.  
 

2. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Netbeheer Nederland (Netbeheer Nederland) 
heeft namens de regionale netbeheerders elektriciteit (de netbeheerders) gebruik gemaakt van 
de gelegenheid tot het geven van een mondelinge en een schriftelijke zienswijze op dit ontwerp 
methodebesluit.  

 
3. Daarna heeft ACM op 30 juli 2013 nog een aantal studies en voornemens gepubliceerd in het 

kader van de vaststelling van het methodebesluit 2014-2016 voor de netbeheerders. ACM heeft 
belanghebbenden tot en met uiterlijk 23 augustus 2013 de mogelijkheid gegeven om schriftelijk te 
reageren op die stukken. Op 27 augustus 2013 wordt een klankbordgroep georganiseerd waar de 
studies en voornemens aan bod zullen komen. 
 

4. Onderhavige opmerkingen van Netbeheer Nederland strekken tot aanvulling van de schriftelijke 
zienswijze. Eerst wordt ingegaan op de voornemens van ACM betreffende de herziening van de 
start-GAW van RENDO voor afgekochte precarioheffingen. Daarna zal Netbeheer Nederland kort 
ingaan op de voornemens van ACM tot bepaling van de correctie voor het wegvallen van taken 
bij de netbeheerders die betrekking hebben op de invoering van het marktmodel en het daartoe 
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uitgevoerde onderzoek van Ecorys.   
I. Herzien van de start-GAW voor afgekochte precario 

 
5. Netbeheer Nederland heeft kennisgenomen van het voornemen van ACM om de start-GAW van 

RENDO voor afgekochte precarioheffingen met terugwerkende kracht te herzien. In plaats van de 
eerder gebruikte afschrijvingstermijn van 20 jaar is ACM voornemens een termijn te hanteren van 
12,5 jaar voor de berekening van de afschrijvingen over de periode 1999 tot en met 2003. Ter 
onderbouwing van dit voornemen verwijst ACM naar de uitspraak van het CBb van 27 maart 
2013, ECLI:NL:CBB:2013:BZ7814.   
 

6. Netbeheer Nederland onderschrijft de individuele zienswijze van RENDO en stelt zich met 
RENDO op het standpunt dat dit voornemen in strijd is met de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het 
vertrouwensbeginsel. ACM miskent dat de vaststelling van de start-GAW een eenmalige 
reguleringsexercitie is die in dit specifieke geval heeft plaatsgevonden aan het begin van de 
vierde reguleringsperiode. De start-GAW van RENDO staat derhalve in rechte vast. ACM kan, 
bepaalde uitzonderingen daargelaten, niet zomaar in een latere reguleringsperiode terugkomen 
op eerder vastgestelde startpunten van de regulering. ACM miskent bovendien de achtergrond 
en strekking van de uitspraak van het CBb van 27 maart 2013.  

 
7. Er is tot slot geen enkele goede reden om de start-GAW te herzien. Het gegeven dat ACM het 

wenselijk acht om in de periode voordat de regulering begon uit te gaan van de door 
netbeheerders gehanteerde afschrijvingstermijnen, laat immers onverlet dat de start-GAW van 
RENDO reeds is vastgesteld op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar conform het 
advies van Brattle.    

 
II. Kostenbesparingen markmodel: dubieuze debiteuren 

 
8. Netbeheer Nederland heeft kennis genomen van het voornemen van ACM om een correctie door 

te voeren op de inkomsten 2014-2016 voor de besparingen als gevolg van inwerkingtreding van 
het marktmodel, in het bijzonder de besparingen op het gebied van dubieuze debiteuren onder de 
aangeslotenen. 
 

9. Netbeheer Nederland merkt hierover op dat op zich juist is dat de netbeheerders in het nieuwe 
marktmodel geen incassorisico meer lopen voor dubieuze debiteuren onder aangeslotenen, 
omdat de netbeheerders een afdracht krijgen van de leveranciers. In plaats van miljoenen klanten 
is nu een beperkt aantal leveranciers aanspreekbaar voor de inning van de transportinkomsten 
van de netbeheerders. Zoals ook Ecorys onderkent (p. 41), betekent deze rollenverdeling echter 
dat een faillissement van een leverancier grote gevolgen kan hebben voor de inkomsten van de 
netbeheerders. Als dit faillissementsrisico werkelijkheid wordt, hetgeen in de huidige 
marktomstandigheden (denk aan Trianel) een realistisch scenario is, dan leidt dat tot grote 
schade voor de netbeheerders. Dat risico is thans onvoldoende ondervangen in de huidige 
tariefregulering. Netbeheer Nederland gaat daarover graag in gesprek met ACM.  
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III. Conclusie 
 
10. Netbeheer Nederland verzoekt ACM om het bovenstaande te betrekken bij het definitieve 

methodebesluit. Uiteraard is Netbeheer Nederland desgewenst graag bereid om haar zienswijze 
nader toe te lichten. U kunt daarvoor contact opnemen met mevr. K. Wilkeshuis en dhr. J.G. 
Hoogstraaten van Netbeheer Nederland (zie briefhoofd voor contactgegevens). 

 
Hoogachtend, 

 
Laurens Knegt 
directeur 

 
 
 


