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1. Inleiding 

In dit document wordt een toelichting gegeven bij de Inkomstenmodule van de Netbeheerder van het Net op 

zee. TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) is per 5 september 2016 aangewezen als de Netbeheerder op zee. 

Dit betekent dat TenneT verantwoordelijk is voor de aanleg, het beheer en het onderhouden van het Net op 

zee dat kwalificeert als een transmissiesysteem als bedoeld in artikel 2, sub 4 en artikel 9 van Richtlijn nr. 

2009/72/ EG van het Europees Parlement.  

 

Het Net op zee dient het publieke belang van een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening. 

Derhalve is de aanleg, het onderhoud en het beheer van het Net op zee als een dienst van algemeen 

economisch belang aangemerkt. De realisatie van een dergelijk Net op zee is enerzijds van groot belang om 

te kunnen voldoen aan doelstellingen op het gebied van duurzame energie en stelt anderzijds hoge eisen 

aan de kwaliteit van het net om de stabiliteit van het net en daarmee de leveringszekerheid te kunnen 

garanderen.  

 

Het Ministerie van Economische Zaken is voornemens om een subsidie te verstrekken in overeenstemming 

met Artikel 77g van de Elektriciteitswet, die de toegestane tariefinkomsten van het Net op zee zal 

bekostigen. Dit betekent concreet voor het jaar 2017 dat TenneT verwacht dat de subsidie gelijk is aan de 

inkomsten van het Net op zee en er derhalve geen inkomsten conform artikel 42a, derde lid, van de E-wet 

moeten worden toegevoegd aan de tariefinkomsten van de landelijke netbeheerder.  
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2. Inkomsten van de netbeheerder op zee in 2017 

De inkomsten van het Net op zee bestaan uit de volgende componenten: 

 Vergoeding voor operationele kosten 

 Vergoeding voor geschatte vermogenskosten 

 

De vergoeding voor operationele kosten is vastgesteld door ACM in het X-factor besluit met kenmerk 

ACM/DE/2016/205076 voor de Netbeheerder op zee.  

 

De vergoeding voor geschatte vermogenskosten is gebaseerd op een prognose van TenneT. Deze 

prognose is gebaseerd op het ontwikkelkader van het Net op zee, met daaraan gekoppeld de verwachte 

voortgang van het project.  

 

Sinds de uitwerking in het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD) heeft TenneT meer gedetailleerde 

informatie over het tracé en contractuele mijlpalen van de projecten die behoren tot Net op zee. Deze 

informatie heeft TenneT betrokken bij het maken van de schatting van de uitgaven in de jaren 2016 en 2017. 

Hoewel er een wijziging is in de fasering van de kasstromen voorziet TenneT geen veranderingen in de 

geplande datum van ingebruikname. 

 

ACM zal het verschil tussen de realisatie en de prognose van de vermogenskosten in opeenvolgende 

inkomsten besluiten nacalculeren. 
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