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Geachte mevrouw, heer, 
Hierbij ontvangt u de zienswijze van VEMW op het voorstel van TenneT over de tarieven voor 
het landelijk netbeheer elektriciteit in het jaar 2017 die u publiceerde op 11 november 2016. Op 
uw website staat vermeld dat belanghebbenden kunnen reageren op de voorstellen. Van de geboden gelegenheid tot het geven van een zienswijze maakt VEMW graag gebruik. 
Algemeen 
VEMW is van mening dat afnemers van diensten van de landelijke netbeheerder enkel tarieven in rekening gebracht mogen krijgen die een afspiegeling zijn van werkelijk qemaakte  kosten mits die op economisch verantwoorde en efficiente wijze tot stand zijn gekomen. Daarnaast moeten tarieven transparant en niet-discriminatoir zijn 1 . Voor afnemers is het van belang dat tarieven herleidbaar zijn tot de werkelijk gemaakte kosten per spanningsniveau. Op basis van het gepubliceerde tariefvoorstel is helaas niet te beoordelen of er sprake is van werkelijk 
gemaakte en efficiente kosten aangezien daarover kennelijk geen informatie beschikbaar is. 
Met het x-factorbesluit van 17 november 2016 zijn door de ACM slechts de `gereguleerde' kosten gepubliceerd. Het is helaas niet te beoordelen hoe deze kosten zich verhouden met de werkene kosten van de landelijke netbeheerder. 
Deze beoordeling is niet mogelijk omdat de landelijke netbeheerder wederom niet voldoet  aan 
de plicht die voortvloeit uit artikel 43 Elektriciteitswet 1988 om een uitgebreide afzonderlijke boekhouding voor het beheer van de netten te voeren en deze op een geschikte wijze te publiceren. Dit wetsartikel geeft de landelijke netbeheerder de verplichting om per transporttrap 
de volumes, inkomsten en kosten van elke wettelijke taak  inzichtelijk te maken. Zonder een geschikte publicatie van deze afzonderlijke boekhouding is het voor belanghebbenden de facto 
onmogelijk een onderbouwde zienswijze te geven over de voorgestelde tarieven. 
VEMW verzoekt de ACM om de landelijke netbeheerder op te dragen zo snel mogelijk uitvoering te geven aan de wettelijke plicht uit artikel 43 van de Elektriciteitswet 1998 en belanghebbenden daarna nog voldoende tijd te geven, om op de tariefvoorstellen te reageren. 

1  Artikel 14 lid 1 Verordening 714/2009/EG J °  Artikel 37 lid 3 Richtlijn 2009/72/EG 
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Daarnaast constateert VEMW dat de afgelopen jaren alleen nog door VEMW een zienswijze 
wordt ingediend op de voorstellen van TenneT. Vanuit de complexiteit van tariefregulering is dit wellicht te begrijpen. Partijen worden echter verder ontmoedigd omdat de ACM op de vele vragen en opmerkingen die de afgelopen jaren zijn gesteld in zienswijzen niet, of niet duidelijk, 
ingaat. Er wordt slechts kort vermeld dat er een zienswijze van is ontvangen en dat deze is betrokken bij de verschillende onderdelen van het besluit. 
VEMW zou graag zien dat de ACM elke vraag of opmerking per onderwerp behandelt in het tariefbesluit dan wel een schriftelijke reactie stuurt naar aanleiding van een ingediende zienswijze. 
Dubbel betalen voor risico Uit de toelichting bij het tarievenvoorstel voor 2017 blijkt dat TenneT vanaf 23 maart 2016 kosten mag opvoeren voor zogenaamde 'RCR-investeringen' die at tijdens de constructiefase 
worden gemaakt. Daarnaast mag voor deze `RCR-investeringen' een volledige vergoeding van zowel de kapitaalkosten (afschrijvingen en vermogenskosten) als de operationele kosten 
(algemene kosten en kosten energie en vermogen) plaatsvinden in het jaar van ingebruikname. De totale geschatte kosten van deze wetswijziging bedragen voor 2017 ca. 90 miljoen euro voor EHS en HS tezamen. Eerder kon TenneT pas de kosten van investeringen in rekening brengen 
wanneer een investering volledig gereed was gekomen. Een bepaling die was gebaseerd op het netwerkserviceprincipe. 
Het in rekening brengen van kosten voor iets anders dan een geleverde dienst is een forse beleidswijziging. De wijziging zou volgens het ministerie van Economische Zaken vooral goed 
zijn voor de financierbaarheid van TenneT. VEMW is altijd verklaard tegenstander geweest van het op deze manier vergoeden van kosten. Een normaal bedrijf kan namelijk ook niet de kosten van een investering alvast in rekening brengen bij toekomstige kianten alvorens deze 
investering operationeel is. Dit is een gebruikelijk financieringsrisico waarvoor TenneT at wordt gecompenseerd. De risico's voor TenneT om te investeren zijn met de wetswijziging van 23 
maart 2016 volledig geminimaliseerd. In de berekening van het toegestane redelijk rendement (de WACC) voor TenneT is echter nog wel rekening gehouden met dit risico door een Beta toe 
te passen. VEMW is van mening dat de wetswijziging van 23 maart 2016, die nu beslag krijgt in het tariefvoorstel 2017, ertoe leidt dat afnemers meer dan de werkelijke kosten betalen. Als de 
risico's om te financieren voor TenneT nagenoeg zijn verdwenen voor TenneT dan dient dit ook in het toegestane redelijke rendement verdisconteerd te worden. 
VEMW verzoekt de ACM om deze, door TenneT aangedragen kosten, dan ook buiten 
beschouwing te laten bij de berekening van de tarieven voor 2017 of het toegestane redelijke rendement voor TenneT hierop aan te passen. 
Verschillen EHS en HS 
VEMW constateert dat TenneT de tarieven voor afnemers die zijn aangesloten op EHS met gemiddeld 17% wil laten dalen en voor afnemers die zijn aangesloten op HS met 10% wil laten stijgen. Dit verschil is onder andere het gevolg van de inzet van veilingmiddelen die bovenin de cascade meer effect heeft maar is ook het gevolg van de keuze om bepaalde kosten toe te 
wijzen aan het netvlak HS. Zo wordt onder andere de post Inkoop naastgelegen netten' volledig 
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toegewezen aan het HS-netvlak. Ook in eerdere jaren waren er grote verschillen tussen de 
stijgings- of dalingspercentages voor EHS en HS. Soms stijgt het tarief voor EHS fors en dalen 
de HS tarieven terwijI in een ander jaar het weer precies omgekeerd kan zijn. 
VEMW verzoekt de ACM om na te gaan of het toewijzen van de nacalculatie 'inkoop 
naastgelegen netten' aan het netvlak HS geheel in lijn is met het kostenveroorzakingsprincipe. 
Ook vraagt VEMW de ACM om na te gaan of een andere verdeling van veilinggelden over de 
twee netvlakken mogelijk is om deze ongewenste verschillen in stijgings- of dalingspercentages 
beperkt te houden. 
Inzet veilinggelden VEMW constateert dat de landelijke netbeheerder voornemens is om dit jaar 174 min. euro te 
onttrekken aan de zogenaamde veilinggelden. Deze onttrekking wil de landelijk netbeheerder 
inzetten ten behoeve van tariefsverlaging. Het bedrag is gebaseerd op een door de ACM en 
TenneT bedachte formule die is opgenomen in de zogenaamde 'bevoegdhedenovereenkomst'. 
In die overeenkomst hebben TenneT en ACM samen afgesproken dat de reeds ontvangen en 
de in toekomst te ontvangen veilingmiddelen in de komende jaren `grotendeels' worden 
teruggeven aan de afnemers. Om sterke tariefwisselingen te voorkomen worden de uitgaven 
gefaseerd uitgekeerd. 
De tarieven van TenneT laten dit jaar juist een sterke tariefwisseling zien. De tarieven voor 
afnemers op HS stijgen volgens het voorstel van TenneT zelfs met 10% ten opzichte van 2016. 
Deze onverwachte stijging wordt enerzijds veroorzaakt door de eerder genoemde wetswijziging. 
Anderzijds wordt de stijging veroorzaakt door een eenmalige correctie (cf. art. 41c 
Elektriciteitswet 1998) en een grote nacalculatie (inkoop naastgelegen netten) die TenneT beide 
mag doorberekenen in de tarieven voor 2017. VEMW is van mening dat het daarom 
gerechtvaardigd is om bovenop het reeds voorgestelde bedrag een aanvullende inzet van 
veilingmiddelen ter hoogte van deze twee eenmalige uitgaven in te zetten. Temeer omdat het 
onzeker is geworden of in de toekomst deze middelen nog wel ingezet mogen worden voor 
tariefsverlaging of als buffer mogen worden aangehouden. Deze extra inzet beperkt de sterke 
tariefwisseling en komt daarmee ten goede aan alle afnemers in Nederland. 
Voor deze aanvullende tariefstabilisatie is volgens VEMW genoeg geld in kas. Er is, zo blijkt uit 
de bevoegdhedenovereenkomst, rekening gehouden met een buffer voor onvoorziene gevallen. 
Daarnaast kan de 375 miljoen euro uit de veilingmiddelen, die tijdelijk is belegd door de 
stichting Doelgelden via een aandeel in een Duits elektriciteitsnetwerk, gebruikt worden om 
uitbreiding van verbindingen met het buitenland op uitgavenbasis te gaan financieren. Op die 
manier hoeven deze investeringen niet te worden toegevoegd aan de Gestandaardiseerde 
Activa Waarde van TenneT en is het afdragen van een redelijk rendement over die 
investeringen aan de aandeelhouder ook niet nodig. 
VEMW verzoekt de ACM om een extra bijdrage uit de veilingmiddelen mogelijk te maken en zo 
de grote tariefwisseling te beperken. 
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Wij verzoeken u bij de verdere besluitvorming inzake de gereguleerde maximum tarieven 2017 
voor de Iandelijke netbeheerder elektriciteit uitdrukkelijk rekening to houden met onze 
opmerkingen. Vanzelfsprekend zijn wij beschikbaar voor het verschaffen van een nadere 
(mondelinge) toelichting. 

Hoogachtend, 

w.g. 

dr. H. Grunfeld Algemeen directeur 
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