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1. Inleiding 

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna tevens: ACM) uitvoering aan 

artikel 41c, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet).
1
 Op grond hiervan stelt 

ACM de tarieven vast, die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ten hoogste 

zal berekenen voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, eerste lid, van de E-

wet, met uitzondering van onderdeel p (hierna: transporttaken), en voor de uitvoering van de 

taken, genoemd in artikel 16, tweede lid, van de E-wet (hierna: systeemtaken) jaarlijks 

(hierna ook: transporttarieven).  

 

2. Met dit besluit geeft ACM tevens uitvoering aan artikel 41a, tweede lid, van de E-wet. Op 

grond hiervan kan ACM het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt 

vastgesteld (hierna: rekenvolumina) gedurende een reguleringsperiode wijzigen. 

 

3. Ten slotte stelt ACM met dit besluit op grond van artikel 16, zesde lid, van Verordening (EG) 

nr. 714/2009 (hierna: Verordening)
2
 het maximum bedrag aan veilinggelden vast dat mag 

worden aangewend als inkomsten bij de vaststelling van de transporttarieven voor het jaar 

2015. 

 

4. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de maximum tarieven voor TenneT TSO B.V. 

(hierna: TenneT) voor het jaar 2015 voor het transport op het extra hoogspanningsnetwerk 

(met een spanningsniveau van 220/380 kV, hierna: EHS-netten) en voor het transport op het 

hoogspanningsnet (met een spanningsniveau van 110/150 kV, hierna: HS-netten). Tezamen 

vormen de EHS- en HS-netten het landelijk hoogspanningsnet.   

 

5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. 

 

 

  

                                                      
1
 Hierna wordt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, telkens uitgegaan van de tekst van de E-wet en van andere 

wetgeving, zoals die geldt vanaf 1 januari 2015.  

2
 Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden 

voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 

1228/2003, PB L 211 van 14.8.2009, p.15. 
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2. Achtergrond 

Beheer van elektriciteitsnetten 

6. ACM houdt onafhankelijk toezicht op de elektriciteitsmarkt met als doel deze markt zo 

effectief mogelijk te laten werken. De elektriciteitsmarkt bestaat uit de segmenten productie, 

handel, levering en transport van elektriciteit. Bij productie, handel en levering van 

elektriciteit is sprake van een vrije markt. Voor de bijbehorende diensten op deze segmenten 

kunnen handelaren, zakelijke gebruikers en consumenten zelf bepalen met welk bedrijf zij 

een contract willen afsluiten. Bij het transport van elektriciteit is dit niet het geval. Afnemers 

met een aansluiting op een bepaald net kunnen niet zelf bepalen door welk bedrijf zij het 

transport willen laten verrichten. Zij zijn gebonden aan de netbeheerder die het net beheert 

waar zij een aansluiting op hebben. 

 

7. De Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) wijst op verzoek een naamloze of 

een besloten vennootschap voor tien jaar als netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet aan. Bij het verzoek wordt een besluit van de ACM overgelegd waaruit 

blijkt dat is voldaan aan bepaalde voorwaarden. TenneT is aangewezen als netbeheerder 

van het landelijk hoogspanningsnet. De meeste afnemers zijn echter niet op dit landelijk 

hoogspanningsnet aangesloten, maar op een fijnmazig elektriciteitsdistributienet met een 

regionaal karakter (hierna: distributienet). Via het landelijk hoogspanningsnet en het 

distributienet komt de elektriciteit uiteindelijk terecht bij de afzonderlijke afnemers. 

Beheerders van dergelijke distributienetten worden ook wel regionale netbeheerders 

elektriciteit genoemd. Dit besluit heeft betrekking op de beheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet, TenneT. 

 

8. In de E-wet zijn de beheertaken voor de landelijk netbeheerder vastgelegd (hierna: 

netbeheertaken). De landelijk netbeheerder heeft onder meer als taak om zijn netten in 

werking te hebben, te onderhouden en de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van 

de netten en van het transport van elektriciteit over de netten op de meest doelmatige wijze 

te waarborgen. Daarnaast heeft hij als taak om de netten aan te leggen, te herstellen, te 

vernieuwen of uit te breiden, waarbij maatregelen in overweging worden genomen op het 

gebied van duurzame elektriciteit, energiebesparing en vraagsturing of decentrale 

elektriciteitsproductie waardoor de noodzaak van vervanging of vergroting van de 

productiecapaciteit ondervangen kan worden.  

 

9. Naast de transporttaken die ook door de regionale netbeheerders moeten worden verricht, 

heeft TenneT als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet ook nog een aantal 

systeemtaken. De systeemtaken zijn neergelegd in artikel 16, tweede lid, van de E-wet.  

 

10. Voor de landelijk netbeheerder is het van belang dat de efficiënte kosten die hij maakt om te 

voldoen aan de wettelijke beheertaken terugverdiend kunnen worden. Als hij de 
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noodzakelijke kosten (inclusief een redelijk rendement) vergoed krijgt, komt de kwaliteit, en 

daarmee de leveringszekerheid van elektriciteit, niet in gevaar. Deze vergoeding wordt 

uiteindelijk gegeven via de transporttarieven. 

 

11. Per 1 januari 2015 is het systeemdienstentarief vervallen en worden de kosten die 

samenhangen met de taken genoemd in artikel 16, tweede lid, van de E-wet, verdisconteerd 

in het transporttarief. Hiertoe wordt de Tarievencode met ingang van 1 januari 2015 

gewijzigd. 

 

12. Ingevolge de artikelen 10 en 16 van de E-wet heeft de landelijk netbeheerder een wettelijk 

monopolie. Hij ondervindt bij het beheer van het landelijk transportnet en de uitvoering van 

systeemtaken geen concurrentie van andere netbeheerders. Het ontbreken van directe 

concurrenten zou ertoe kunnen leiden dat hij onvoldoende doelmatig werkt, te hoge tarieven 

vaststelt of tussen verschillende typen afnemers gaat discrimineren. De afnemers worden in 

dergelijke gevallen benadeeld. Afnemers zijn daarom gebaat bij een bevordering van de 

doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van het transport en 

van de uitvoering van systeemtaken. Hieronder valt ook dat de landelijk netbeheerder in 

ieder geval geen rendement behaalt dat hoger is dan in het economische verkeer 

gebruikelijk is. 

 

13. De wetgever heeft ACM daarom belast met de taak om een reguleringssystematiek vast te 

stellen waarmee netbeheerders, zoals de Minister aangeeft in zijn doelstellingen, "een 

prikkel krijgen om net zo doelmatig te handelen als bedrijven op een markt met 

concurrentie" en waarmee "netbeheerders financiële prikkels voor zowel kwaliteit als 

efficiencyverbetering" krijgen. Dat geldt dus ook voor de landelijk netbeheerder. Indien deze 

doelstellingen worden bereikt, resulteert dat naar de mening van ACM in een optimale 

balans tussen prijs en kwaliteit van de geleverde diensten. Met de vaststelling van een 

reguleringssystematiek in een methodebesluit reguleert ACM dus het gedrag van de 

landelijk netbeheerder TenneT die zich in een monopoloïde situatie bevindt. Met het oog op 

de eerder genoemde doelstellingen beoogt ACM bij de vaststelling van deze 

reguleringssystematiek een optimaal evenwicht te vinden tussen de belangen van de 

diverse betrokkenen. De toepassing van de vastgestelde reguleringssystematiek leidt 

uiteindelijk tot een korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering (hierna: x-

factor), tot een budget bestaande uit beheerkosten, uitvoeringskosten en inkoopkosten voor 

de uitvoering van systeemtaken en rekenvolumina voor TenneT. 
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3. Juridisch kader  

Van methodebesluiten en het x-factor- en rekenvoluminabesluit … 

14. Jaarlijks stelt ACM de tarieven vast die TenneT in rekening mag brengen. ACM vindt het 

belangrijk om inzichtelijk te maken hoe deze tarieven samenhangen met enerzijds het 

methodebesluit transporttaken TenneT 2014-2016 en de daarvan afgeleide x-factor en 

rekenvolumina voor TenneT, en anderzijds met het methodebesluit systeemtaken TenneT 

2014-2016. ACM hecht hier aan omdat deze besluiten onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn.  

 

15. ACM legt de methode tot vaststelling van de x-factor en van de rekenvolumina voor TenneT 

vast in een afzonderlijk methodebesluit. Voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 

december 2016 (hierna: zesde    reguleringsperiode) heeft ACM deze methode vastgelegd in 

een besluit van 2 oktober 2013 (hierna: methodebesluit transport).
3
 De wettelijke grondslag 

hiervoor is artikel 41, eerste, tweede, derde en vijfde lid, van de E-wet. 

 

16. ACM heeft de methode tot vaststelling van het budget voor de uitvoering van systeemtaken 

en de rekenhoeveelheid ook in een methodebesluit vastgelegd. Voor de periode van 1 

januari 2014 tot en met 31 december 2016 (hierna: tweede    reguleringsperiode) heeft ACM 

deze methode vastgelegd in het besluit van 2 oktober 2013.
4
 De wettelijke grondslag 

hiervoor was artikel 41e, tweede lid, van de E-wet. 

 

17. Artikel 41e van de E-wet is per 1 januari 2015 vervallen. Bij artikel II, derde lid, van de Wet 

van 18 december 2013 tot wijziging van de E-wet (volumecorrectie nettarieven voor de 

energie-intensieve industrie)
5
 is echter bepaald dat de methode die ACM op basis van artikel 

41e van de E-wet zoals dat luidde tot en met 31 december 2014, heeft vastgesteld voor de 

periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016, met ingang van 1 januari 2015 

geacht wordt te zijn vastgesteld op basis van artikel 41, eerste lid, onderdeel b, van de E-

wet. 

   

18. ACM heeft de methode uit het methodebesluit transport toegepast om de hoogte van de x-

factor en de rekenvolumina voor TenneT vast te stellen. Voor de zesde reguleringsperiode 

zijn de x-factor en de rekenvolumina voor TenneT vastgesteld in het besluit van 2 oktober 

2013
6
 (hierna: x-factorbesluit en rekenvoluminabesluit). De wettelijke grondslag hiervoor is 

artikel 41a, eerste en tweede lid, van de E-wet. 

 

                                                      
3
 Met kenmerk ACM/DE/2013/204144. 

4
 Met kenmerk ACM/DE/2013/204145. 

5
 Staatsblad 2013, 575. 

6
 Met kenmerk ACM/DE/2013/204228. 
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19. In beide methodebesluiten heeft ACM gerefereerd aan de mogelijke inzet van de gelden die 

voortvloeien uit de toewijzing van koppelingscapaciteit (hierna: veilinggelden) voor de 

tarieven. Deze mogelijkheid volgt uit artikel 16, zesde lid, van de Verordening (Engelse 

versie): 

“-6. Any revenues resulting from the allocation of interconnection shall be used for the 

following purposes: 

(a) guaranteeing the actual availability of the allocated capacity; and/or 

(b) maintaining or increasing interconnection capacities through network investments, in 

particular in new interconnectors. 

If the revenues cannot be efficiently used for the purposes set out in points (a) and/or (b) of 

the first subparagraph, they may be used, subject to approval by the regulatory authorities of 

the Member States concerned, up to a maximum amount to be decided by those regulatory 

authorities, as income to be taken into account by the regulatory authorities when approving 

the methodology for calculating network tariffs and/or fixing network tariffs. 

The rest of revenues shall be placed on a separate internal account line until such time as it 

can be spent on the purposes set out in points (a) and/or (b) of the first subparagraph. The 

regulatory authority shall inform the Agency of the approval referred to in the second 

subparagraph.” 

 

Via het tarievenvoorstel… 

20. TenneT zendt ACM jaarlijks een voorstel voor de tarieven die zij ten hoogste zal berekenen 

voor de uitvoering van de transporttaken en de systeemtaken (hierna: tarievenvoorstel). 

Daarbij neemt TenneT het uitgangspunt van kostenoriëntatie, de tariefstructuren zoals 

vastgelegd in de TarievenCode Elektriciteit, de door ACM vastgestelde x-factor, 

rekenvolumina en de wettelijke formule in acht. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 

41b, eerste, tweede en derde lid, van de E-wet. 

 

Naar het tarievenbesluit 

21. ACM stelt jaarlijks de tarieven voor TenneT vast. De wettelijke grondslag voor het 

vaststellen van de tarieven is artikel 41c, eerste lid of derde lid, van de E-wet, waarbij ACM 

een correctie kan toepassen op grond van het tweede lid van dat artikel. 

 

22. Daarnaast dient ACM op grond van artikel 41d, tweede lid, van de E-wet het verschil tussen 

de totale inkomsten, als bedoeld in artikel 41b, eerste lid, onderdeel d, van de E-wet en de 

gerealiseerde inkomsten in de tarieven voor het eerstvolgende jaar te verrekenen. 

 

23. Artikel 42 van de E-wet zegt het volgende over de door ACM vast te stellen tarieven: 

“-1. De tarieven treden in werking op een door de Autoriteit Consument en Markt te bepalen 

datum en gelden tot 1 januari van het jaar, volgend op de datum van inwerkingtreding van 

het besluit tot vaststelling van de tarieven. 
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-2. Indien op 1 januari de tarieven voor het volgende jaar nog niet zijn vastgesteld, gelden de 

tarieven tot de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de tarieven 

voor het volgende jaar. 

-3. Iedere netbeheerder legt een exemplaar van de voor hem geldende tarieven voor een 

ieder ter inzage in al zijn vestigingen.” 

 

 

4. Procedure 

24. Met het x-factorbesluit van 2 oktober 2013 heeft ACM de x-factor voor de zesde 

reguleringsperiode (2014 – 2016) vastgesteld op 7,12. 

 

25. Aan de hand van artikel 41b, eerste lid, onderdeel d, van de E-wet heeft ACM met 

gebruikmaking van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek de hoogte van 

de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex voor het jaar 2015 berekend uit het 

quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan het jaar t, 

en van deze prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het jaar t, 

zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De 

hoogte van de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex voor het jaar 2014 bedraagt 

1,0. 

 

26. Op 8 september 2014 heeft ACM TenneT verzocht om uiterlijk 30 september 2014 het 

tarievenvoorstel, bedoeld in artikel 41b, eerste lid, van de E-wet, bij ACM in te dienen. Op 

30 september 2014 heeft ACM het tarievenvoorstel voor het jaar 2015 van TenneT 

ontvangen. 

 

27. Op 10 oktober 2014 heeft ACM het tarievenvoorstel voor twee weken ter inzage gelegd. 

Tevens is dit op de website van ACM gepubliceerd (www.acm.nl). Hiervan is op 10 oktober 

2014 melding gemaakt in de Staatscourant.
7
 Gedurende de termijn van de terinzagelegging, 

die eindigde op 24 oktober 2014, heeft ACM belanghebbenden in de gelegenheid gesteld 

een reactie op het tarievenvoorstel in te dienen. 

 

28. Op 24 oktober 2014 heeft de Vereniging voor Milieu, Energie en Water (hierna: VEMW) naar 

aanleiding van de terinzagelegging van het tarievenvoorstel een reactie ingediend. De 

vragen en opmerkingen van VEMW worden in het onderhavige besluit door ACM 

meegenomen in de beoordeling van de onderwerpen waarop zij zien. 

 

29. Na ontvangst van het tarievenvoorstel heeft ACM aan TenneT nadere vragen gesteld over 

de uitbreidingsinvestering Noordoostpolder, de beheeroverdracht van de HS-netten van 

                                                      
7
 Staatscourant van 10 oktober 2014, nr. 28754. 



 

   

 

Besluit 

 
9
/2

2
 

Stedin aan TenneT, de volumecorrectie als gevolg van de invoering van de Wet 

volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie en de inzet van 

veilinggelden. 

 

30. Op 27 november 2014 heeft TenneT bij ACM een aangepast tarievenvoorstel met toelichting 

ingediend waarin wijzigingen betreffende de onderwerpen uit randnummer 29 zijn verwerkt. 

 

31. ACM heeft na de beoordeling aanpassingen in de tariefberekeningen gemaakt en deze naar 

TenneT gestuurd voor een controle op feitelijke onjuistheden. TenneT heeft hier op 

gereageerd. 

 

 

5. Rekenvolumina 

32. In het methodebesluit voor de zesde reguleringsperiode heeft ACM opgemerkt dat zij de 

rekenvolumina gedurende een reguleringsperiode kan wijzigen ingevolge artikel 41a, 

tweede lid, van de E-wet. 

 

33. Als gevolg van de invoering van de Wet volumecorrectie nettarieven voor de energie-

intensieve industrie
8
 kunnen bepaalde afnemers sinds 1 januari 2014, op grond van artikel 

29 van de E-wet, onder omstandigheden in aanmerking komen voor een volumecorrectie 

(een korting op de af te rekenen volumes). Hierdoor lopen de netbeheerders die dergelijke 

(groot)afnemers hebben aangesloten op hun net, inkomsten mis. Netbeheerders kunnen op 

grond van artikel 41b van de E-wet bij hun tarievenvoorstel een inschatting maken van de 

toe te passen volumecorrecties, waarbij het verschil tussen de geschatte gegevens en 

feitelijke gegevens in latere tarievenbesluiten kan worden gecorrigeerd. 

 

34. TenneT heeft op 27 november 2014 een inschatting van de toe te passen volumecorrecties 

aan ACM toegestuurd. ACM heeft op basis van deze inschatting de rekenvolumina 

aangepast ten behoeve van het onderhavige tarievenbesluit.  

 

35. De overdracht van de HS-netten van Stedin aan TenneT heeft eveneens gevolgen voor de 

rekenvolumina van TenneT. In het aangepaste tarievenvoorstel van TenneT, van 27 

november 2014, is een prognose van deze gevolgen opgenomen. ACM heeft op basis van 

deze inschatting de rekenvolumina aangepast ten behoeve van het onderhavige 

tarievenbesluit. ACM zal het verschil tussen prognose en realisatie in latere 

tarievenbesluiten corrigeren. 

 

 

                                                      
8
 Staatsblad 2013, 575. 
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6. Vaststelling Toegestane Tariefinkomsten 2015 

36. Op basis van de wettelijke formule, de x-factor zoals opgenomen in randnummer 24 en de 

relatieve wijziging van de consumentenprijsindex zoals opgenomen in randnummer 25, 

bepaalt ACM de hoogte van de Totale Inkomsten uit transporttarieven voor het jaar 2015 op 

€ 391.512.245 . Dit zijn echter nog niet de Toegestane Tariefinkomsten die TenneT in 2015 

mag ontvangen. Om de Toegestane Tariefinkomsten te bepalen wordt tevens een aantal 

correcties uitgevoerd. 

 

37. Op grond van artikel 41c, tweede lid, van de E-wet kan ACM de tarieven die zullen gelden in 

het jaar t corrigeren. Deze structurele en incidentele correcties betreffen voor het jaar 2015  

€ -64.082.852. Deze correcties worden in hoofdstuk 7.1 uitgewerkt. 

 

38. Daarnaast worden de toegestane inkomsten voor de systeemtaken, boven in de cascade, 

toegevoegd aan de inkomsten voor de transporttaken. Voor het jaar 2015 betreft dit             

€ 172.337.663. De toegestane inkomsten bestaan uit het budget voor de systeemtaken 

2015 en de structurele en incidentele correcties hierop. Deze worden in hoofdstuk 7.2 

uitgewerkt.  

 

39. Op grond van artikel 16, zesde lid, van de Verordening zet ACM een deel van de 

veilinggelden in als inkomsten bij de vaststelling van de transporttarieven. Voor het jaar 

2015 betreft dit € -45.026.217. 

 

40. Gelet op het bovenstaande bepaalt ACM de Toegestane Tariefinkomsten voor het jaar 2015 

op € 454.740.839.  

 

 

7. Beoordeling tarievenvoorstel 

41. ACM licht in dit hoofdstuk toe hoe de transporttarieven berekend zijn. De transporttarieven 

vergoeden vanaf 2015 zowel de transporttaken als de systeemtaken van TenneT. 

Daarnaast worden er veilinggelden ingezet ter verlaging van de tarieven. Op enkele punten 

wordt afgeweken van het tarievenvoorstel van TenneT. 

 

7.1 Correcties en nacalculaties transporttaken 

42. In deze paragraaf beschrijft ACM de volgende correcties:        

a.    Structurele correcties: 

• Nacalculatie tariefinkomsten 2013; 

• Nacalculatie bonus/malus energie en vermogen 2013; 

• Nacalculatie prognose InterTSO Compensation 2013; 
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• Nacalculatie prognose omzet aansluitdienst en meterhuur voor 2013; 

• Nacalculatie inkoopkosten naastgelegen netten 2013; 

• Correctie omzet aansluitdienst en meterhuur 2015;  

• Toevoeging prognose inkoopkosten naastgelegen netten 2015. 

b.    Incidentele correcties: 

• Vergoeding voor de uitbreidingsinvestering Wateringen-Bleiswijk; 

• Vergoeding voor de uitbreidingsinvestering Noordoostpolder; 

• Vergoeding voor de beheerkosten HS-netten van Stedin; 

• Nacalculaties oude jaren transportdiensten en aansluitdiensten. 

 

Structurele correcties 

43. Nacalculatie tariefinkomsten 2013: ACM voert deze nacalculatie uit op grond van artikel 41d, 

tweede lid, van de E-wet. In deze nacalculatie wordt het verschil tussen de gerealiseerde 

tariefinkomsten in het jaar 2013 op basis van de gefactureerde tarieven voor de EHS- en 

HS-netten en de vooraf bepaalde Toegestane Tariefinkomsten voor dat jaar verrekend in 

het jaar 2015. Dit resulteert in een correctie van € -20.932.930 in de Toegestane 

Tariefinkomsten. 

 

44. Nacalculatie bonus/malus energie en vermogen (hierna: E&V) 2013: ACM voert deze 

nacalculatie uit op grond van artikel 41c, tweede lid, onderdeel c, van de E-wet. In het 

methodebesluit transporttaken
9
 heeft ACM beschreven hoe zij deze nacalculatie berekent. 

ACM bepaalt eerst het verschil tussen de geprognosticeerde kosten en de werkelijke kosten. 

De werkelijke kosten zijn gelijk aan het werkelijke bedrag dat aan de partijen is betaald, 

verminderd met de werkelijk opgelegde sancties. Van het verschil (zowel negatief als 

positief) wordt driekwart nagecalculeerd. Het resterende kwart is voor risico van TenneT. 

Indien het verschil meer dan 20% bedraagt (zowel negatief als positief) wordt het meerdere 

deel volledig nagecalculeerd.  

 

45. De prognose van de inkoopkosten E&V in 2013 bedroeg € 52.826.597 voor de EHS-netten. 

De realisatie bedroeg € 40.793.658. Het verschil tussen prognose en realisatie bedraagt  

€ -12.032.939. Als gevolg van de bonus/malus berekening leidt dit tot een correctie van 

€ -10.084.622 in de Toegestane Tariefinkomsten voor 2015.  

 

46. De prognose van de inkoopkosten E&V in 2013 bedroeg € 44.273.548 voor de HS-netten. 

De realisatie bedroeg € 27.836.968. Het verschil tussen prognose en realisatie bedraagt   

€ -16.436.580. Als gevolg van de bonus/malus berekening leidt dit tot een correctie van       

€ -15.272.419 in de Toegestane Tariefinkomsten voor 2015. 

 

47. Nacalculatie prognose InterTSO Compensation (hierna: ITC) 2013: ACM heeft op grond van 

artikel 41c, tweede lid, onderdeel c, van de E-wet deze nacalculatie uitgevoerd. In deze 

                                                      
9
 Kenmerk ACM/DE/2013/204144, randnummer 258. 
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nacalculatie worden de verschillen tussen de geprognosticeerde kosten die in de 

transporttarieven van 2013 zijn verwerkt en het werkelijke saldo van het ITC berekend. 

Onder het saldo wordt verstaan de opbrengsten minus de kosten die op basis van de 

internationale afspraken worden toegerekend aan het Nederlandse landelijk 

hoogspanningsnetwerk. Op basis van de realisaties voor het jaar 2013 is gebleken dat de 

kosten ITC lager zijn uitgevallen dan werd geschat. Dit resulteert in een correctie van           

€ -20.438.746 in de Toegestane Tariefinkomsten voor 2015. 

 

48. Nacalculatie prognose omzet aansluitdienst en meterhuur 2013: ACM heeft op grond van 

artikel 41c, tweede lid, onderdeel c, van de E-wet deze correctie uitgevoerd. Met deze 

nacalculatie wordt het verschil tussen de geprognosticeerde opbrengsten die in de 

transporttarieven van 2013 zijn verwerkt en de werkelijke opbrengsten voor de 

aansluitdienst en meterhuur in 2013 verwerkt in de tarieven voor het jaar 2015. Dit resulteert 

in een correctie van € -742.952 voor de EHS-netten en € -22.869.294 voor de HS-netten in 

de Toegestane Tariefinkomsten voor 2015. 

 

49. Nacalculatie inkoopkosten naastgelegen netten 2013: ACM voert deze nacalculatie uit op 

grond van artikel 41b, tweede lid, van de E-wet, dat sinds 1 juli 2011 in werking is. In deze 

nacalculatie wordt het verschil tussen de werkelijke kosten en de geschatte kosten, zonder 

toepassing van de wettelijke formule, toegevoegd aan de totale inkomsten uit de tarieven. 

Aangezien er voor 2013 nog geen geschatte kosten (prognose) in de tarieven waren 

opgenomen, bestaat de nacalculatie uit de gerealiseerde kosten 2013. Dit resulteert in een 

correctie van € 13.330.662 in de Toegestane Tariefinkomsten voor 2015. 

 

50. Correctie omzet aansluitdienst en meterhuur 2015: met deze correctie wordt de verwachte 

opbrengst uit de aansluitdienst en meterhuur voor het jaar 2015 in mindering gebracht op de 

Toegestane Tariefinkomsten. Dit resulteert in een correctie van € -1.043.081 voor de 

EHS-netten en € -32.598.754 voor de HS-netten in de Toegestane Tariefinkomsten voor 

2015. 

 

51. Toevoeging prognose inkoopkosten naastgelegen netten 2015: Op grond van artikel 41b, 

tweede lid, van de E-wet voegt ACM een prognose toe aan de totale inkomsten uit de 

tarieven voor de inkoopkosten naastgelegen netten 2015. Deze prognose volgt uit de 

realisatie in 2013. Dit resulteert in een correctie van € 13.330.662 in de Toegestane 

Tariefinkomsten voor 2015. 

 

Incidentele correcties 

Vergoeding voor de uitbreidingsinvestering Wateringen – Bleiswijk 

52. Op grond van artikel 41b, eerste lid, onderdeel e, van de E-wet neemt ACM een vergoeding 

op in de tarieven voor het jaar 2015 ter dekking van de doelmatige kosten voor de 

uitbreidingsinvestering in de verbinding Wateringen – Bleiswijk. De vergoeding ter dekking 

van de kosten behelst een nacalculatie voor de jaren 2013 en 2014 en een vergoeding voor 
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de kapitaal- en operationele kosten uit 2015. Dit resulteert in een vergoeding van 

€ 13.106.716 in de Toegestane Tariefinkomsten voor 2015. 

 

Vergoeding voor de investering “Uitbreiding elektriciteitsnet Noordoostpolder” 

53. Op grond van artikel 41b, eerste lid, onderdeel e, van de E-wet neemt ACM in de tarieven 

voor het jaar 2015 een vergoeding op ter dekking van vooralsnog als doelmatig 

aangemerkte kosten van de investering “Uitbreiding elektriciteitsnet Noordoostpolder” 

(hierna: NOP). ACM onderbouwt dit als volgt. 

 

54. Bij artikel 20d van de E-wet is bepaald dat ACM de kosten van een investering waarvoor op 

grond van artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening een inpassingsplan is vastgesteld, 

verrekent in de tarieven. Ingevolge artikel 41b, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de E-

wet neemt TenneT bij het jaarlijks voor 1 oktober aan ACM te zenden tarievenvoorstel in 

acht de gemaakte kosten voor investeringen, bedoeld in artikel 20d, voor zover de kosten 

doelmatig zijn. Het vierde lid van artikel 41b van de E-wet draagt ACM op een beleidsregel 

vast te stellen betreffende de beoordeling van de doelmatigheid, bedoeld in het eerste lid, 

onder e. Dit is de Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van bijzondere 

investeringen (hierna: de Beleidsregel).
10

 

 

55. Ingevolge artikel 2, onderdeel b, van de Beleidsregel neemt ACM de doelmatige kosten van 

een investering in aanmerking bij de vaststelling van de tarieven van het eerstvolgende jaar, 

als de kennisgeving van de realisatie en activering van die investering voorafgaand aan of 

uiterlijk bij de indiening van het tariefvoorstel aan ACM is gedaan. In de toelichting bij artikel 

2
11

 is onder meer opgemerkt: 

“De Raad kan zich alleen een oordeel vormen over de doelmatige kosten van een 

investering, indien hij tijdig beschikt over voldoende informatie. Om die reden stuurt de 

netbeheerder zo spoedig mogelijk nadat de investering is gerealiseerd en geactiveerd een 

kennisgeving hiervan aan de Raad. (…) Indien de netbeheerder de kennisgeving later dan 

bij de indiening van het tariefvoorstel als bedoeld in artikel 41b, eerste lid, van de E-wet (…) 

aan de Raad stuurt, kan de Raad de doelmatige kosten van de investering niet meenemen 

in het voor het komende jaar vast te stellen tariefbesluit. De Raad hanteert hierbij dezelfde 

wettelijke regels als voor de indiening van het tariefvoorstel. Als gevolg hiervan zal een 

tariefverhoging naar aanleiding van de investering later door de Raad doorgevoerd worden. 

Het voornoemde is in lijn met het bepaalde in artikel 41b, onderdeel e, van de E-wet(…). 

Indien de kennisgeving tijdig is gedaan maar de beoordeling tot vaststelling van de 

doelmatige kosten van de investering nog niet is afgerond op het moment dat de tarieven 

voor het volgend jaar worden vastgesteld door de Raad, zal de Raad een schatting van de 

doelmatige kosten in aanmerking nemen bij de vaststelling van de jaarlijkse 

                                                      
10

 Besluit van 27 december 2011, Stcrt. 2011, 24039, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 september 2014, 

Staatscourant 2014, 28357. 

11
 Staatscourant 2011, 24039, p. 4 en 5. 
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transporttarieven. Deze werkwijze kan er echter toe leiden dat op grond van artikel 41c van 

de E-wet (…) een correctie op de vastgestelde tarieven wordt toegepast.” 

 

56. Op 12 mei 2011 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het inpassingsplan 

“Uitbreiding elektriciteitsnet Noordoostpolder” vastgesteld. Het betreft hier een investering, 

bedoeld in artikel 20d van de E-wet. Bij het tarievenvoorstel van 30 september 2014 heeft 

TenneT een aanvraag ingediend voor verrekening van de kosten van deze investering in de 

tarieven van 2015 en verder. Gelet op de tekst van artikel 41b E-wet en de 

wetsgeschiedenis
12

 komen echter slechts de kosten van een investering als bedoeld in 

artikel 20d van de E-wet die zijn gemaakt vóór 1 oktober en voor zover die doelmatig zijn, in 

aanmerking voor verrekening in de tarieven van het eerstvolgende jaar. In artikel 2, 

onderdeel b, van de Beleidsregel is verduidelijkt dat de kennisgeving van de realisatie en 

activering van die investering voorafgaand aan of uiterlijk bij de indiening van het 

tariefvoorstel - derhalve vóór 1 oktober - aan ACM moet zijn gedaan. 

 

57. Derhalve kunnen alleen de kosten die samenhangen met de deelprojecten die op 22 mei 

2014 in gebruik zijn genomen in aanmerking komen voor verrekening in de tarieven van 

2015, en niet tevens het tweede deel van de investering, dat pas op 21 november 2014 in 

gebruik is genomen. 

 

58. De beoordeling van de doelmatigheid van de investering wordt normaliter uitgevoerd 

voordat ACM besluit tot toekenning van een tariefsverhoging ter dekking van kosten van een 

investering als bedoeld in artikel 20d van de E-wet. Uit een oogpunt van efficiency heeft 

ACM nu evenwel geen doelmatigheidsbeoordeling uitgevoerd, maar zal zij een integrale 

doelmatigheidsbeoordeling uitvoeren van het gehele project in het eerste halfjaar van 2015. 

Een dergelijke integrale doelmatigheidsbeoordeling was, gelet op het late tijdstip van 

ingebruikname van het tweede deel van de investering, thans niet meer mogelijk. De 

resultaten van de integrale doelmatigheidsbeoordeling in 2015 zullen worden opgenomen in 

het tarievenbesluit TenneT voor 2016. Voor de verwerking van de deelinvestering in het 

onderhavige tarievenbesluit voor 2015 gelden de volgende aannames: (a) NOP bevat geen              

investeringen die buiten de scope van het project vallen en (b) NOP is voor 100% doelmatig. 

Mocht uit de later uitgevoerde integrale doelmatigheidsbeoordeling blijken dat de resultaten 

afwijken van deze twee aannames, dan zal ACM hiermee rekening houden bij de 

vaststelling van de tarieven TenneT voor 2016. Bovenstaande benadering van de 

doelmatigheidsbeoordeling vindt steun in de hiervóór geciteerde toelichting bij artikel 2 van 

de Beleidsregel en sluit ook aan bij de behandeling van de aanmerkelijke investering Cluster 

Eemshaven Oudeschip in het tarievenbesluit transporttaken TenneT voor 2012.
13

  

 

                                                      
12

 Zie TK, 2008-2009, 31 904, nr. 3, p. 18 en 19. 

13
 Zie randnummer 66 van bijlage 4 bij het besluit van 16 december 2011, 103852/45. 
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59. De vergoeding ter dekking van de kosten behelst een vergoeding voor de kapitaal- en 

operationele kosten uit 2014 én 2015 van de (deel)projecten die op 22 mei 2014 in gebruik 

zijn genomen. Dit resulteert in een vergoeding van € 7.292.906 in de Toegestane 

Tariefinkomsten voor 2015. 

 

Vergoeding voor beheerkosten HS-netten van Stedin 

60. Op grond van artikel 10 van de E-wet dient het beheer van de HS-netten bij TenneT te 

liggen. Uitzondering betreft HS-netten waarop Cross Border Lease (CBL)-overeenkomsten 

zijn gevestigd. Stedin heeft bij ACM aangegeven dat de CBL-overeenkomsten op de HS-

netten van Stedin zijn komen te vervallen. Om deze reden gaat ACM voor de vaststelling 

van de tarieven per 1 januari 2015 er vanuit dat het beheer van de desbetreffende netten bij 

TenneT is komen te liggen. Door deze beheeroverdracht veranderen de kosten van TenneT 

voor haar netten en past ACM de inkomsten hierop aan. ACM verwerkt de financiële 

gevolgen van de overgang van het beheer van de CBL-netten vanaf 2015 in de tarieven. 

ACM berekent de correctie op de totale inkomsten als volgt. 

 

61. Vermogenskostenvergoeding HS-netten: ACM acht de kapitaalkosten ultimo 2014 de beste 

schatter voor aanpassing van de inkomsten 2015 voor TenneT. De Gestandaardiseerde 

Activa Waarde (hierna: GAW) en de afschrijvingen over het jaar 2014 worden bepaald op 

basis van een prognose van Stedin. De GAW en de afschrijvingen voor het jaar 2015 

worden bepaald op basis van een correctie voor inflatie en voor de frontier shift, zoals deze 

in het methodebesluit voor de zesde reguleringsperiode is bepaald. 

 

62. De vermogenskostenvergoeding wordt bepaald op basis van de GAW voor 2015 

vermenigvuldigd met WACC. De reële WACC voor 2013 is vastgesteld op 6,0%. Voor 2016 

is deze vastgesteld op 3,6%. Aangezien de WACC buiten de toepassing van de 

zogenoemde ‘one-off’ valt, als bedoeld in artikel 41c, vierde lid, van de E-wet, is er sprake 

van geleidelijke ingroei van de waarde voor 2013 naar de waarde voor 2016. Daarom rekent 

ACM voor het jaar 2015 met een WACC van 4,4%, namelijk een 2/3e stap van 6,0% naar 

3,6%. 

 

63. Inschatting operationele kosten HS-netten 2015: Eerst worden de operationele kosten (excl. 

inkoopkosten naastgelegen netten) over het jaar 2014 en de inkoopkosten naastgelegen 

netten bepaald op basis van een prognose van Stedin. Vervolgens worden de operationele 

kosten (excl. inkoopkosten naastgelegen netten) voor 2015 bepaald door rekening te 

houden met inflatie en de frontier shift. De inkoopkosten naastgelegen netten 2015 worden 

bepaald door rekening te houden met inflatie. 

 

64. Door de overdracht van HS-netten zal TenneT meer beheerkosten en minder inkoopkosten 

naastgelegen netten kennen. De vergoeding voor de beheerkosten HS-netten van Stedin 

bestaat uit de prognose voor de vermogenskostenvergoeding 2015, de afschrijvingen 2015, 
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de operationele kosten en de inkoopkosten naastgelegen netten. Dit resulteert in een 

correctie in de Toegestane Tariefinkomsten voor 2015 van € 16.303.996.  

 

65. ACM is voornemens om in een toekomstig tarievenbesluit de prognoses voor de vergoeding 

van de beheerkosten te vervangen door de realisatie.  

 

66. Nacalculaties oude jaren: het betreft hier inkomstennacalculaties voor transport- en 

aansluitdiensten over de jaren 2009 tot en met 2012 die samenhangen met het feit dat 

verrekeningen met afnemers over deze jaren nog niet definitief waren afgerond. ACM voert 

deze nacalculatie uit op grond van artikel 41d, tweede lid, van de E-wet. Dit resulteert in een 

correctie in de Toegestane Tariefinkomsten voor 2015 van € -3.464.996. 

 

7.2 Toegestane inkomsten voor de systeemtaken 

67. De Toegestane Tariefinkomsten voor de systeemtaken bestaan uit de volgende onderdelen:  

a.   Het budget voor systeemtaken voor 2015 

b.   Structurele correcties: 

• Nacalculatie tariefinkomsten 2013; 

• Nacalculatie bonus/malus inkoopkosten energie en vermogen systeemtaken 2013, 

inclusief sancties; 

• Nacalculatie systeemdiensten 2011 en 2012. 

c.    Incidentele correctie: 

• Restitutie systeemdienstentarieven n.a.v. de CBb-uitspraak inzake DOW. 

 

Budget voor systeemtaken voor 2015  

68. Het budget voor systeemtaken voor 2015 is bepaald aan de hand van bijlage 1 van het 

methodebesluit systeemtaken.
14

 ACM heeft hierbij het consumentenprijsindexcijfer, zoals 

opgenomen in randnummer 25 van dit besluit, gebruikt. Het budget voor 2015 is gelijk aan 

€ 142.836.985 en bestaat uit de volgende onderdelen: 

• De beheerkosten van € 55.379.255; 

• De uitvoeringskosten systeemtaken van € 36.514.763; en 

• De inkoopkosten energie en vermogen van € 50.942.967.
15

 

 

Structurele correcties 

69. Nacalculatie tariefinkomsten 2013: deze nacalculatie is conform de reguleringssystematiek 

voor systeemtaken tot en met het jaar 2013. ACM voert op grond van artikel 41c, tweede lid, 

onderdeel c, van de E-wet deze nacalculatie uit. In deze nacalculatie wordt het verschil 

tussen de gerealiseerde tariefinkomsten in het jaar 2013 en de vooraf bepaalde toegestane 

                                                      
14 Met kenmerk ACM/DE/2013/204145. 

15
 Onderdeel van het budget voor de inkoopkosten energie en vermogen is het saldo onbalans voor 2014. Dit is gelijk 

aan de opbrengsten minus de kosten van de onbalansmarkt, zoals vermeld in artikel 3.9.9 van de SysteemCode. 
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tariefinkomsten voor dat jaar uit het systeemdienstentarief gecorrigeerd in het jaar 2015. Dit 

resulteert in een correctie van € -4.014.691 in de Toegestane Tariefinkomsten voor 2015. 

 

70. Nacalculatie bonus/malus inkoopkosten energie en vermogen systeemtaken 2013, inclusief 

sancties: ACM voert deze nacalculatie uit op grond van artikel 41c, tweede lid, onderdeel c, 

van de E-wet. In deze nacalculatie worden de verschillen tussen de geprognosticeerde 

kosten die in het systeemdienstentarief van 2013 zijn verwerkt en de werkelijke kosten voor 

energie en vermogen in dat jaar vastgesteld. De werkelijke kosten zijn gelijk aan het 

werkelijke bedrag dat aan de partijen is betaald, verminderd met de werkelijk opgelegde 

sancties. Dit resulteert in een correctie van € -16.541.847 in de Toegestane Tariefinkomsten 

voor 2015. 

 

71. Nacalculatie systeemdiensten 2011 en 2012: ACM voert deze nacalculatie uit op grond van 

artikel 41c, tweede lid, onderdeel c, van de E-wet. Het betreft de verschillen tussen de in 

2011 en 2012 gefactureerde voorschotvolumes aan regionale netbeheerders en definitief 

gefactureerde volumes op basis van de eindafrekeningen met accountantsverklaring, 

vermenigvuldigd met het systeemdienstentarief van de betreffende jaren. Dit resulteert in 

een correctie in de Toegestane Tariefinkomsten voor 2015 van € 5.031.000. 

 

Incidentele correctie 

72. Restitutie systeemdienstentarieven naar aanleiding van de CBb-uitspraak inzake DOW: in 

het methodebesluit
16

 heeft ACM aangekondigd dat ten gevolge van de uitspraak van het 

CBb van 23 juli 2012 inzake Dow Benelux B.V. bepaalde afnemers in het verleden 

onverschuldigde systeemdienstentarieven hebben betaald. TenneT dient deze afnemers te 

restitueren. Dit leidt tot een wijziging in inkomsten uit de systeemdienstentarieven die in de 

tweede reguleringsperiode voor verrekening in aanmerking kan komen. ACM voert deze 

correctie uit op grond van artikel 41c, tweede lid, onderdeel b, van de E-wet. Dit resulteert in 

een correctie in de Toegestane Tariefinkomsten voor 2015 van € 45.026.217. 

 

73. De door TenneT opgevoerde restitutiekosten in het tarievenvoorstel voor het jaar 2014 zijn 

door ACM aan een audit worden onderworpen. Uit de audit zijn geen correcties 

voortgekomen, die in het onderhavige tarievenbesluit worden verdisconteerd.  

 

7.3 Correctie tarieven door inzet van veilinggelden 

74. In de methodebesluiten
17

 heeft ACM toegelicht hoe de veilinggelden van TenneT zich 

verhouden tot de methode van regulering van TenneT. Artikel 16, zesde lid, en bijlage 1, 

randnummer 6.4, van de Verordening beschrijven voor welke drie doelen de veilinggelden 

mogen worden aangewend. Hieruit valt op te maken dat de veilinggelden in eerste instantie 

                                                      
16

 Randnummers 118 en 119, kenmerk ACM/DE/2013/204145. 

17
 Kenmerk ACM/DE/2013/204144 en ACM/DE/2013/204145. 
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moeten worden aangewend voor het garanderen dat de toegewezen koppelingscapaciteit 

daadwerkelijk beschikbaar is en/of het handhaven of vergroten van koppelingscapaciteit. In 

tweede instantie kunnen de veilinggelden, onder voorbehoud van goedkeuring door ACM, 

aangewend worden als inkomsten die in aanmerking worden genomen bij de vaststelling 

van de nettarieven.  

 

75. Bij haar tarievenvoorstel geeft TenneT aan dat er voldoende veilinggelden beschikbaar zijn 

voor de geplande investeringen in de primaire doelen. Ook geeft TenneT aan dat er 

voldoende veilinggelden beschikbaar zijn voor een inzet bij de vaststelling van de 

transporttarieven voor het jaar 2015. 

 

76. TenneT heeft in haar aangepaste tarievenvoorstel van 27 november 2014 de inzet van de 

veilinggelden bij de toegestane tariefinkomsten verhoogd tot het niveau van de restitutie 

systeemdienstentarieven naar aanleiding van de CBb-uitspraak inzake DOW, zie 

randnummer 72. ACM verleent met onderhavig besluit goedkeuring voor de inzet van 

veilinggelden voor dit doel. 

 

77. Voor de compensatie van de restitutie systeemdienstentarieven inzake DOW is een inzet 

van € 45.026.217 nodig. ACM besluit dat dit het maximumbedrag aan veilinggelden is dat 

mag worden aangewend als inkomsten bij de vaststelling van de transporttarieven voor het 

jaar 2015. 

 

78. ACM zal het Agentschap ACER
18

 op grond van artikel 16, zesde lid, van de Verordening op 

de hoogte brengen van de inzet van veilinggelden als inkomsten bij de vaststelling van de 

transporttarieven. 

 

7.4 Heffingsrente 

79. Aangezien de kosten voor een bepaald jaar bij TenneT gedurende dat jaar nog niet bekend 

zijn, wordt deels gewerkt met prognoses. ACM past op deze prognoses nacalculatie toe aan 

de hand van later verstrekte rapportages over de daadwerkelijk gemaakte kosten. Voor de 

nacalculatie van prognoses wordt vanaf de datum (of midden van een periode) dat een 

overschot of tekort is ontstaan rente berekend tot de datum (of midden van een periode) dat 

het tekort of overschot met de tarievenvergoeding is verrekend. Als rente wordt het gewogen 

gemiddelde genomen van de wettelijke heffingsrente, zoals die door het Ministerie van 

Financiën elk kwartaal wordt vastgesteld (hierna: heffingsrente). 

 

80. De heffingsrente wordt toegepast op correcties in de Toegestane Tariefinkomsten. Hierbij is 

het uitgangspunt dat over het totale bedrag heffingsrente berekend wordt vanaf 1 juli van het 

jaar waarop het tekort of overschot betrekking heeft tot 1 juli 2015. Een uitzondering hierop 

                                                      
18

 Agency for the Cooperation of Energy Regulators. 
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vormt de nacalculatie van de tariefinkomsten 2013, waarbij de heffingsrente wordt berekend 

vanaf 1 januari na het jaar waarop het tekort of overschot betrekking heeft.  

 

81. In tabel 1 is een overzicht te vinden van de heffingsrentes per kwartaal voor de jaren 2009 

tot en met 2014. De heffingsrente is tot en met het laatste kwartaal van 2012 door de 

Staatssecretaris  van Financiën vastgesteld overeenkomstig de Regeling bekendmaking 

percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen (Staatscourant 1992, 189), 

laatstelijk gewijzigd op 7 november 2012 (Staatscourant 2012, 23419). Met ingang van 1 

januari 2013
19

 is het percentage van de heffingsrente gelijk aan het percentage van de 

ingevolge artikel 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bij algemene 

maatregel van bestuur vastgestelde wettelijke rente,
20

 met dien verstande dat met ingang 

van het tweede kwartaal van 2014 het eerstgenoemde percentage ten minste 4 bedraagt.
21

 

Voor het jaar 2015 gebruikt ACM een schatting en past zij het recentst gepubliceerde 

percentage toe (vierde kwartaal 2014: 4,00%).  

 

Tabel 1. Overzicht heffingsrente op grond van Awr. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1
e
 kwartaal 4,90% 2,50% 2,50% 2,85% 3,00% 3,00% 

2
e
 kwartaal 3,50% 2,50% 2,50% 2,30% 3,00% 4,00% 

3
e
 kwartaal 2,75% 2,50% 2,75% 2,50% 3,00% 4,00% 

4
e
 kwartaal 2,50% 2,50% 3,00% 2,25% 3,00% 4,00% 

 

7.5 Conclusie 

82. Op basis van bovenstaande beoordeling heeft ACM de transporttarieven opnieuw berekend. 

Als uitgangspunt hanteert ACM de Toegestane Tariefinkomsten voor de transporttaken en 

systeemtaken zoals bepaald in hoofdstuk 6 en 7 van onderhavig besluit. 

 

83. De totstandkoming van de totale toegestane inkomsten uit de transporttarieven staat 

beschreven in de randnummers 36 tot en met 81. De som van bovengenoemde bedragen 

en correcties vormt het totaal aan Toegestane Tariefinkomsten uit de transporttarieven voor 

het jaar 2015 en bedraagt € 454.740.839. In onderstaande tabel is de opbouw van deze 

inkomsten weergegeven. 
  

                                                      
19

 Zie de Wet van 22 december 2011 houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten 

(Belastingplan 2012), Staatsblad 2011, 639.  

20
 Deze algemene maatregel van bestuur is het Besluit wettelijke rente, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 juni 2012 

dat in werking is getreden op 1 juli 2012 (Stb. 2012, 285). 

21
 Zie de Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de 

Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting- en invorderingsrente (Wet wijziging 

percentages belasting- en invorderingsgrente), Staatsblad 2013, 568. 
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Tabel 2. Toegestane Tariefinkomsten uit transporttarieven voor het jaar 2015. 

 Bedrag in € 

incl hr 

Bedrag in € 

ex hr 

Totale inkomsten transporttaken 2015 391.512.245  

Structurele correcties transporttaken   

Nacalculatie tariefinkomsten 2013 -20.932.930 -19.784.681 

Nacalculatie bonus/malus energie en vermogen EHS 2013 -10.084.622 -9.391.610 

Nacalculatie bonus/malus energie en vermogen HS 2013 -15.272.419 -14.222.903 

Nacalculatie prognose Inter TSO Compensation 2013 -20.438.746 -19.034.201 

Nacalculatie progn. omzet aansluitdienst en meterhuur EHS 2013 -742.952 -691.897 

Nacalculatie prognose omzet aansluitdienst en meterhuur HS 2013 -22.869.294 -21.297.723 

Nacalculatie naastgelegen netten 2013 13.330.662 12.414.583 

Correctie omzet aansluitdienst en meterhuur EHS 2015 -1.043.081 -1.043.081 

Correctie omzet aansluitdienst en meterhuur HS 2015 -32.598.754 -32.598.754 

Toevoeging prognose omzet naastgelegen netten 2015 13.330.662 13.330.662 

Totaal structurele correcties transporttaken -97.321.475  

Incidentele correcties transporttaken   

Vergoeding uitbreidingsinvestering Wateringen-Bleiswijk 13.106.716 13.154.893 

Vergoeding uitbreidingsinvestering Noordoostpolder  7.292.906 7.165.081 

Vergoeding beheerkosten HS-netten van Stedin 16.303.996 16.303.996 

Nacalculatie oude jaren transport- en aansluitdiensten -3.464.996 -3.183.979 

Totaal incidentele correcties transporttaken 33.238.623  

   

Budget voor systeemtaken 2015 142.836.985  

Structurele correcties systeemtaken   

Nacalculatie tariefinkomsten 2013 -4.014.691 -3.794.470 

Nacalculatie bonus/malus inkoopkosten systeemtaken 2013  -16.541.847 -15.405.096 

Nacalculatie systeemdiensten 2011 en 2012 5.031.000 4.543.152 

Totaal structurele correcties systeemtaken -15.525.539  

Incidentele correctie systeemtaken   

Restitutie systeemdienstentarieven n.a.v. CBb-uitspraak DOW 45.026.217 43.035.852 

Totaal incidentele correctie systeemtaken 45.026.217  

   

Inzet van veilinggelden -45.026.217  

   

Totaal toegestane inkomsten transporttarieven 2015 454.740.839  
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8. Dictum 

84. Op grond van artikel 16, zesde lid, van de Verordening stelt de Autoriteit Consument en 

Markt het bedrag dat uit de veilinggelden mag worden aangewend als inkomsten bij de 

vaststelling van de transporttarieven voor het jaar 2015 vast op € 45.026.217. 

 

85. Op grond van artikel 41c, eerste lid, van de E-wet stelt de Autoriteit Consument en Markt de 

transporttarieven 2015 die TenneT TSO B.V. in rekening mag brengen volgens 

onderstaande tabel vast. 

 

86. Daarnaast stelt de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 41a, tweede lid, van 

de E-wet de rekenvolumina gewijzigd vast volgens onderstaande tabel. 

 

Afnemerscategorie 

Tariefdrager 

Tarief 

(€) 

Rekenvolume 

Afnemers EHS (220-380 kV)   

Vastrecht transportdienst per jaar 12.478,96 37 

kW gecontracteerd per jaar 7,85 1.356.510 

kW max per maand 0,91 11.591.230 

   

Afnemers EHS (220-380 kV) max 600 uur per jaar   

Vastrecht transportdienst per jaar 12.478,96 12 

kW gecontracteerd per jaar 3,92 65.823 

kW max per week 0,32 1.113.308 

   

Afnemers HS (110-150 kv)   

Vastrecht transportdienst per jaar 2.760,00 100 

kW gecontracteerd per jaar 14,86 14.251.664 

kW max per maand 1,44 147.632.121 

   

Afnemers HS (110-150 kV) max 600 uur per jaar   

Vastrecht transportdienst per jaar 2.760,00 58 

kW gecontracteerd per jaar 7,43 569.549 

kW max per week 0,50 6.409.607 

 

87. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts zal de Autoriteit 

Consument en Markt dit besluit op haar internetpagina (www.acm.nl) publiceren en ter 

inzage leggen ten kantore van ACM. Daarnaast is TenneT TSO B.V. op grond van artikel 

42, derde lid, van de E-wet verplicht om een exemplaar van de voor haar geldende tarieven 

voor een ieder ter inzage te leggen in al haar vestigingen.  
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88. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. 

 

 

 

 

Den Haag,  

 

Datum:  05 december 2014 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

w.g. 

 

Mr. L.A.G. Moelker 

Teammanager Directie Energie 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. In dit 

bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep 

bij de administratieve rechter. 

 

 

 


