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Geachte voorzitter, 

 

Met deze brief beantwoord ik de vragen die de vaste commissie voor 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft gesteld in haar brief van 4 

april 2012, met betrekking tot de tarieven en winsten van netbeheerders en 

transportverliezen.  

 

Tarieven netbeheerders 

De leden van de commissie vroegen om de tarieven die netbeheerders aan hun 

klanten berekenden in de jaren 2009 tot en met 2012, inclusief de procentuele 

verandering van deze tarieven gedurende deze jaren.  

 

Netbeheerders hanteren een groot aantal tarieven, voor bijvoorbeeld het maken 

van aansluitingen, het in stand houden van aansluitingen en voor transport. De 

tarieven zijn onder meer afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting en het 

type verbinding. Bij de beantwoording van deze vraag is ervoor gekozen om de 

tariefontwikkeling van de gemiddelde tarieven voor kleinverbruikers als indicator 

te gebruiken. Deze ontwikkeling is globaal representatief voor de ontwikkeling van 

de totale inkomsten van netbeheerders uit de tarieven en geeft daardoor een goed 

structureel beeld.  

 

In onderstaande tabel wordt op basis van cijfermateriaal van de NMa een 

overzicht gegeven van de tariefontwikkeling van het netbeheer. In de tabel is een 

splitsing gemaakt naar individuele netbeheerders. In de grafiek zijn kleinere 

netbeheerders gesommeerd. Tevens is het sectorgemiddelde opgenomen. 

Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling van het sectorgemiddelde van de 

tarieven voor zowel gas als elektriciteit in de periode 2006-2012 is achtergebleven 

bij de ontwikkeling van het CPI (inflatie). De procentuele verandering van de 

tarieven is opgenomen in de tabel onder de grafiek. Hierbij is het jaar 2006 als 

uitgangspunt genomen.  

 

Uit het overzicht blijkt dat de gemiddelde tarieven voor het gasnetbeheer tussen 

2009 en 2012 zijn gestegen van 111,49 naar 117,11, oftewel met gemiddeld 

1,66% per jaar. De gemiddelde tarieven voor het beheer van het elektriciteitsnet 
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zijn over dezelfde periode gestegen van 162,94 naar 183,18, oftewel met 

gemiddeld 4,13% per jaar.  

 

Uit de meest recente trendrapportage energiemarkt van de NMa 

(“Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt: 

tweede halfjaar 2011”, gepubliceerd op www.nma.nl) blijkt dat voor een 

gemiddeld huishouden de kosten voor het gebruik van gas- en 

elektriciteitsnetwerken ongeveer 17% uitmaken van de totale energiekosten. Dat 

betekent dat de totale energierekening op grond van de stijging van de tarieven 

van de netbeheerders ten opzichte van 2009 met 1,5% is verhoogd.  
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Winsten netbeheerders 

De leden van commissie informeerden naar de winsten van netbeheerders en de 

uitkering van winsten aan aandeelhouders. Allereerst is het van belang 

onderscheid te maken tussen winsten van netwerkbedrijven en de door de NMa 

gereguleerde rendementen van netbeheerders. Deze netbeheerders maken 

onderdeel uit van de netbedrijven. Het is de netbedrijven toegestaan om naast 

gereguleerde netactiviteiten commerciële activiteiten te ondernemen. De 

winstgevendheid van het netbeheer kan niet geïsoleerd worden binnen de winsten 

van het netbedrijf zonder aanvullend uitgebreid cijferonderzoek. De winsten die 

netbedrijven behalen, alsmede de dividenden die daaruit voortvloeien, geven dus 

geen indicatie van de winstgevendheid van het netbeheer.  

 

De NMa is verantwoordelijk voor de regulering van de tarieven die netbeheerders 

ten hoogste aan hun afnemers in rekening brengen. De regulering door de NMa is 

erop gericht de efficiency van het netbeheer te bevorderen en te voorkomen dat 

de netbeheerders een onredelijk hoog rendement behalen. Daarbij geldt als 

uitgangspunt dat de tarieven dekkend moeten zijn voor de efficiënte kosten van 
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het netbeheer, met inachtneming van een door de NMa vast te stellen redelijk 

rendement. Onder efficiënte kosten verstaat de NMa de kosten die de 

netbeheerder minimaal moet maken om aan zijn wettelijke verplichtingen te 

voldoen. In 2010 heeft de NMa de gerealiseerde winsten 2006 – 2009 uitgebreid 

onderzocht (Onderzoek winsten en financiële positie regionale netbeheerders 

2006-2009). De NMa heeft toen geconcludeerd dat netbeheerders in de genoemde 

periode een cumulatief rendement hebben behaald dat spoort met wat de NMa in 

het kader van de tariefregulering als redelijk aanmerkt. Een tweede conclusie is 

dat de netbeheerders in deze periode een prudent dividendbeleid hebben gevoerd 

(de helft van de winst is niet uitgekeerd als dividend maar aangewend om het 

eigen vermogen te versterken met het oog op noodzakelijke toekomstige 

investeringen in de netten). Over de periode 2009-2012 zijn dergelijke cijfers nog 

niet beschikbaar. Gelet op de wijze waarop de NMa de tariefregulering uitvoert en 

het uitgevoerde onderzoek, heb ik echter geen enkele reden om te 

veronderstellen dat netbeheerders onredelijk hoge rendementen zouden halen. Dit 

jaar gaat de NMa opnieuw nader onderzoeken hoe de kosten en inkomsten van de 

regionale netbeheerders zich ontwikkelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om te 

bekijken of de in het methodebesluit gehanteerde verwachte kostenontwikkeling 

in lijn is met de daadwerkelijke kostenontwikkeling. De NMa past de inkomsten 

van de regionale netbeheerders in toekomstige jaren aan als de uitkomsten en 

inzichten over de kostenontwikkeling daar aanleiding toe geven. 

 

Winstbesteding 

Tevens vroeg de commissie om inzicht in de besteding van de winstuitkeringen. 

Het Besluit financieel beheer netbeheer ziet op de financiële robuustheid van de 

netbeheerders, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de kredietwaardigheid. In de 

Elektriciteits- en Gaswet is vastgelegd dat er geen dividend uitgekeerd mag 

worden indien de netbeheerder niet voldoet aan de eisen gesteld in het Besluit 

financieel beheer netbeheer. Hoe dividenden worden aangewend is een 

aangelegenheid van de (publieke) aandeelhouders. Ik beschik niet over deze 

informatie.  

 

Transportverliezen 

De commissie vroeg ten slotte of nieuwe informatie beschikbaar is 

over netverliezen bij elektriciteit ten opzichte van de rapportage van KEMA uit 

2011. Naar aanleiding van het algemeen overleg op 22 juni 2011 over dit 

onderwerp hebben de netbeheerders een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van 

aanpak inclusief de beoordeling van dit plan door de NMa heb ik in januari van dit 

jaar aan uw Kamer toegestuurd. Recentere informatie over netverliezen bij 

elektriciteit is niet beschikbaar. 
 

 
 
 

(w.g.) drs. M.J.M. Verhagen  

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

 


