Strategie

Netbeheerder
zoekt de dialoog

In Rotterdam, Utrecht en Den Haag is Stedin een bekende naam. Stedin
verzorgt het netbeheer voor elektriciteit en gas in de provincies Zuid-Holland
en Utrecht inclusief het Rotterdamse Havengebied. Net als elke andere
netbeheerder heeft ook Stedin de plicht inzicht te geven in hun inkomsten
en uitgaven. Maar hoe doe je dat, als de wetgeving hierover vaag is? Daniel
Duisenberg, Expert Regulering van Stedin, licht toe.
Appels met peren
en netbeheerder moet, net als elk
ander bedrijf, een jaarverslag
opstellen. Hierin staan de gebruikelijke overzichten, zoals de financiële resultaten en de jaarrekening. Daarnaast vraagt
de Nederlandse toezichthouder (ACM) een
speciaal jaarverslag met zéér specifieke
data. Sinds een paar jaar is daar de verplich-
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ting bijgekomen voor de publicatie van een
zogeheten ‘gereguleerd jaarverslag’. Dit
moet inzicht geven in de kostenbasis van de
tarieven. VEMW heeft toendertijd sterk aangedrongen om deze verplichting in de wet op
te nemen. Alle netbeheerders voldoen wel
aan die plicht, maar omdat de wet niet goed
aangeeft wat er precies in dit gereguleerde
jaarverslag hoort, geeft iedereen hier op zijn

eigen manier invulling aan. Het is dus appels
met peren vergelijken als je de verslagen van
de verschillende netbeheerders naast elkaar
wilt leggen.”
Kwaliteitsverbetering
De ACM wil hier verandering in brengen en
komt binnenkort met richtlijnen. Ook VEMW wil
beter inzicht, zeker na een aantal jaren van stijgende tarieven. Deze twee bewegingen heeft
Stedin onderkend en is daarom pro-actief met
dit onderwerp aan de slag gegaan.”
Samen met VEMW
“VEMW en Stedin staan regelmatig tegenover elkaar bij de rechter over reguleringsonderwerpen. Wij vroegen ons af of dat nou

VEMW Journaal | Maart 2014

Strategie

VEMW over het gereguleerd jaarverslag van Stedin
VEMW vindt het Gereguleerd Jaarverslag van Stedin een belangrijke stap in de goede richting.
De jaarcijfers zijn duidelijker en overzichtelijker waarbij nadrukkelijk de wensen van VEMW zijn
meegenomen. Optimalisatie van de leesbaarheid is echter nog mogelijk. Ook zijn enkele kostenposten ‘overig’ nog teveel een verzamelpost. Daarnaast wenst VEMW meer inzicht in specifieke investeringen waarbij duidelijker wordt wat vervanging is en wat uitbreiding van het net.
VEMW heeft dit traject met Stedin als positief ervaren en kijkt uit naar een vervolg om verder
invulling te geven aan de transparantieverplichtingen van netbeheerders.

niet eens anders kan. Het is gewoon prettiger mét elkaar iets tot stand te brengen dan
elkaar steeds maar weer bij de rechter
tegen te komen. VEMW heeft een goede
positie als belangenbehartiger van haar
leden, en heeft actief gepleit voor het publiceren van de gereguleerde jaarrekening.
Het lag daarom voor de hand dat we VEMW
als partij zagen om samen te kijken waar
zo’n gereguleerd jaarverslag nou aan moet
voldoen.”
Beperken van administratieve lasten
“Stedin streeft naar meer transparantie. Het
moet voor onze klanten duidelijk zijn hoe we
het geld, afkomstig uit tarieven, besteden. De
inspanning die dit vraagt, moet natuurlijk wel
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redelijk zijn. Door dit jaarverslag samen met
VEMW vorm te geven, is het gelukt om binnen
de mogelijkheden van Stedin zoveel mogelijk
te voldoen aan de informatiebehoefte van
VEMW. Dit traject duurde twee jaar. Die looptijd is gewoon nodig. Het blijft complexe materie.”
Vervolg
“Het gereguleerde jaarverslag over 2012, dat
onlangs is gepubliceerd, is het resultaat van
de samenwerking. Er zijn goede stappen
gezet. Dat vindt VEMW ook. De kosten voor
elektriciteit en gas zijn naar tevredenheid
gespecificeerd. Het zou mooi zijn als ons voorbeeld als standaard zou dienen voor alle netbeheerders. Daarmee hoop ik dat deze

samenwerking tussen Stedin en VEMW leidt
tot verhoogde transparantie tegen efficiënte
kosten.”
Zoek de dialoog
“Ik kijk met veel plezier terug op dit proces.
Het is prettig om iets mét elkaar te doen in
plaats van tégen elkaar. Dat kan niet altijd,
maar daar waar het kan moeten we dat zeker
doen. Mijn advies aan andere netbeheerders
is dan ook: zoek de dialoog met je stakeholders. Transparantie krijg je niet door zelf iets te
bedenken, of alleen met de ACM in conclaaf
te gaan. Je hebt daar de gebruikers van je net
bij nodig.”
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