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Samenvatting.

Vanuit bet Energiebedrijf Amsterdam, PEN en Usselmij is een onderzoek gestart
gericbt op bet ontwikkelen van programmatuur voor het ontwerpen van elektriciteits
distributienetten. Ben aspect bij dit ontwerp is het meenemen in de beschouwing van
de kosten die bij de gebruikers ontstaan ten gevolge van elektriciteitsonderbrekingen.
Ter bepaling van de aard en de grootte van deze kosten is een onderzoek gestart
binnen de vakgroep Elektrische Energiesystemen van de faculteit Elektrotecbniek van
de Technische Universiteit Eindhoven. Dit verslag handelt over de speurtocht naar
informatie over deze kosten en over de resultaten daarbij verkregen.

Allereerst komen aan bod de gegevens die verkregen zijn door bet benaderen van
verzekeringsmaatscbappijen en elektriciteitsbedrijven en de moeilijkheden bij bet
verkrijgen ervan. Omdat bleek dat deze geen concrete informatie wilden of konden
verstrekken is een enquete gehouden onder een klein aantal bedrijven. De respons
was te klein om een statistisch verantwoorde uitspraak te doen over 'de kosten' van
een onderbreking. WeI is een trend zichtbaar gemaakt: de kosten zijn ongeveer
evenredig met de wortel van de niet geleverde energie. De resultaten van de enquete
zijn gecombineerd met de resultaten van een ander Nederlands onderzoek, en de
combinatie bevestigde de trend. De belangrijkste conc1usie is dat er een grote
spreiding in de onderbrekingskosten per bedrijf zit.

Het is niet zondermeer mogelijk om een getal voor de waarde van niet geleverde
energie vast te stellen. Daarvoor zijn de verschillen tussen de bedrijven te groot.
Verder onderzoek zou uit kunnen wijzen of binnen een groep gelijksoortige gebrui
kers de resultaten dichter bij elkaar liggen, zodat daar weI een waarde voor de niet
geleverde energie voor bepaald kan worden. De resultaten van verder onderzoek
kunnen ook gebruikt worden om de gebruikers met hoge onderbrekingskosten op te
sporen. Deze gebruikers kunnen dan van specifieke voorzieningen voorzien worden,
mits ze daarvoor willen betalen.
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Summary.

The economic consequences or electricity interruptions:
A reconnaissance.

On the initiative of Energiebedrijf Amsterdam, PEN and Usselmij a project has been
started which should result in developing software for the design of electricity
distribution networks. One aspect of this design is the incorporation of the costs for
users due to interruptions in the electricity supply. To estimate character and seize of
these interruption costs, a research has been started in the group of Electrical Energy
Systems of the Eindhoven University of Technology, Faculty of Electrical Enginee
ring. This report is about the quest for information on interruption costs and the
results achieved.

First to be discussed is the information obtained from insurance companies and
electricity utilities as well as the difficulties encountered in obtaining it. But these
companies would not or could not give any useful information. So a survey has been
conducted among a small number of commercial companies. The response was so
small that nothing statistically significant can be concluded about 'the interruption
costs'. A trend was made visible however: the costs are somewhat proportional to the
square root of the energy not supplied. The results of this survey were combined with
the results of another Dutch study. Combination of both surveys comfirmed the trend.
An important conclusion is that the variance in interruption costs is very high

It is not quite possible to determine one value for the worth of energy not supplied.
This is because the differences among companies are too big. Further research could
prove whether the results will be closer to each other for a group of similar users.
Only in that case is the 'worth of energy not supplied' a usefull parameter for network
design. The results of further research can also be used for identifying users with
large interruption costs. These users can be provided with special facilities, if they are
willing to pay for it.
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Hoofdstuk 1: InIeiding.

In de vakgroep Elektrische Energiesystemen is begin 1993 een onderzoek gestart naar
de economische gevolgen van elektriciteitsonderbrekingen. Dit onderzoek vormt een
van de schakels van een groter project dat geinitieerd is van uit het Energiebedrijf
Amsterdam, de Uselmij en het PEN.

Het totale project heeft als einddoel de ontwikkeling van software waarmee elektrici
teitsbedrijven het ontwerp van nieuwe en bestaande distributienetten kunnen toetsen
aan een aantal criteria, zoals betrouwbaarheid. kosten van aanleg en onderhoud en
kosten bij gebruikers ten gevolge van onderbrekingen. Op deze wijze kan een
onderbouwde keuze voor een bepaald ontwerp gemaakt worden.

De deelgebieden waarin het project is opgedeeld zijn de volgende:

1 Ontwerpalternatieven.
Van goedkoop en minder betrouwbaar naar duur en meer betrouwbaar. eenvoudig
of complex. Er zijn meerdere mogelijkheden, maar het is de vraag wat wanneer het
best is.

2 Betrouwbaarheidsanalyse.
Wat is de kans dat er een onderbreking optreedt en op welke wijze is die kans te
beinvloeden?

3 Economische aspecten.
Wat kost het om een bepaald type distributienet aan te leggen. en wat zijn de
kosten die gepaard gaan met een onderbreking? De laatste kosten kunnen nog
onderverdeeld worden in kosten voor het elektriciteitsbedrijf en kosten bij de
klanten.

4 Componentgegevens.
Om de betrouwbaarheidsstudie goed uit te kunnen voeren moet er van de compo
nenten bekend zijn wat de faalkans en de minimale reparatie/vervangtijd is. Er
wordt in Nederland goed bijgehouden wat allemaal kapot gaat. het is alleen zaak
die data bruikbaar te maken.

In dit verslag wordt punt 3 aan de orde gebracht, de economische aspecten bij het
ontwerpen van distributienetten. Deze economische aspecten komen tot uitdrukking
in een aantal kostenposten die samenhangen met de aanleg en het functioneren van
een distributienet. Deze kostenposten kunnen als voIgt onderverdeeld worden.

- De aanlegkosten.
Wat kost het om een distributienet aan te leggen en welke varlaties ZlJn er
mogelijk om de kosten te beperken?

- De bedrijrsvoeringskosten.
Met alleen het aanleggen van een distributienet is de elektriciteitslevering nog niet
ai. Het net moet in de gaten gehouden worden en indien nodig moet er (preven
tief) onderhoud gepleegd worden. De verliezen in de geleiders vormen ook een
onderdeel van de kosten die samenhangen met het in bedrijf zijn van het net.
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- De reparatiekosten.
Wanneer er zich een beschadiging van een onderdeel van het net voorgedaan heeft
(al dan niet een onderbreking veroorzakend) zal dit onderdeel gerepareerd of
vervangen moeten worden. Hoe vaak een component beschadigd raakt (spontaan
of door van buiten komend onheil) wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de
component.

- De onderbrekingskosten bij gebruikers.
Een onderbreking kan tot gevolg hebben dat er bij gedupeerde gebruikers kosten
ontstaan. Om als voorbeeld te noemen: huishoudelijke gebruikers die kaarsen
moeten kopen of uit eten moeten gaan, industriele gebruikers die hun produktie
verstoord of beschadigd zien worden en dienstverlenende gebruikers die informatie
kwijtraken door uitval van hun computer.

De laatste kostenpost komt volledig voor rekening van de gebruikers, terwijl de eerste
drie kosten voor het elektriciteitsbedrijf zijn.

De onderbrekingskosten bij klanten van een elektriciteitsbedrijf blijken een nog niet
onderzocht terrein. Er zijn een aantal invalshoeken mogelijk om dit probleem te
benaderen.

A Literatuuronderzoek.
In het verleden zijn in het buitenland enkele onderzoeken uitgevoerd naar de
kosten van elektriciteitsonderbrekingen. In een literatuurstudie [lJ zijn de resulta
ten van deze onderzoeken samengebracht. In deze studie is ook aandacht besteed
aan de verschillende methoden waarop de onderzoeken gebaseerd waren.

B InCormatie van verzekeringsmaatschappijen.
Wanneer elektriciteitsgebruikers schade ondervinden bij elektriciteitsonderbrekin
gen willen ze daartegen een verzekering af kunnen sluiten om die schade te
beperkenjvergoed te krijgen. Verzekeringsmaatschappijen hebben hier misschien
gegevens over en als zulke verzekeringen afgesloten zijn, is er vast al weI een keer
een beroep op gedaan.

C InCormatie van elektriciteitsbedrijven.
Hoewel in de aansluitvoorwaarden van een elektriciteitsbedrijf uitdrukkelijk staat
dat het elektriciteitsbedrijf niet aansprakelijk is voor schade door onderbreking of
storing van de levering (tenzij deze veroorzaakt is door aangetoonde nalatigheid
van het elektriciteitsbedrijf), proberen gedupeerden van een onderbreking de
schade te verhalen op de leverancier. Een elektriciteitsbedrijf kan zodoende
informatie hebben over welke vergoeding gedupeerden willen hebben om de
gevolgen van de onderbreking te compenseren.

D InCormatie van elektriciteitsgebruikers.
Dit is de meest directe manier om te weten te komen welke kosten bij gebruikers
ontstaan ten gevolge van elektriciteitsonderbrekingen. Gebruikers kunnen gelnter
viewd worden naar aanleiding van een voorgekomen onderbreking. Een andere
mogelijkheid is om een representatieve doorsnede van de elektriciteitsgebruikers
de vraag voor te leggen welke kosten ze hebben bij een bepaalde hypothetische
elektriciteitsonderbreking.
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ABe 4 de invalshoeken zijn benut om erachter te komen hoe groot de onderbrekings
kosten bij elektriciteitsgebruikers zijn en uit welke posten deze kosten opgebouwd
zijn.

Voorafgaande aan het afstudeerwerk is er een literatuurstage verricht [1]. De resulta
ten hiervan zijn samengevat in hoofdstuk 3.

Bijna gelijktijdig met deze verkenning van de economische gevolgen van elektriciteits
onderbrekingen is er aan de Rijksuniversiteit Utrecht in opdracht van de Nederlandse
Organisatie voor Technologisch Aspektenonderzoek (NOTA) een studie verricht naar
de maatscbappelijke gevolgen van verstoringen van de elektriciteitslevering [3]. Meer
informatie hierover staat in hoofdstuk 4.

De beschrijving van bet onderzoek 'in bet veld' staat achtereenvolgens in hoofdstuk 5
(verzekeringsmaatschappijen), hoofdstuk 6 (elektriciteitsbedrijven) en hoofdstuk 7
(enquete onder elektriciteitsgebruikers).

Het onderzoek heeft zich toegespitst op de kosten die ontstaan bij 'echte' elektrici
teitsonderbrekingen. De gevolgen van dips en overspanning worden (nog) niet
meegenomen.
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Hoofdstuk 2: BegripsbepaIing.

In dit verslag komen een aantal begrippen voor die, voor aIle duidelijkheid, een
nadere toelichting behoeven.

2.1. Storingen en onderbrekingen.

In de volksmond is alles wat er fout kan gaan met de levering van elektriciteit een
stroomstoring. Voor bet bepalen van de soort fout moet er technisch gezien een
onderscheid worden gemaakt tussen storingen en onderbrekingen.

Onder een onderbreking wordt verstaan elke fout die tot gevolg heeft dat er een
volledig spanningsverlies optreedt gedurende enkele perioden. Een onderbreking
wordt gekarakteriseerd door een bepaalde tijdsduur. Het moment van spanningsloos
worden ligt vast en bet is ook duidelijk wanneer de levering weer hersteld wordt.

Storingen zijn die fouten die geen onderbreking zijn. Hier vallen onder:
- Gedeeltelijk spanningsverlies, de spanning zakt in tot een bepaald percentage

van het normale niveau.
- Dips, kortdurend al dan niet geheel verlies van spanning, met name vervelend

voor computers.
- Overspanning, door verkeerd aansluiten van de fasen (380 V in plaats van 220 V

bij een laagspanningsaansluiting).
- Overspanning door blikseminslag.

2.2. Waarde niet geleverde energie en waarde niet geleverd vennogen.

De kosten van een onderbreking kunnen gerelateerd worden aan de energie die
tijdens de duur van de onderbreking niet geleverd is. Op deze manier wordt een
bedrag/getal verkregen dat min of meer de waarde van de niet geleverde energie
weergeeft. Maar dat getal geldt dan aIleen voor die specifieke onderbreking bij die
specifieke elektriciteitsverbruiker. Er is in Nederland al eerder gewerkt met een getal,
of een reeks getallen voor de waarde niet geleverde energie (WNGE). Voor Neder
land zijn in de literatuur de volgende waarden gevonden [2].

voor laagspanning met huishoudens: enkele guldens/kWh
voor laagspanning met nijverheid: 10 tot 12 gulden/kWh
voor middenspanning met gemengde belasting: 4 tot 6 gulden/kWh
boogspanning: 12 tot 30 gulden/kWh

(voor de laatste wordt er ook een formule gegeven:
2,10 + 7,50*(de duur van de onderbreking) gulden/kWh)

Het voorkomen van verscbillende soorten gebruikers wordt met het gebruiken van
een getal voor de WNGE onrecht aangedaan. Er zijn gevallen te bedenken waarbij
weinig Diet geleverde energie tot veel kosten leidt en veel niet geleverde energie tot
weinig kosten leidt. Om als voorbeeld te nemen de uitval van een computer en de
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nitval van een wasmachine (voor huishoudelijk gebruik). Ben kortdurende onderbre
king kan bij de computer veel schade en overlast met zich mee brengen, denk maar
aa.n de data die ingetoetst is en nog niet bewaard op het moment van de onderbre
king. Regelmatig bewaren kan een hoop ellende voorkomen, maar toch kan gesteld
worden dat een kleine hoeveelheid niet geleverde energie veel kan kosten. Bij de
wasmacbine die Diet kan draaien vanwege een onderbreking, is er sprake van overlast,
maar die was kan een uur later ook gedraaid worden. Veel niet geleverde energie,
weinig kosten.

Het willen banteren van slechts een getal voor de WNGE doet afbreuk aan de
werkelijkheid. Als bet belemaal perfect vastgesteld zou moeten worden, moet er voor
elke elektriciteitsaansluiting apart bepaald worden wat de kosten van een onderbre
king zijn. Omdat dat nou ook weer overdreven is, moet naar een gemiddelde gezocht
worden. Meestal wordt verondersteld dat de samenleving in 3 groepen ingedeeld kan
worden, nl. industriele verbruikers, commerciele verbruikers en residentiele verbrui
kers. Op voorband kan al voorspeld worden dat de waarde van niet geleverde energie
in de residentiele sector gering zullen zijn in verhouding met de waarde van niet
geleverde energie in de andere twee sectoren.

Bij korte onderbrekingen kan ook gebruik gemaakt worden van de waarde niet
geleverd vermogen (WNGV). Dit getal (wat ook niet slechts een getal kan zijn) geeft
aan hoe groot de kosten zijn die gepaard gaan met het verstoken zijn van elektriciteit
van een bepaalde belasting. De WNGV wordt niet zo heel veeI toegepast bij het
bepalen van de kosten van een onderbreking. Voor korte onderbrekingen en dips
wordt de WNGV belangrijk. Bij dit onderzoek lag de nadruk op niet zo korte
onderbrekingen en daarmee vooral op het (proberen te) bepalen van de WNGE.
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Hoofdstok 3: Literatuurondenoek.

Voorafgaand aan dit afstudeerwerk is er een literatuuronderzoek verricht [1].
Hieronder voigt een korte samenvatting van de condusies.

Er zijn drie soorten methoden om de onderbrekingskosten te bepalen:
- benaderingsmethoden
- consumentenonderzoek
- bepaling van het consumentensurplus

Bij de meeste hierna te behandelen methoden staat tussen haakjes een code. Deze
code geeft in het verslag van het literatuuronderzoek aan dat de betreffende methode
gebruikt is om met een enquete de kosten van onderbrekingen te bepalen.

3.1.: Benaderingsmethoden

De benaderingsmethoden voorzien in een onder- of bovengrens voor de onderbre
kingskosten en niet zozeer in een exacte bepaling ervan. Een aantal gebruikte
benaderingsmethoden zijn:
- de kosten van back-up generatoren. Een back-up generator wordt pas aangeschaft

wanneer de aanschafkosten minder zijn dan de onderbrekingskosten. (B2)
- de verhouding van de output ten opzichte van het elektriciteitsverbruik. Deze

benadering heeft nogal wat nadelen, waaronder dat defecten aan materieel niet
meegenomen worden en dat er geen substitutie mogelijk is voor elektriciteit van
andere produktiefactoren. (B1)

- de waarde van verloren produktie. Deze wordt bepaald door de verhouding te
nemen van het totale elektriciteitsverbruik met het jaarlijkse Bruto Nationaal
Produkt. Welke waarde dat oplevert voor een aantal landen staat in bijlage 1.

- de elektriciteitsprijs. Dit is een informatieloze ondergrens voor de onderbrekings
kosten. In Nederland betalen residentiele gebruikers ongeveer 20 cent per kWh.

• de waarde van huisproduktie. Huishoudens kunnen als bedrijven beschouwd
worden met de elektriciteit als een input voor de produktie van huishoudelijke
diensten. Residentiele uitvalkosten zijn dan de marktwaarde van deze ten gevolge
van een onderbreking niet geleverde diensten. (P)

- de loonverhouding. De residentiele onderbrekingskosten worden beschreven aan de
hand van het uurloon van het betreffende huishouden. Deze methode is gebaseerd
op de veronderstelling dat verbruikers een optimale verhouding tussen werktijd en
vrije tijd (kunnen) bepalen, zodat de marginale waarden van vrije tijd en inkomens
gelijk zijn.

Het voordeel van benaderingsmethoden is dat ze eenvoudig zijn. Ze reflecteren
echter hoogstens de gemiddelde condities voor de onderbrekingskosten voor de
gemiddelde afnemer.
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3.2.: Consumentenonderzoeken.

Consumentenonderzoeken vormen de belangrijkste bron van informatie over de
onderbrekingskosten van de afnemer.Het belangrijkste onderscheid tussen de
verschillende enquetes is de waardering van de onderbrekingskosten. De drie
categorieen zijn:
1. Directe kosten methode (E3)

De geenqueteerde vult aan de hand van een vragenlijst zelf in welke kosten er
ontstaan bij een (hypothetische) onderbreking. Deze methode is geschikt voor de
industriele sector en in mindere mate voor gebruik bij onderzoek in de commercie
Ie sector.

2. Afhankelijke waardering methode (E2)
Bij deze methode wordt aan de verbruikers gevraagd welke waarde zij zouden
toekennen aan koopwaar waar geen markt voor bestaat, als hier weI een markt
voor zou bestaan. Er zijn grofweg twee manieren om de afhankelijkheid te benade
ren, vanuit de bereidheid tot betalen en vanuit de bereidheid tot accepteren.De
eerste manier bepaald hoeveel (geld) verbruikers er voor over hebben om een
onderbreking van de elektriciteitsvoorziening te voorkomen, de tweede manier
vraagt de verbruikers hoeveel vergoeding ze willen ontvangen elke keer dat zich
een elektriciteitsonderbreking voordoet.

3. Indirecte kosten methode (E1)
Deze methode is gebaseerd op het economische principe van substitutie, waarbij de
waardering van een vervangend goed gebruikt wordt als waardebepaling van het
oorspronkelijke goed. Deze methode is met name bruikbaar bij grote invloed van
sociale aspecten op de kosten, zoals in de residentiele sector. Mogelijke manieren
van benaderen zijn: de kosten van hypothetische verzekeringspolissen om mogelijke
onderbrekingseffekten te compenseren, voorbereidende acties die ondernomen
kunnen worden in het geval van terugkerende onderbrekingen. Bijvoorbeeld het
aanschaffen van een noodstroomvoorziening of het aanleggen van een voorraad
kaarsen.

3.3.: Consumentensurplus. (CS)

De bepaling van het consumentensurplus gaat uit van een bepaald verbruik bij een
bepaalde prijs van de elektriciteit. Wanneer een verbruiker te maken krijgt met een
gedeeltelijke onderbreking ( verbruik wordt gedwongen gereduceerd) lijkt dat op een
prijsverhoging. Door het lagere verbruik wordt er weI bespaard op elektriciteitskosten.
Het verschil tussen de virtuele prijsstijging en de besparing wordt consumentensurplus
genoemd. De belangrijkste beperking van deze methode is dat hij problemen geeft bij
het bepalen van het surplus bij een volledige onderbreking. Het punt waarbij bij een
bepaalde prijs van elektriciteit er geen vraag meer naar is, is moeilijk te bepalen.
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3.4.: Resultaten van enquetes.

In drie hoofdstukken is aandacht besteed aan een aantal enquetes die uitgevoerd zijn
in de verschillende sectoren, industrieel, commercieel en residentieel. Hieronder de
samengevatte resultaten.

De voor de gebruikte methode gehanteerde afkortingen staan voor:
E :Enquete
E1 :Enquete: voorbereidende acties
E2 :Enquete: bereidheid tot betalen
E3 :Enquete: directe kosten
B1 :Benadering verhouding output/verbruik
B2 :Benadering generatorkosten
CS :Consumentensurplus
P :Produktie van huishoudens

Overzicht van de schattingen van onderbrekingskosten in de industriele sector,
uitgedrukt in 1991 S/kWh niet geleverde energie.

Studie (Jaar) Gebied Methode Schatting van Speciale
(respons) onderbrekinpkosten omstandigheden

(1991 S/kWh)

IEEE (1973) USA (41) E 28ain 1 nr .....r 8 ...r
24.86 13.61 9.39 7.24 AIle fabrieken
65.09 37.79 27.55 25.84 Piekvrug< IMW
12.17 5.56 3.58 3.19 Piekvrug> IMW

Ontario Hydro (1980) Ontario (3640) El 20.33 13.88 9.61 8.87 Piekvrug< 5MW
(169) 16.24 8.73 4.96 3.64 Piekvrug >5MW

Billinton (1982) Canada (425) El 15.84 9.51 6.35 6.32 Piekvrug<5MW
12.21 5.BS 3.16 2.40 Piekvrug>5MW

Makinen (1986 Tampere E 13.38 12.88 10.13 boYengrens

Shaalan (1988) Riyadh (31) E 22.57 17.17 14.65 9.~13.00 uur

FISher (1981) Boston (56) E 30Inin 1 ...r 2 .r .....r
'12.77 18.65 17.66 16.17

Zweden (1980) Zweden E 7.94 4.57

Mosbaek (1978) San Diego E2 6.14

lVA (1978) Tennessee (6) E 6.42

PG&E (1983) San Fransisco El 7.80 1 uur
waaniChuwing

Te1&on (1975) Bl 2.84

Dental (1982) B2 2.13
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Overzicht van schattingen van onderbrekingskosten in de commerciele sector,
uitgedrukt in 1991 S/kWh niet geleverde energie

Studie (Jaar) Gebied Methode Schatting van Speciale
(respons) onderbrekinpkosten omstandigheden

(1991 SjkWh)

Ontario Hydro (1979) Ontario 2IImII I ..r 4 ..r ...r
(666) El 9.55 12.(JII 15.41 20.26 Detailhandel

(81) en (480) El en E2 33.26 23.64 19.32 16.74 Kantoorpbouwen
(319) E2 1.24 1.67 1.83 3.64 Overbeic1

Billinton (1980) Saskatchewan E2 10.59 10.21 9.33 12.93 Detailbandel en
(1001) dielliten

Mikinen (1986) Tampere E2 16.63 18.50 16.00 Dieasten

SbaaJan (1988) Riyadb (25) E2 1.00 0.89 4.04 9.00-13.00

F"u;ber (1980) Boston E2 ~ ..rl ..r2 ..r4 ..r
(9) 7.92 16.17 1856 22.23 Groothandel
(14) 17.49 19.14 14.93 12.54 Detailhandel
(7) 30.36 18.15 19.31 22.94 Finaneieel
(14) 9.90 9.90 10.48 10.07 Diensten

Zweden (1980) Zweden E 20.24 20.84 Kantoren
17.92 12.08 Handel

Mosbaek (1978) San Diego E 5.84

PG&E (1983) San Fransisco E 45.64

Overzicht van schattingen van onderbrekingen in de residentiele sector, uitgedrukt in
1991 S/kWh niet geleverde energie

Studie (Jaar) Gebied Methode Schatting van de Speciale
(respons) onderbrekingskosten omstandigheden

(1991 S/kWh)

BiUiton (1980) Canada (4740) El 28miJI I ..r ....r Maandelijkse
onderbrekingen

0.33 0.57 1.93 Ondergrens
0.67 1.25 3.14 80Yengrens

Ontario Hydro (1977) Ontario (1239) E2 0.09 0.04 Dagelijkse
onderbrekingen

Mikinen (1978) Tampere E 0.69 0.63

Ciliano (1980) Wisconsin (600) CS 0.29 0.36

Sbaalan (1988) Riyadh (340) E3 0.06 0.21 4.20 Tussen 12.00
en 18.00 uur

Zweden (1980) Zweden E ~ ..r 2 ..r • Dr
0.78 1.06 3.04

MOIbaek (1978) San Diego E 0.42

PG&E (1986) San Fransisco E3 4.66 lijdens cen
zomenniddag

Gilmer (1978) Tennessee CS en P 0.27 tot 0.80
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3.5.: Factoren die van invloed zijn op de kosten.

De omvang van de onderbrekingskosten kunnen nog beinvloed worden door factoren
die samenhangen met de aard van de onderbreking en/of de aard van de verbruiker.
De aard van een onderbreking wordt onder andere beschreven door de volgende
karateristieken.
- onderbrekingsduur
• frequentie (aantal onderbrekingen per jaar)
• tijdstip van de onderbreking
• waarschuwingstijd voorafgaand aan de onderbreking
- mate van onderbreking, ligt de hele fabriek plat of slechts een deel
• geografisch omvang van de onderbreking

Ben bedrijf kan getypeerd worden aan de hand van de volgende gegevens.
- bedrijfsclassificatie
- back-up generatoren, weI of Diet aanwezig
- ervaring met voorgaande onderbrekingen
- aard van de onderbroken activiteiten
- schaal van de werkzaamheden
- energie-eisen
- geografische Jigging

3.6.: Conclusie.

Ofschoon de verschillen in onderbrekingskosten binnen en tussen de verschillende
categorieen verbruikers (industrieel, commercieel en residentieel) erg groot zijn, voIgt
als richtlijn voor een onderbreking van 1 uur dat de onderbrekingskosten van de
respectievelijke categorieen 12, 15 en 1 S/kWh zijn. In Nederland wordt op dit
moment gerekend met fl 5,· per Diet geleverde kWh.
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Hoofdstuk 4: Ander ondenoek: NOTA.

Door de vakgroep Natuurwetenschap en Samenleving van de Rijksuniversiteit Utrecht
is in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonder
zoek (NOTA), een onderzoek gedaan naar de maatsehappelijke gevolgen van
verstoringen in de elektriciteitsvoorziening.

De aanleiding voor dit onderzoek was een studie van de Stichting Samenwerkende
Instellingen ten behoeve van Beleidsanalytische Studies (SffiAS). Deze in 1987
verrichtte studie onderzocht de kwetsbaarheid van technisch infrastructurele systemen
in Nederland. Het bleek dat vooral de technisch infrastructurele systemen binnen de
energievoorziening zich kenmerken door een onderlinge athankelijkheid met andere
technisch infrastructurele systemen en door maatsehappelijke afbankelijkheid.

In de SffiAS-studie werd aanbevolen om een aparte studie te verrichten naar de
technisch infrastructurele systemen van de energievoorziening. Deze studie is in 1993
uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Utrecht.

Het onderhavige hoofdstuk is gebaseerd op een tussenrapportage [3] van de studie
van de Rijksuniversiteit Utrecht. Dit rapport behandelt de resultaten van vier
enquetes naar aanleiding van elektriciteitsonderbrekingen in Rotterdam, Bleiswijk,
Edam en Den Haag. In het najaar van 1993 zijn nog enquetes afgenomen in de
Achterhoek en het gebied rond Arnhem, naar aanleiding van recente onderbrekingen.
De resultaten hiervan zijn echter nog niet in dit hoofdstuk verwerkt omdat deze nog
niet beschikbaar waren.

4.1.: Doel en aanpak van bet NOTA-ondenoek.

4.1.1.:DoeI van het NOTA~ndenoek.

Doel van het onderzoek was het krijgen van inzicht in het type gebeurtenissen dat
voIgt op een verstoring in de voorziening van elektriciteit. Het accent Jigt op informa
tie uit de praktijk. Een verstoring is een onderbreking van de elektriciteitsvoorziening
die leidt tot maatschappelijke gevolgen. Een onderbreking ''waar niemand last van
heeft", is geen verstoring. Op het moment dat een elektriciteitsonderbreking leidt tot
onrust, chaos of schade aan personen of goederen is er sprake van een verstoring. De
studie die in het NOTA-werkdocument beschreven wordt, onderzoekt de relatie
tussen elektriciteitsonderbrekingen en de maatschappelijke verstoringen die ze tot
gevolg kuooen hebben. Een van de maatschappelijke gevolgen kan zijn dat bedrijven
en instellingen te maken krijgen met extra kosten ten gevolge van de elektriciteitson
derbreking.
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4.1.2.: Aanpak van het NOTA-ondenoek.

Allereerst zijn een aantal vragen opgesteld aan de hand waarvan gepoogd is aan het
doel te voldoen. Voor de volledigheid staan ze hier allemaal op een rijtje:
1. Wat wordt onder kwetsbaarheid van de maatsehappij verstaan?
2. Wat komt er uit (buitenlandse) literatuur naar voren over verstoringen en de

effecten daarvan?
3. Welke verstoringen deden zich in bet verieden in Nederland voor?
4. Hoe lang duurde de verstoring en wat was de omvang van het getroffen gebied?
5. Welke kenmerken bezitten de getroffen gebieden?
6. Welke verstoringen lenen zich voor een nadere analyse van de gevolgen?
7. Welke kunnen de maatschappelijke gevolgen zijn van een verstoring naar tijd en/of

omvang van bet getroffen gebied?
8. Welke directe en zo mogelijk indirecte gevolgen kunnen worden onderscheiden?
9. Welke maatscbappelijke groeperingen zijn betrokken en op welke wijze?
to.Wat zijn de kosten voor de maatschappij van deze effecten?
11.Wat is het effect van de verstoring op andere technisch infrastructurele systemen?
12.Zijn er maatregelen genomen om de gevolgen van de verstoring te beperken of te

verzachten?

Het rapport gaat in op de antwoorden op alle vragen, voor ons is nu alleen van
belang het antwoord op vraag to: wat zijn de kosten voor de maatschappij vanwege
de gevolgen van elektriciteitsonderbrekingen? Er wordt ingegaan op de gevolgen van
4 onderbrekingen in achtereenvolgens Rotterdam (1990), Edam (1990), Bleiswijk
(1989), en Den Haag (1989). Gegevens over de mate van maatschappelijke verstoring
zijn verkregen door het afnemen van een enquete onder een aantal getroffen
instellingen en bedrijven.

4.2.: Relevante resultaten van het NOTA-onderzoek.

4.2.1.: Resultaten uit de literatuurstudie.

Bebalve de resultaten van de enquetes wordt in het rapport ook besproken wat er in
de (buitenlandse) literatuur gevonden is over verstoringen van de maatschappij door
elektriciteitsonderbrekingen. In dit verslag zal eruit gelicht worden wat de onderzoe
kers bij NOTA over de kosten van elektriciteitsonderbrekingen gevonden hebben.

Uit Munasinghe [4] is een tabel overgenomen die een onderverdeling maakt naar
directe en indirecte kosten. Zie tabel 4.1. . Hoe deze gegevens verkregen moeten
worden, wordt Diet vermeld. Of Munasinghe dit niet doet of dat NOTA het Diet
overgenomen heeft, wordt niet duidelijk uit dit rapport.
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TABEL 4.1. : Onderverdeling van kosten naar directe en indirecte kosten.

Gebruiker Componenten van Componenten van Opmerkingen
directe kosten indirecte kosten

Huishoudens a. ongemak, stress, a. voor andere indirecte kosten zijn
verloren tijd, huishoudens en minimaal
b. verspilling, schade bedrijven (verwaarloosbaar) op
aan eigendom tatale kosten (= direct +
c. gezond- en indirect)
veiligheidsaspecten

Industriele, a. kosten van arbeid, a. voor andere indirecte kosten
commerciele en land, kapitaalgoederen, bedrijven (multi- kunnen een groat deel
agrarische bedrijven winsten plier-effect) uitmaken van de tatale

b. of voor consu- kosten bij langdurige
menten uitval

Infrastructuren en a. kosten van arbeid, a. voor publieke indirecte kosten maken
publieke diensten land, kapitaalgoederen, gebruikers het grootste deel uit

winsten b. gezond- en van de tatale kosten
b. verspilling en veiligheidseffecten
beschadiging. c. potentiele sociale

Kosten door
plundering, vanda-
lisme

Uit een EPRI-rapport [5] en een artikel van Woo and Pupp [6] is gehaald wat de
invloed is van een aantal karakteristieken van een onderbreking op de kosten van
onderbrekingen.

De invloed van de tijdsduur.
- Voor huishoudens wordt voorzichtig geconcludeerd dat de kosten per uur

verminderen met toename van de tijdsduur.
Voor de industriele en commerciele sector geldt dat er hoge initiele kosten zijn
en dat de kosten snel afnemen met de tijdsduur.
Voor detailhandel en overheid blijkt dat de kosten in eerste instantie afnemen
(zoals bij industrie en commercie) maar na verloop van tijd weer toe gaan
nemen.
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De invloed van he! tijdstip.
- De uitval van elektriciteit bij huishoudelijke gebruikers kost in de winter meer

dan in de zomer. Voor het tijdstip van de dag geldt dat de avond het duurste is,
gevolgd door de middag en de ochtend.
De kosten ten gevolge van een elektriciteitsonderbreking bij industriele groot
verbruikers vertonen nauwelijks verschil tussen dag en nacht of zomer en winter.
Industriele kleinverbruikers vertonen duidelijker een seizoenspatroon (winter is
duurder dan de zomer), en verschillen tussen werkdagen en weekenddagen.
De (detail)bandel vertoont ook duidelijke seizoensinvloeden, de kosten van een
onderbreking zijn bet laagst in januari om te stijgen naar het einde van het jaar
toe. Ook is er duidelijk verschil tussen de zondag en de andere dagen van de
week.

De invloed van de frequentie.
In [5] en [6] wordt Diet uitgebreid ingegaan op de invloed van de frequentie van
onderbrekingen op de kosten van onderbrekingen getuige het feit dat het NOTA
rapport vermeld dat "naar de invloed van de frequentie minder onderzoek is
gedaan". WeI worden de volgende voorzichtige conclusies getrokken naar aanlei
ding van het weinige dat ze toch hebben gevonden.
- Industriele - en grootverbruikers verkiezen niet-frequente langdurige onderbre

kingen boven frequente kortdurende onderbrekingen (liever 1 keer een onder
breking van 4 uur, dan 4 keer een onderbreking van 1 uur).

- Voor huishoudens is het precies andersom, Hever 4 onderbrekingen van 1 uur
dan 1 onderbreking van 4 uur.

- Voor commerciele verbruikers maakt het niet uit of ze nu veel korte of weinig
lange onderbrekingen ondervinden.

- De detailhandel heeft liever de vaker voorkomende kortere onderbrekingen.

4.2.2.: Resultaten uit de enquete.

In 4 steden in Nederland zijn enquetes gehouden naar aanleiding van recente
onderbrekingen die tot maatschappelijke verstoring hebben geleid. De duur en de
omvang van de onderbrekingen verschilde nogal.

In Rotterdam werd de onderbreking op 16 november 1990 veroorzaakt door een
storing in een 25 kV-station. Rotterdam-west en delen van Schiedam en Vlaardingen
kwamen zonder stroom te zitten. In totaal zijn 50.000 inwoners de dupe geweest van
de onderbreking. De onderbreking begon om 13.37 uur en om 17.45 uur was iedereen
weer aangesloten op de elektriciteitsvoorziening.

In Edam was brand in een 50 kV-transformatorstation de oorzaak van een onderbre
king die om 8.30 uur begon en voor sommige afnemers tot 18.00 uur duurde. Dit
deed zich voor op 3 januari 1990 en in totaal werden 30.000 inwoners getroffen in
Edam en Volendam.
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In Bleiswijk en een deel van Bergschenhoek viel op 5 juli 1989 om 19.00 uur de
elektriciteit uit. Ongeveer 3.000 inwoners zijn getroffen door de onderbreking. De
duur van de onderbreking was variabel in de zin dat sornmige afnemers al na 2,5 uur
weer elektriciteit hadden, terwijl anderen door overbelasting van de gerepareerde
verbinding 3 dagen hinder ondervonden hadden van de onderbreking.

In een deeI van Den Haag en in Rijswijk en Wateringen viel op 7 februari 1989 om
16.45 de elektriciteit uit. In Den Haag duurde de onderbreking 95 minuten, elders
was na 30 minuten de levering hersteld.

Het aantal benaderde instellingen en bedrijven staat vermeld in tabel 4.2.: Omvang
en adequate respons NOTA-enquetes. Informanten zijn die respondenten die zelf niet
getroffen zijn door de onderbreking maar er weI van op de hoogte waren en relevante
informatie verschaften.

TABEL 4.2.: Omvang en adequate respons NOTA-enquetes.

Adequate respons Weigering/ Totaal
(waarvan informant) anders

Rotterdam 42 (4) 7 49

Edam 29 (1) 5 34

Bleiswijk 17 (2) 4 21

Den Haag 20 (3) 6 26

Totaal 108 (10) 22 130

De resultaten van de kosten ten gevolge van deze elektriciteitsonderbrekingen staan
samengevat in tabel 4.3.: Resultaten NOTA-enquete.
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TABEL 4.3.: Resultaten NOTA-enquete.
Gemiddelde schade in guldens per niet geleverde kWh onderverdeeld naar
aantal werknemers en onderverdeeld naar hoeveelheid niet geleverde energie.

Aantal werknemers Aantal GemiddeJde Kleinste waarde Grootste waarde
respondenten schade per

Diet-geleverde
kWh

Kleinbedrijf (1-10) 4 75 1 220

Middenbedrijf (1~100) 15 60 1 240

Grootbedrijf (100-500) 4 5 1 9

Aantal Diet geleverde kWh Aantal GemiddeJde Kleinste waarde Grootste waarde
respondenten schade per

Diet-geleverde
kWh

2-500 12 90 10 240

>500 11 10 1 30

4.3.: Conclusies NOTA-rapport.

De conclusie met betrekking tot de kosten van onderbrekingen luidde als voIgt:

"De economische schade die ontstaat is in vier categorieen in te delen: 'ornzetver
lies/wegsturen werknemers', 'overwerk/inschakelen extra personeel', 'huren aggregaat'
en 'materiaal'. Door de respondenten wordt circa 100 maal genoemd dat er schade is
geleden. Voor een respondent kan dit in meerdere categorieen zijn. In 34 gevallen is
een bedrag genoemd, in de andere gevallen is de schade niet begroot. 24 keer is
aangegeven dat de geleden schade is teniet gedaan, acht keer werd expliciet vermeld
dat dat niet mogelijk was. De schade per niet geleverde kWh neemt af naarmate de
grootteklasse qua aantal werknemers toeneemt. Ditzelfde geJdt voor het aantal kWh
dat niet geleverd is. Deze uitspraken zijn op een relatief klein aantal respondenten
(23) gebaseerd en mogen dus niet zonder meer als representatief worden gezien."

. 4.4.: Opmerkingen bij bet NOTA-rapport.

Tabel 4.3.: Resultaten NOTA-enquete, geeft geen gedetailleerde informatie over de
kosten van de onderbreking en de niet geleverde energie van de individuele respon
denten. Er is contact gezocht met een van de auteurs van het rapport en er zijn
detailgegevens verkregen. In tabel 4.4.: Gegevens van respondenten afzonderlijk,
staan ze op een rijtje.
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TABEL 4.4. : Gegevens van respondenten afzonderlijk.

Oorzaak Schade (j1) Niet geleverde energie (kWh)

omzetverlies/wegsturen werknemers 1.500 19

2.800 61

2.000 62

3.500 184

7.000 1.489

20.000 294

10.000 83

100.000 222

100.000 4.081

overwerk/extra personeel 600 3

500 2

700 70

800 80

4.000 462

25.000 21.008

materiaal 1.000 69

3.500 493

huurIkoop aggregaat 1.500 1.200

2.000 1.600

2.000 235

1.000 88

32.500 406

32.500 1.083

omzetverlies/wegsturen werknemers 50.000 5.754

huurIkoop aggregaat 1.500

omzetverlies/wegsturen werknemers 130.000 56.667

materiaal 40.000
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Met deze gegevens is het mogelijk om een grafische weergave te geven van de kosten
van de onderbreking als functie van de niet geleverde energie (NGE) tijdens de
onderbreking. In figuur 4.1. is te zien welk beeld de punten in een lineair assenstelsel
opleveren. Figuur 4.2. is een uitvergroting van het gebied rond de oorsprong in figuur
4.1. In figuur 4.3. staan dezelfde punten in een dubbel-logaritmisch assenstelseI.

x10S

'.e ,----""T""""------r-------,.----,...----....,....-----,
•

6

NIET OELEVERDE ENEROIE [kWh]

Figuur 4.1.: kosten tegen NGE in lineair assenstelsel uitgezet.

Zowel in figuur 4.1 als in figuur 4.3 is een rechte getekend die de beste lineaire
benadering door de punten geeft. In beide figuren is de betekenis van de rechte niet
groot vanwege de spreiding in de punten. In de lineaire weergave is de spreidingsterm
ongeveer 100.000, in de dubbel-logaritmische weergave zo'n factor 40. Het benaderen
van de punten in de dubbel-logaritmische weergave door een rechte lijn verondersteld
dat de kosten van een onderbreking naar nul gaan wanneer de NGE naar nul gaat.

NGE=O-kosun =0

De vergelijkingen van de beide rechte lijnen zijn de volgende:
in lineaire plot: kosten = 2,6*NGE + 10399
in dubbel-logaritmische plot: kosten = 301995*NGEo~1
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Figuur 4.2.: Detail van figuur 4.1. rond de oorsprong.
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Figuur 4.3.: kosten tegen NGE in dubbel-Iogaritmisch assenstelsel
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Wanneer deze resultaten voor de WNGE vergeleken worden met de waarde die
NOTA vindt, dan zijn daar wat verschillen in te ontdekken.

Als eerste valt op dat de waarde voor de niet geleverde energie die voIgt uit het
lineair benaderen van de punten in de lineaire grafiek (zijnde 2,6 jl/kWh) kleiner is
dan de kleinste waarde die NOTA noemt (zijnde 5 jl/kWh voor bedrijven met veel
werknemers). De grootste waarde voor de WNGE die NOTA noemt is 90 jl/kWh,
voor bedrijven met weinig niet geleverde energie. Dit verschil is aIs voIgt te verklaren.
NOTA rekent voor elk bedrijf de WNGE uit door de kosten te delen door de niet
geleverde energie en gaat er van uit dat de Iijn van kosten tegen niet geleverde
energie door de oorsprong gaat. Van bedrijven met gelijke kenmerken (aantal
werknemers of boeveelheid niet geleverde energie) worden deze WNGE opgeteid en
gedeeid door bet aantal bedrijven dat beschouwd is. Zo komen zij aan hun gemiddel
de.
De bewerking die in deze paragraaf op de gegevens uitgevoerd is, is het trekken van
een rechte lijn door de in een grafiek uitgezette punten. De richtingscoefficient
(dkosten/dNGE) van deze rechte lijn wordt dan aangenomen ais zijnde de gemiddeI
de WNGE van de punten. De rechte lijn gaat ook niet noodzakelijk door de oor
sprong.

Beide methoden om iets te zeggen over de WNGE kunnen worden toegepast. Om de
resultaten van meerdere onderzoeken met eikaar te kunnen vergelijken moet voor
een van de twee gekozen worden. In hoofdstuk 7 is gekozen voor de methode van de
beste lineaire benadering door de gegeven punten. De resultaten van hoofdstuk 7
worden daarom vergeleken met de uitkomsten zoais die in deze paragraaf gegeven
zijn voor de resultaten van het NOTA-onderzoek.

Na beschouwing van figuur 4.3. kan voorzichtig geconc1udeerd worden dat de kosten
toenemen met de wortel van de niet geleverde energie. Een formule voor de kosten
zou er dan aIs voIgt uit kunnen gaan zien:

kosten=Ko+a.JNGE

Over de grootte van de parameters Ko en a moet dan nog een uitspraak gedaan
worden.
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Boofdstuk 5: Informatie venekeringsmaatschappijen.

Er waren twee redenen om naar infonnatie over de kosten van elektriciteitsonder
brekingen te zoeken bij verzekeringsmaatschappijen.

De eerste reden is dat bedrijven die te maken hebben met aanzienlijke schade door
een elektriciteitsonderbreking naar manieren zullen zoeken om die schade te
beperken. Er zijn een hoop verschillende verzekeringen af te sluiten, tegen brand
schade, bliksemschade, computeruitval. Wanneer er een categorie verzekeringen
bestaat waar schade door elektriciteitsonderbrekingen ook onder valt dan zijn daar
twee aanknopingspunten mee te verkrijgen.

1. De hoogte van de premie die betaald moet worden is een maat voor het geld
dat een ondememing er voor over heeft om de schade bij een onderbreking
vergoed te krijgen.

2. Wanneer er echt schade ontstaat door een elektriciteitsonderbreking dan wordt
er een beroep gedaan op de afgesloten verzekering, en is bij de verzekerings
maatschappij bekend hoe groot de schade was. Zowel de claims als het bedrag
dat uitbetaald is geeft infonnatie over de schade.

De tweede reden om bij verzekeringsmaatschappijen te zoeken naar infonnatie was
dat zij gegevens hebben over de verzekeringen die bedrijven af kunnen sluiten voor
het geval dat zij bij anderen een elektriciteitsonderbreking veroorzaken. £en oorzaak
van onderbrekingen kan zijn dat een netonderdeel spontaan kapot gaat, maar door
beschadiging van zo'n netonderdeel kan ook de elektriciteitslevering onderbroken
worden. Zo'n beschadiging ontstaat bijvoorbeeld doordat een aannemer bij graafwerk
zaamheden een elektriciteitskabel raakt waardoor een onderbreking ontstaat. £en
gedupeerde van de onderbreking zal door het elektriciteitsbedrijf, waar hij in eerste
instantie zal gaan klagen, vriendelijk doorverwezen worden naar de betreffende
aannemer om met deze iets te regelen. Daamaast wordt de aannemer door het
elektriciteitsbedrijf aansprakelijk gesteld voor de schade aan de elektriciteitskabel en
de kosten voor de reparatie er van. Zo'n aannemer zal in de meeste gevallen een
aansprakelijkheidsverzekering hebben die hiervoor aangesproken kan worden.

£en verzekeringsmaatschappij bestaat uit meerdere afdelingen, die ieder op hun
eigen terrein aetief zijn. Binnen de afdelingen moet er weer onderscheid gemaakt
worden tussen de binnen- en de buitendienst. De buitendienst gaat regelmatig kijken
bij schadegevallen om te beoordelen hoe de schade ontstaan is en of deze voor
vergoeding in aanmerking komt. Verder heeft elke medewerker zijn eigen zaken waar
hij of zij zich mee bezig houdt. Het benaderen van ~~n persoon binnen een verzeke
ringsmaatschappij is daardoor minder zinvol omdat deze nauwelijks op de hoogte
blijkt te zijn van wat zich verder binnen de maatschappij afspeelt.

Sommige afdelingen hebben landelijk nog een overkoepelend orgaan en daarnaast
bestaat er een centrum voor verzekeringsstatistiek, een soort CBS, maar dan voor
alles wat met verzekeringen te maken heeft. Binnen deze nogal complexe structuur is
gezocht naar voor ons relevante infonnatie.
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5.2.: Aanpak.

5.2.1.: Eerste ronde.

In eerste instantie is nogal willekeurig contact gezocht met verzekeringsmaatschappij
en. In de beginfase van het onderzoek moest namelijk de vraag/probleemstelling nog
een beetje uitkristalliseren. Binnen enkele verzekeringsmaatsehappijen is daarom
gezocht naar iemand die mee wilde denken over 'de schade die bij ondememers
ontstaat als de elektriciteit uitvalt'. AI snel bleek dat telefonisch brainstormen niet
werkt, de persoon aan de andere kant van de lijn vindt al vlug dat hij/zij niet terzake
kundig is en het verbreken van een telefoonverbinding is vele malen eenvoudiger dan
het beeindigen van een gesprek waarbij de gesprekspartners met elkaar aan tafe]
zitten.

Een belangrijke les die uit het eerste persoonlijke contact kwam was dat om informa
tie te krijgen van verzekeraars en om ze bereid te krijgen mee te denken, ze aange
sproken moeten worden in hun eigen 'taal'. Voor juristen (daar is meestal het contact
mee) is schade geen werkbaar begrip, bedrijfsschade geeft hen al meer een indicatie
in welke richting naar een antwoord gezocht moet worden.

De eerste ronde langs verzekeringsmaatschappijen was begonnen bij het Bureau
Voorlichting Verzekeringen in Den Haag. Er is ook nog contact geweest met het
Bureau voor Schadepreventie, TBBS. Deze instantie documenteert welke oorzaken
van schade er zoa] zijn en geeft advies over hoe schade en schadeveroorzakende
fouten voorkomen kunnen worden. Dit bureau kon echter geen concrete informatie
leveren.

5.2.2.: De tweede ronde.

In de eerste ronde langs verzekeringsmaatschappijen was alleen maar wat algemene
informatie gekregen. De indruk bestond echter nog steeds dat er meer informatie
over schade door elektriciteitsonderbrekingen bij verzekeraars moest zijn. Het was
uiteindelijk nog steeds de bedoeling om inzicht te krijgen in de schade (in harde
hollandse guldens) die ontstaat bij een elektriciteitsonderbreking. Met de ervaring
opgedaan tijdens de eerste ronde, is een tweede ronde langs verzekeringsmaatschap
pijen gestart. Nogmaals is contact opgenomen met het Bureau Voorlichting Verzeke
ringen, en dit keer werd er doorverwezen naar de Vereniging van Transportassura
deuren in Nederland. Dit is de overkoepelende organisatie voor alle mensen die zich
in Nederland bezig houden met transporttechnische verzekeringen. Deze instantie was
niet op de hoogte van specifieke gevallen van onderbrekingen die tot schade hadden
geleidt. Wei konden ze vertellen welke afdeling binnen een verzekeringsmaatschappij
deze informatie wei zou kuooen hebben, nl de afdeling technische of transporttechni
sche verzekeringen. De transporttechnische verzekeringen zijn vooral bedoeld om
schade te dekken die ontstaan aan werkmaterieel, bij een technische verzekering gaat
het meer om computers. Naar aanleiding van het advies bij de afdelingen technische
of transporttechnisch verzekeringen te gaan informeren voor concrete gevallen van
schade, is contact opgenomen met een aantal grotere verzekeraars in Nederland. Een
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van de benaderde verzekeraars adviseerde om contact op te nemen met een experti
sebureau omdat zo'n bureau nauw betrokken is bij het vaststellen van de grootte van
schade.

5.3.: Resultaten

In beide rondes langs verzekeringsmaatschappijen en aanverwante instellingen is wat
algemene en minder algemene informatie gevonden. Per bron zal in deze paragraaf
aangegeven worden wat eruit gekomen is.

5.3.1.: Venekeringsmaatschappijen.

Uit bet bezoek aan een verzekeringsmaatschappij, het Industrieel Assurantie Kantoor,
in de eerste ronde van dit onderzoek is de volgende informatie gekomen.

- In de meeste gevallen is kabelbreuk de oorzaak van een onderbreking.
- De gevolgen van een onderbreking kunnen op drie manieren verhaald worden:

1. op de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker
2. op de bedrijfsschadeverzekering van de gedupeerde
3. op de kabeleigenaar

- Bij een onderbreking die veroorzaakt wordt door een directe blikseminslag
bestaat er ook nog zoiets als een reconstructieverzekering. Deze verzekering
wordt afgesloten door de eigenaar van de apparatuur en vergoed de kosten die
nodig zijn om de beschadigde apparatuur of installatie terug te brengen in de
staat van v66r de blikseminslag.

- De schade die voor vergoeding in aanmerking komt op grond van een bedrijfs
scbadeverzekering is de vermogensschade die geleden is. Vermogensschade is
standaard opgebouwd uit netto winst + vaste lasten gedurende de duur van de
onderbreking. De hoogte van deze vermogensschade hangt nogal af van de
manier waarop deze wordt gedefinieerd, het probleem zit vooral in een aantal
posten waarvan bepaald moet worden of deze wei of niet mee tellen voor de
geleden vermogensschade. Dat dit voor verzekeraars ook niet wnneklaar is
blijkt uit bet feit dat de cursus 'Brandverzekering' [7] een heel hoofdstuk wijdt
aan bedrijfsschadeverzekeringen en het bepalen van de grootte van de vermo
gensschade.

Naar aanleiding van het advies van de vereniging van transportassuradeuren is contact
opgenomen met een aantal grotere verzekeringsmaatschappijen en de betreffende
afdelingen. Dit leverde wei een aantal voorbeelden van gevolgen van elektriciteitson
derbrekingen op, maar concrete bedragen van schade werden niet verstrekt. Ben
verzekeringsmaatschappij was wei zo vriendelijk om in hun dossiers uit te zoeken wat
er wal bij hen gebeurt met betrekking tot de gevolgen van elektriciteitsonderbrekin
gen.
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De cases van deze verzekeringsmaatschappij, Nationale Nederlanden, zijn onderver
deeld in drie soorten verzekeringen te weten: koelschade-, computer- en machinever
zekeringen.

De koelschadeverzekering heeft als doeI de (consumptie)goederen die aanwezig zijn
in een koelcel/veem te verzekeren tegen bederf/schade als gevolg van de uitval van
de koelmachines door:

- van buiten komende onheilen (80 % van de gevallen)
- eigen gebrek van de machine (15 % van de gevallen)
- uitval van stroomvoorziening (5 % van de gevallen).

De cijfers tussen haakjes zijn bepaald aan de hand van de 30 keer dat er gebruik is
gemaakt van de koelschadeverzekeringen die bij deze verzekeraar afgesloten zijn. Om
zo'n koelschadeverzekering af te kunnen sluiten moet de verzekeringnemer zorgen
dat er signalering (waarschuwing bij stroomonderbreking) rondom de koelcel
aanwezig is. Daardoor kunnen er grote gevolgen voorkomen worden. Bovendien zijn
de gevolgen van elektriciteitsonderbrekingen in deze sector onderkend en zijn er over
het algemeen noodstroomvoorzieningen getroffen.

Ret doel van de computerverzekering is het verzekeren van de schade aan de
apparatuur alsmede gevolgschade die ontstaat door uitval van de apparatuur. In de
schadepolissen voor deze vonn van verzekering komt schade door elektriciteitsonder
brekingen regelmatig voor, maar is relatief verwaarloosbaar in vergelijking met het
voorkomen van andere schadeoorzaken (van buiten komend onheil zoals brand en
diefstal). De impact van een onderbreking zit 'm niet in de apparatuur, die raakt
meestal niet beschadigd, maar de gevolgschade kan aanzienlijk zijn. De gevolgschade
bestaat hier uit twee delen te weten: extra kosten om werkzaamheden toch door te
laten gaan en reconstructiekosten om verloren gegane informatie en bestanden te
herstellen. Voor deze gevolgschade wordt met name een elektriciteitsonderbreking of
-storing als schadeoorzaak genoemd. Bedrijven die erg afhankelijk zijn van de werking
van hun computers hebben vaak weI een aantal maatregelen genomen om de
gevolgen van een elektriciteitsonderbreking te minimaliseren. Te denken valt aan een
no-breakinstallatie die de gelegenheid geeft het systeem op een correcte manier te
verlaten zonder verlies van informatie. Sommige apparatuur heeft een ingebouwde
voorziening die hetzelfde doel dient. Verder kan het volgen van een goede back-up
procedure (regelmatig bestanden en veranderingen bewaren) veel narigheid voorko
men omdat daarmee het verlies aan informatie en de noodzaak tot reconstrueren
beperkt wordt.

Een machineverzekering verzekert de machine en het bedrijfsschaderisico dat ontstaat
als gevolg van uitval van de machine. Schadeoorzaak elektriciteitsonderbreking wordt
niet genoemd omdat gebrek aan de machine en van buiten komend onheil (waar ook
bedieningsfouten onder vallen) de boventoon voeren als schadeoorzaak. Elektriciteits
onderbrekingen komen weI voor maar de impact is gering omdat de installatie vaak al
aan meer eisen moet voldoen vanwege een hogere aansluitspanning en in veel
gevallen is er een noodstroomvoorziening aanwezig. Een uitzondering op het feit dat
uitval van machines door een elektriciteitsonderbreking weinig impact heeft, vonnen
de computergestuurde machines. Bij een elektriciteitsonderbreking of -storing kan een
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deel van het uitvoeringsprogramrna overgeslagen worden waardoor de machine
beschadigd kan raken en zo kan leiden tot gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand
waardoor sprake is van bedrijfsschade.

5.3.2.: Expertisebureau.

Op aanraden van een medewerker van Aegon is er ook contact gezocht met een
expertisebureau, Hanselman expertises in Amhem. Ben expertisebureau is een
onafhankelijke instantie die door een verzekeringsmaatschappij of gedupeerde bij een
schadezaak betrokken wordt. Ben expert beoordeelt aan de hand van verklaringen
van betrokkenen wat de schadeoorzaak is geweest, hoe groot de schade is en of deze
voor vergoeding in aanmerking kan komen. Er is toestemming gekregen om aldaar in
dossiers te kijken die opgemaakt zijn naar aanleiding van kabelschade. In meer dan
de helft van de gevallen gaat het dan om een elektriciteitsbedrijf (kabeleigenaar) die
van degene die de kabel beschadigd heeft de materiaal- en reparatiekosten vergoed
wi! zien. Ben enkele keer is er ook sprake van gevolgschade bij derden. In een aantal
gevallen is in het dossier terug te vinden uit welke onderdelen de gevolgschade
opgebouwd is, in enkele gevallen is alleen het uiteindelijke schadebedrag gevonden.
Behalve inzicht in mogelijke kostenposten is met deze informatie Diet meer gedaan
dan het voor kennisgeving aannemen. Hiervoor was een zeer praktische reden: om
een overzicht te kunnen krijgen van de kosten per uur onderbreking of per Diet
geleverde kWh zouden de gedupeerden stuk voor stuk benaderd moeten worden. Dan
zou het nog maar de vraag zijn of ze zich de bewuste onderbreking nog kunnen
herinneren en kunnen aangeven hoelang deze duurde en een indicatie kunnen geven
van de Diet geleverde energie. Daamaast was het bureau er Diet zo'n voorstander van
om namen van gedupeerden naar buiten te laten komen ook al zou de privacy
gewaarborgd worden.

5.3.3.: Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Er is ook een artikel [8] gevonden dat ingaat op het recht op schadevergoeding en
hoe dit in het Nieuw Burgerlijk Wetboek [9] geregeld is. Ben citaat uit dit artikel
luidt als voIgt:

"Algemeen wordt als centrale doelstelling van het Nederlandse schadevergoedings
recht aangenomen, dat bij het vaststellen van de omvang van de te vergoeden
schade als beginsel moet worden vooropgesteld, ''dat de schuldeiser zo veel mogelijk
in de toestand wordt gebracht waarin hij zou verkeren indien het schadeveroorzakende
leit achterwege was gebleven ". Met andere woorden, de werkelijk geleden schade
dient zo volledig mogelijk vergoed te worden. (Overigens wordt in het NBW
verschillende uitzonderingen op deze beginselen gemaakt. Zo wordt Diet altijd de
werkelijke schade vergoed, maar kan de schade worden vastgesteld op grond van
de zogenaamde abstracte schadeberekeDing. Art. 6: 97 NBW voorziet deze
methode van een wettelijke grondslag. Op het uitgangspunt dat de schade volledig
dient te worden vergoed, wordt een inbreuk gemaakt in gevallen waarin door de
wet aan de rechter een matigingsrecht wordt toegekend. In art. 6: 109 NBW wordt
een algemeen matigingsrecht geformuleerd. Tenslotte kan gewezen worden op art.
6: 110 waarin een limitering van schadevergoeding bij algemene maatregel van
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bestuur mogelijk wordt gemaakt. Limitering is bedoeld om de aansprakelijkheid
verzekerbaar te houden.) In overeenstemming met deze opvatting, komt in het
NBW zowel vermogensschade als ander nadeel (voor zover de wet op vergoeding
hiervan recht geeft) voor vergoeding in aanmerking (art. 6: 95). Met 'ander nadeel'
wordt in dit verband inunateriele of ideele schade bedoeld (art. 6: 106).
Er worden verschillende vormen van vermogensschade onderscheiden. In de
praktijk wordt dit begrip veelal geassocieerd met beschadiging of vernietiging van
zaken (zaakschade), danwel met persoonlijk letsel (persoonsschade). Deze tweede
ling is echter niet sluitend; naast de genoemde categorieen bestaat een vorm van
schade die zuivere vermogensschade wordt genoemd. Bedoeld worden die vermo
gensnadelen, die niet zaakschade of persoonsschade kunnen zijn. In het Nederlands
recht wordt in theorie aIs vanzelfsprekend aangenomen -geheel in overeenstem
ming met de grondgedachte van ons schadevergoedingsrecht- dat zuivere vermo
gensschade in principe voor vergoeding in aanmerking kan komen. In het NBW
wordt deze opvatting gecodificeerd in art. 9: 96 lid 1: vermogensschade omvat
zowel geleden verlies als gederfde winst. (Hierbij komt ook de toekornstige schade
voor vergoeding in aanmerking; zie art. 6:105 NBW.)"

5.4.: Mogelijkheden voor verder onderzoek.

Ben aantal mogelijke onderzoeksgebieden is slechts gedeeltelijk of helemaal niet
uitgewerkt. Toch zou het nog interessante informatie op kunnen leveren wanneer er
nog eens nader naar gekeken werd.

5.4.1.: WAfAVBverzekeringen.

Er is al wat informatie verzameld over verzekeringen die afgesloten kunnen worden
om schade in het eigen bedrijf te verzekeren. Een andere ingang is te kijken naar de
verzekeringen die een bedrijf kan afsluiten om de schade die het bij anderen
veroorzaakt te verzekeren. Te denken valt aan wettelijke aansprakelijkheidsverzeke
ringen (WA) of verzekeringen vanwege aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB).
Waar dan weI rekening mee moet worden gehouden is dat het niet simpel is om aan
de gegevens van de gedupeerden te komen. Zijn verzekeringsmaatschappijen al niet
strooierig met informatie over eigen klanten, de informatie over de tegenpartijen (als
ze die al hebben) zuBen ze nog minder makkelijk vrijgeven. Wellicht is het niet
eenvoudig om, als eenmaal toegang is verschaft tot dossiers of dergelijke, die gevaBen
emit te halen waar sprake is van een elektriciteitsonderbreking.

5.4.2.: Overkoepelende organisaties.

De vereniging van transportassuradeuren in Nederland is al even genoemd als
overkoepelend orgaan voor diegenen die zich met transporttechnische verzekeringen
bezig houden. Wanneer directe benadering van medewerkers binnen verzekerings
maatschappijen Diets oplevert kan via een overkoepelende organisatie geprobeerd
worden interesse te kweken voor het onderzoek en op die manier toch aan informatie
te komen.
Behalve de vereniging van transportassuradeuren, waar contact mee is geweest dat
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niet verder ging dan het advies eerst rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappijen
te proberen, is er ook een overkoepelende organisatie voor aansprakelijkheidsverze
keraars. Ook deze heeft geen gegevens over feitelijke schadegevallen, maar kan
wellicht weI dienen om op het niveau van de verzekeringsmaatschappijen de interesse
te wekken voor het onderzoek.

5.4.3.: Centrum voor verukeringsstatistiek.

Dit centrum, dat nu zo'n 15 jaar bestaat, verzamelt alles wat met verzekeren te
maken heeft. Het is een informatiecentrum voor de verzekeringsmaatschappijen. Wat
voor de verzekeringsmaatschappijen geldt, namelijk dat ze moeilijk gegevens vrijge
ven, geldt ook voor het centrum voor verzekeringsstatistiek. De informatie die ze
zouden kunnen leveren is waarschijnlijk Diet in een voor ons nuttige vorm. Wellicht
loont het de moeite om het centrum warm te krijgen voor ons probleem, zodat ze de
informatie gaan verzamelen.

5.4.4.: Expertisebureaus.

Lang niet aBe dossiers bij het bezochte expertisebureau die betrekking hadden op
kabelschade zijn ook werkelijk doorgenomen. Uiteraard zijn alleen de recentere
gevallen van belang. Gegevens van 10 jaar geleden zijn waarschijnlijk niet meer
relevant. Dit bureau is vast niet het enige in zijn soort en hier ligt dan ook een bron
van informatie die aangeboord kan worden. Het voordeel van een expertiserapport is
dat de schade er vrij gedetailleerd in gespecificeerd is.

Bij het verder uitspitten van bovenstaande informatiebronnen moet terdege rekening
worden gehouden met het feit dat met het verkrijgen van de schade-informatie het
verhaal nog niet rond is. Om een uitspraak te doen over de waarde niet geleverde
energie moet ook het elektriciteitsverbruik en de duur van de onderbreking bekend
zijn. Deze informatie zal bij de gedupeerden of het elektriciteitsbedrijf gehaald
moeten worden.

5.5.: Conclusies.

Ondememers kunnen zich verzekeren tegen de gevolgen van elektriciteitsonderbre
kingen. Er bestaat geen aparte verzekering voor, maar in een aantal verzekeringen,
zoals de koelschade-, computer- en machineverzekering, is ook opgenomen de schade
die ontstaat bij een elektriciteitsonderbreking. Bij de gevallen van claims op deze
verzekeringen komt een elektriciteitsonderbreking als schadeoorzaak maar heel
weinig voor, er is zodoende maar heel weinig informatie over te vinden. Door de zeer
afdelingsgerichte structuur van een verzekeringsmaatschappij is het moeilijk te
achterhalen waar deze informatie zich dan zou kunnen bevinden. De kans op succes
is relatief het grootst bij de afdelingen technische of transporttechnische verzekerin
gen. Daar gaat het om verzekeringen die bedrijven af kunnen sluiten om de schade
die in het eigen bedrijf ontstaat ten gevolge van elektriciteitsonderbrekingen te
verzekeren.
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Ben expertisebureau heeft ook gegevens over schade bij bedrijven als gevolg van een
elektriciteitsonderbreking door beschadiging van de voedingskabel door bijvoorbeeld
een graafmachine. De bestuurder/huurder/eigenaar van de graafmachine heeft een
soort aansprakelijkheidsverzekering voor dit soort gevallen, waar die schade uiteinde
lijk op verhaald kan worden. Vanwege de bescherming van de privacy van de klanten
van de verzekeringsmaatschappijen zal een expertisebureau niet erg scheutig zijn met
bet verstrekken van gedetailleerde informatie over gedupeerden. Om echter een
uitspraak te kunnen doen over de waarde van de niet geleverde energie is van belang
dat ook gegevens met betrekking tot het elektriciteitsverbruik en de duur van de
onderbreking verzameld worden. Deze gegevens zijn van geen belang voor de
verzekering en zijn daarom niet standaard opgenomen in de dossiers over schade. De
gedupeerden zouden daarvoor benaderd moeten worden en daarvoor zijn de klantge
gevens van de verzekeringsmaatschappijen nodig, die ze dus niet zomaar zullen willen
verstrekken.

De mogelijkheden van verder onderzoek beperken zich tot het informeren bij
verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus over de gegevens die zij hebben over
de elektriciteitsonderbrekingskosten van hun klanten. Met aIleen de kosten is het
verhaal voor bet bepalen van een waarde niet geleverde energie nog niet af. Het
beeft daarom weinig zin om hier veeI energie in te steken tenzij bij de verzekerings
maatschappijen de interesse gewekt kan worden voor de problematiek zodat ze mee
willen werken aan het verzamelen van voor ons bruikbare informatie. Hiertoe zou
een poging gewaagd kunnen worden via een aantal overkoepelende organisaties die
bestaan voor het verzekeringswezen.
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Boofdstuk 6: Elektriciteitsbedrijven.

Ben elektriciteitsbedrijf zal de eerste instantie zijn die te horen krijgt dat zich ergens
een elektriciteitsonderbreking voor beeft gedaan. Allereerst zal er in het bedrijfsvoe
ringscentrum een alarm gaan om aan te geven dat de situatie ergens niet normaal is.
Bovendien zullen na verloop van tijd de verbruikers die zonder elektriciteit zitten
naar bet elektriciteitsbedrijf gaan bellen om te informeren wat er aan de hand is en
vooral boe lang het nog gaat duren. Omdat het elektriciteitsbedrijf de eerste betrok
kene is, was er de hoop daar informatie te vinden over de schade die haar klanten
bebben ondervonden tijdens een elektriciteitsonderbreking.

6.1.: Structuur van een elektriciteitsdistributiebedrijf.

Er is geen standaardindeling van een elektriciteitsbedrijf, maar er is altijd weI een
afdeling aan te wijzen die mogelijkerwijs de gezochte informatie in huis beeft.
Sommige distributiebedrijven zijn in regio's verdeeld wat tot gevolg heeft dat de
informatie versnipperd over de regio's is.

Er is contact geweest met uiteenlopende afdelingen: klantenkontakten, marketing,
juridische zaken, public relations, beleidszaken, voorlichting. Ook hier geldt dat er
binnen een elektriciteitsbedrijf zelden een persoon te vinden is die van aIle activitei
ten binnen het bedrijf op de hoogte is.

De elektriciteitsdistributiebedrijven in Nederland zijn sinds een jaar verenigd in
EnergieNed. Omdat deze instantie nog niet zolang bestaat heeft ze nog geen
overzicht kunnen opbouwen over wat zich in de elektriciteitsbedrijven op het gebied
van claims tengevolge van elektriciteitsonderbrekingen afspeelt. EnergieNed heeft een
juridische afdeling maar die kan (nog) niet meer vertellen dan wat een elektriciteits
bedrijf ook vertelt.

Verder is de KEMA een instantie waar elektriciteitsbedrijven mee te maken hebben.
Bij de KEMA worden studies verricht, zo is onder andere begin jaren tachtig in
opdracht van de Vereniging van Directeuren van Elektriciteitsbedrijven in Nederland
(VDEN) een onderzoek gedaan naar de waarde niet geleverde energie [10]. Dit
kwam grotendeels neer op het aanpassen aan de Nederlandse situatie van de
resultaten van een eerder uitgevoerd Zweeds onderzoek [11].

De KEMA verzamelt de gegevens van onderbrekingen. Deze zogenaamde storings
rapportages werden in het verleden in opdracht van de VDEN uitgevoerd en worden
nu voor EnergieNed uitgevoerd. De rapportages richten zich vooral op het bijhouden
van de oorzaken van onderbrekingen, zoals welk netonderdeel voor de onderbreking
verantwoordelijk is, en waardoor dat netonderdeel defect raakte. Voor deze rapporta
ges is de KEMA afhankelijk van de elektriciteitsdistributiebedrijven. Deze moeten
doorgeven wanneer zich ergens een onderbreking heeft voorgedaan en wat daarvan
de oorzaak was. De uitgebreide storingsrapportages zijn vertrouwelijk, de statistische
resultaten worden elk jaar onder de elektriciteitsbedrijven verspreid.
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6.2.: Aanpak.

Ben aantal elektriciteitsbedrijven is benaderd met de vraag om informatie over de
claims die ze ontvangen naar aanleiding van een elektriciteitsonderbreking. Het
eerste wat ze vertellen is dat het elektriciteitsbedrijf in de meeste gevallen de
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een elektriciteitsonderbreking afwijst,
wijzend op de algemene leveringsvoorwaarden. Deze algemene leveringsvoorwaarden
zijn Diet voor elk elektriciteitsbedrijf hetzelfde. Ze worden door het elektriciteits
bedrijf opgesteld, aan de hand van landelijke richtlijnen. Artikel 21, lid 1 tIm 3 van
de algemene voorwaarden voor de levering van gas, drinkwater en elektriciteit van
bet NY nutsbedrijf regio Eindhoven zegt over aansprakelijkheid het volgende.

"Artikel 21: Aansprakelijkheid.

1. Het bedrijf is jegens de aanvrager of de verbruiker niet aansprakelijk voor
schade aan personen of goederen ten gevolge van onderbreking van de levering.

2. Het bedrijf is, met inachtneming van het bepaalde in de overige leden van dit
artikel, weI aansprakelijk voor schade aan personen of goederen ten gevolge van
een gebrekkige aansluiting of levering dan weI van een onjuist handelen of
nalaten in verband met een aansluiting of levering - niet zijnde een onderbre
king van de levering - doch niet, indien het bedrijf aannemelijk maakt dat noch
bet bedrijf zelf noch zijn werknemers of met hen gelijk te stellen personen
schuld hebben aan die schade

3. Van vergoeding zijn echter uitgesloten schade aan goederen die door de aanvra
ger of de verbruiker worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of
beroep en schade als gevolg van bedrijfsstilstand, als gevolg van het niet kunnen
uitoefenen van een beroep of als gevolg van winstderving."

Opgemerkt moet worden dat met een onderbreking in bovenstaand citaat bedoeld
wordt een onderbreking van de elektriciteitslevering door een spontane fout in een
verbinding. Zo'n onderbreking kan door het elektriciteitsbedrijf niet voorkomen
worden, en daarom zijn ze niet aansprakelijk. Elke andere vorm van onderbreking (in
de zin van de definitie in dit verslag) is voor het elektriciteitsbedrijf een storing (zeer
verwarrend) en daar zijn ze meestal niet aansprakelijk voor op grond van de aansluit
voorwaarden. In geval van een claim geldt voor het elektriciteitsbedrijf de zogenaam
de omgekeerde bewijslast. Normaal gesproken is een rechtspersoon onschuldig totdat
bewezen is dat deze schuldig is. Voor het elektriciteitsbedrijf geldt dat het schuldig is
aan de onderbreking (en daarom aansprakelijk) totdat het zelf bewezen heeft dat het
onschuldig is (dat de onderbreking niet veroorzaakt is door nalatigheid van (een
medewerker van) het elektriciteitsbedrijf).

In de meeste gevallen is in een dossier alleen de klacht terug te vinden en de
aankondiging dat de gedupeerde het elektriciteitsbedrijf voor de nog vast te stellen
schade aansprakelijk stell. Na het meestal afwijzende antwoord van het elektriciteits
bedrijf zal een gedupeerde niet meer de moeite nemen het elektriciteitsbedrijf nog te
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laten weten hoe groot de schade uiteindelijk geworden is. Wanneer het elektriciteits
bedrijf weet wie weI verantwoordelijk is voor de onderbreking dan verwijst het de
gedupeerden misschien nog door. Daama is het niet meer de bemoeienis van het
elektriciteitsbedrijf.

Ben eventuele claim komt voor vergoeding in aanmerking wanneer het elektriciteits
bedrijf Diet kan aantonen dat de onderbreking Diet door nalatigheid van (een
medewerker van) bet elektriciteitsbedrijf veroorzaakt is. Voor deze gevallen heeft een
elektriciteitsbedrijf een verzekering. Kleine claims komen zander al te veel onderzoek
voor vergoeding in aanmerking, grote claims worden aan een nader onderzoek
onderworpen om de geldigheid van de claim en de grootte van bet uit te keren
bedrag te bepalen.

6.3.: ResuItaten.

Het is te begrijpen dat een elektriciteitsbedrijf niet te koop loopt met het aantal
onderbrekingen dat zijn klanten treft. Het resultaat is dat een elektriciteitsbedrijf niet
graag inzage geeft aan buitenstaanders in klachten en schadeclaims. Wat geslotenheid
betreft doen individuele elektriciteitsbedrijven op dit punt niet onder voor verzeke
ringsmaatschappijen. De elektriciteitsbedrijven tezamen publiceren weI over het
aantal onderbrekingen dat hun klanten treft [2]. Het accent daarbij ligt op statistiek.
Deze wordt weliswaar aan de hand van de gegevens van afzonderlijke elektriciteitsbe
drijven opgesteld, maar daar is Diet uit op te maken bij welk elektriciteitsbedrijf
boeveel storingen voorkwamen.

6.3.1.: Elektriciteitsbedrijven.

Als gevolg van de geslotenheid is slechts bij een elektriciteitsbedrijf inzage verkregen
in de verzamelde klachten. Maar weinig onderbrekingen leiden tot ontvankelijke
claims van schade. In twee goed gevulde ordners met klachten zijn 6 claims naar
aanleiding van een onderbreking gevonden. De oorzaak van de onderbreking was 4
keer een onterechte afschakeling van de voorziening, 1 keer een te vroege afscbake
ling, en 1 keer dat door anderen de stoppen in de meterkast van een woning uitge
draaid waren (doordat de monteur de kast niet goed afgesloten zou hebben). De
bedragen die hiermee gemoeid waren zijn de volgende:

jl 78,81 (bedorven etenswaar in de diepvries)
jl 250,-- (It It It" ")

jl 500,-- (ornzetverlies van een winkel)
jl1000,-- (bedrijfje dat een uur zonder elektriciteit zit)
jl 177,75 (bedrijfje dat enige tijd zonder elektriciteit zit)
jl1680,-- (dode dieren in dierenwinkel vanwege de kou)

Dit zijn de gevallen van ongeveer een half jaar.
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Een ander elektriciteitsbedrijf stuurde een overzichtje op van de klachten die in de
betreffende regio van het bedrijf het afgelopen jaar binnen waren gekomen. Daar zat
een onderbreking bij, door kortsluiting in een installatie vanwege het binnendringen
van water door een constructiefout. De schade die hierbij ontstond was opgebouwd
uit de overwerkkosten, de brandweerkosten en de reparatiekosten van de installatie
en bedroeg fl 23.652,-- .

6.3.2.: Verzekering van elektriciteitsbedrijr.

In 6.2. is al even genoemd dat een elektriciteitsbedrijf ook een verzekering heeft voor
het geval dat er een serieuze claim ingediend wordt. De verzekeringsdienst van het
enige bewchte elektriciteitsbedrijf is ook bezocht om daar de gevallen van terechte
claims te bekijken. Bij kleine claims (meestal ten gevolge van een te hoge spanning
waardoor lampen kapot gaan) wordt vrij snel uitgekeerd. De grotere claims vereisen
wat meer heen- en weer geschrijf tussen de verzekering, het elektriciteitsbedrijf en de
gedupeerde, maar zolang er geen reden vanuit de algemene aansluitvoorwaarden
komt om niet te vergoeden, wordt er weI uitgekeerd.

De dossiers van aile gevallen van claims tegen het elektriciteitsbedrijf in 1993 (januari
tot september) (26 stuks) zijn ingezien. Welgeteld een dossier had betrekking op een
onderbreking, maar omdat de oorzaak van de onderbreking een spontane fout in een
verbinding was die niet te wijten was aan nalatigheid van het elektriciteitsbedrijf, is
deze volgens de aansluitvoorwaarden afgewezen (anders was het overigens nog
moeilijk geweest omdat het bedrijfsschade betro£). De claim bedroeg overigens
fl 1816,09 , opgebouwd uit 2 uur verloren arbeid (fl 100,--) en de reparatie van de
telefooninstallatie (£1 1716,09 ).

De contactpersoon van de verzekeringsdienst had nog de volgende informatie: In elk
contract dat het elektriciteitsbedrijf met een klant afsluit zit een exoneratieclausule
(dat betekent dat het elektriciteitsbedrijf zich niet aansprakelijk acht voor schade
door onderbrekingen, zie citaat in 6.2.). Met het van kracht worden van het Nieuw
Burgerlijk Wetboek (NBW) [9] per 1 januari 1993 is deze clausule niet meer van
toepassing op de contracten met particulieren. Voor bedrijven geldt deze clausule weI
nog steeds, omdat bedrijven de mogelijkheid hebben om zich te verzekeren tegen de
gevolgen van elektriciteitsonderbrekingen.

6.4.: Mogelijkheden voor verder onderzoek.

Binnen de elektriciteitsbedrijven zal niet heel veel informatie te vinden zijn, en zeker
niet in een standaardvorm. Het is voor de bedrijven van geen belang om dit bij te
houden.

Elektriciteitsbedrijven zouden weI mee kunnen werken aan verder onderzoek. Te
denken valt aan het registreren van de gebruikers getroffen door een bepaalde
onderbreking. Deze gebruikers kan vervolgens gevraagd worden naar de schade die
ze geleden hebben. Een elektriciteitsbedrijf zal niet spontaan enthousiast reageren op
zo'n verzoek omdat het slapende honden wakker kan maken. Hoewel bedrijven nog
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steeds geen claims gehonoreerd kunnen zien worden, brengt het verwerken van de
claims al werk met zich mee, waar het elektriciteitsbedrijf natuurlijk niet echt op zit
te wachten. Wanneer er toch voor gekozen wordt om klanten te benaderen kan een
elektriciteitsbedrijf meewerken door de klantgegevens te verstrekken (waaronder met
name bet elektriciteitsverbruik) aan de onderzoekende instantie. Mogelijk zou dit
gecoOrdineerd kunnen worden met de reeds bestaande storingsregistratie.

6.5.: Conclusie.

De speurtocht naar bij elektriciteitsbedrijven bekende schadegevallen heeft, eigenlijk
beeI begrijpelijk, weinig opgeleverd. Elektriciteitsbedrijven hebben zich tegen de
mogelijke claims na een elektriciteitsonderbreking ingedekt door het opnemen van
een exoneratieclausule in bet contract dat ze afsluiten met hun klanten. Af en toe,
meer uitzondering dan regel, komt een ingediende claim verder dan de eerste ronde
(aansprakelijk stellend briefje heen / aansprakelijkheid afwijzend briefje terug) en
kan er nog iets meer gevonden worden over de grootte van de claim. De bedragen
van schade die gevonden zijn, varieren sterk in grootte, van fl 78,81 voor bedorven
etenswaar tot fl 23.652,-- voor een verbrande installatie.

Elektriciteitsbedrijven zouden weI hun medewerking kunnen verlenen aan een
onderzoek dat onder gedupeerden van de elektriciteitsonderbreking gehouden kan
worden. Ze zouden de gegevens over het getroffen gebied kunnen verstrekken en de
daarin aangesloten klanten.
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Hoofdstuk 7: Enquete.

7.1.: Aanleiding.

Het verzamelen van informatie bij verzekeringsmaatsehappijen en elektriciteitsbedrij
yen, over de schade die ontstaat bij elektriciteitsonderbrekingen leverde niet veel
concrete informatie op. Uit de literatuur blijkt dat de meeste informatie verkregen
wordt door bet ondervragen van gebruikers van elektriciteit. Om deze reden is
besloten een enquete te bouden onder de bedrijven in een bedrijvenwijk. In dit
boofdstuk zullen de resultaten besproken worden van deze enquete.

7.2.: Aanpak.

Uit de ter beschikking staande literatuur [12] is een enquete overgenomen die
gehouden is onder elektriciteitsgebruikers in Canada en de Verenigde Staten van
Amerika. Onduidelijk is wanneer deze enquete precies gehouden is. De omvang van
dat onderzoek voor de commercii:He en industriele gebruikers samen was 1500
adressen. Daarvan zijn 1318 respondenten eerst telefonisch benaderd. Van deze 1318
respondenten hebben 1262 de complete telefonische vragenlijst voltooid. Deze 1262
respondenten kregen vervolgens de schriftelijke vragenlijst toegestuurd. In totaal zijn
1424 schriftelijke vragenlijsten uitgestuurd waarvan er 829 ingevuld teruggestuurd zijn.
Hiervan waren er 776 ingevuld door degenen die ook al de telefonische vragenlijst
afgemaakt hadden. De succesvolle respons voor de telefonische vragenlijst is derhalve
96%, voor de schriftelijke vragenlijst 58%. De totale respons voor dit onderzoek is
uitzonderlijk goed te noemen.

Voor het onderzoek dat in dit verslag besproken wordt bestond de basisadressenlijst
uit 157 adressen. Hiervan waren er 121 bereikbaar. Deze zijn dan ook allemaal
gebeld waarna door 33 respondenten de hele telefonische vragenlijst beantwoord is,
een respons van 27%. Deze 33 hebben de schriftelijke vragenlijst toegestuurd
gekregen en 12 respondenten hebben deze ook weer teruggestuurd, een respons van
36%. Voor de tekst van de telefonische vragenlijst, zie bijlage 2. De tekst van de
schriftelijke vragenlijst staat in bijlage 3.

In eerste instantie zijn 12 enquetes teruggekomen. De respondenten waarvan de
enquete nog niet ontvangen was, zijn zo'n twee weken na het versturen nog eens
benaderd. De enquetes die als reactie hierop teruggestuurd werden, bleken niet
bruikbaar omdat de invullers op cruciale punten niets ingevuld hadden.

De reden om een bestaande enquete over te nemen was simpel: waarom een nieuwe
enquete maken, wat extra tijd kost omdat deze eerst uitgebreid getest en verbeterd
moet worden, wanneer er uit de literatuur een aantal voorbeelden zijn van enquetes
die hun succes bewezen hebben. Ben andere (buitenlandse) enquete moet hooguit op
een paar punten gewijzigd worden en bij een vertaling kan het geen kwaad de
begrijpbaarheid van de vertaling te testen. Van de ter beschikking staande EPRI
enquete zijn de vragen met betrekking tot de gevolgen van dips niet overgenomen.
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Gedurende bet onderzoek is ook nog de tekst van een andere enquete gevonden. Ben
vergelijking tussen de overgenomen EPRI-enquete voor commerciele bedrijven en
instellingen en de enquete zoals die door Billinton [13] gebruikt is voor zijn onder
zoeken in Canada onder dezelfde soort bedrijven laat het volgende zien.

Beide enquetes vragen naar bet aantal ondervonden onderbrekingen. De elektrische
apparatuur wordt geinventariseerd, Billinton doet dit wat uitgebreider (15 items) dan
EPRI (10 items). Aanwezigheid van een noodstroomvoorzieDing wordt nagegaan en
naar de benodigde waarscbuwingstijd om de gevolgen van onderbrekingen te vermij
den of te verminderen wordt ook gevraagd.

De EPRI-enquete gaat vervolgens aan de hand van 4 mogelijke onderbrekingen in op
de kosten die ontstaan ten gevolge van die onderbrekingen. Billinton vraagt eerst aan
te geven wat bet meest vervelende moment van de dag, de meest vervelende dag van
de week en de meest vervelende maand van het jaar is om geconfronteerd te worden
met een elektriciteitsonderbreking. Daama kan de respondent in een tabel invullen
welke kosten er ontstaan bij 8 onderbrekingen varierend in duur van 2 seconden tot
24 uur op het vervelendste moment van het jaar. Vervolgens mag de respondent
aangeven hoe de kosten van een 1 uur durende onderbreking varieren wanneer de
onderbreking Diet plaatsvindt op het vervelendste moment.

Een onderzoek dat momenteel loopt op de UDiversiteit van Manchester (UMIST)
gebruikt de enquete van Billinton. De omvang van dat onderzoek is 21.000 huishou
dens, 1200 commerciele bedrijven en 1200 industriele bedrijven. De respons van dat
onderzoek is zo'n 20 tot 30%, wat redelijk goed is te noemen.

Diverse onderzoekers blijken sterk overeenkomende vragenlijsten te gebruiken. Deze
vragenlijsten blijken bruikbare resultaten op te leveren. Het heeft dan ook weiDig zin
om te proberen een geheel Dieuwe vragenlijst op te stellen.

Ben ander voordeel van het ovememen van een enquete die zijn diensten bewezen
beeft, is dat op deze manier de uitkomsten van onderzoeken in verschillende
gebieden (landen) met elkaar vergeleken kunnen worden.

7.3.: Resultaten.

De uiteindelijke oogst aan geretoumeerde enquetes is 12. Daarvan zijn er 5 stuks
waarbij bij de vragen over kosten Diets ingevuld is (ook Diet 0), dat maakt dat er nog
maar 7 enquetes overblijven. Dan is er nog een enquete waarbij het elektriciteits
verbruik Diet ingevuld is en dit ook niet bij het elektriciteitsbedrijf te achterhalen was,
dat maakt dat de score op 6 bruikbare enquetes komt.

De algemene inleidende vragen zijn weI door aUe twaalf de respondenten ingevuld,
de opsomming van de resultaten voIgt hieronder.
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7.3.1.: Algemene vragen.

Op de vraag: "Hoeveel onderbrekingen heeft Uw bedrijf ondervonden in de afgelopen
12 maanden?" antwoorde de he1ft van de respondenten dat ze 1 tot 2 onderbrekingen
ondervonden hadden. Een respondent merkte op dat deze niet de schuld waren van
het elektriciteitsbedrijf. De andere 6 hebben geen onderbrekingen ondervonden in het
afgelopen jaar. Voor Nederland is bekend [2] dat de gemiddelde laagspanningsaan
sluiting ongeveer een half uur (27 minuten) per jaar spanningsloos zal zijn ten
gevolge van een onderbreking. De verwachting voor een onderbreking is echter
slechts 1 keer per 3 jaar (0,37 per jaar). Voor stedelijke gebieden geldt een jaarlijkse
uitvalduur van 15 minuten met een verwachting van 0,26 per jaar (een keer in de vier
jaar). 5 respondenten hebben te maken gehad met een elektriciteitsonderbreking die
Diet in hun eigen installatie ontstond. 5 van de 12 komt in de buurt van de 1/3
onderbrekingen per jaar.

De respondenten is gevraagd het aantal onderbrekingen te waarderen tussen "erg
laag" en "erg hoog". De volgende score werd genoteerd:

"erg laag" (6 keer),
"laag" (1 keer),
"normaal" (3 keer)
"hoog" (2 keer)

Wanneer de waardering van het aantal onderbrekingen uitgezet wordt tegen het
aantal ondervonden onderbrekingen levert dat het resultaat op dat in tabel 7.1 te zien
is.

TABEL 7.1.: Ondervonden aantal onderbrekingen versus de waardering van het
aantal onderbrekingen

aantal onderbrekingen ° 1-2
-------.----------_.--------._-
waardering

erg laag IIII II
laag I

normaal II I
hoog II

De spreiding over de verschillende antwoordmogelijkheden is zo groot dat er niet uit
op te maken valt hoeveel onderbrekingen als normaal gevonden wordt, of als extreem
hoog of laag.
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Bij de vraag hoever van tevoren het bedrijf gewaarschuwd moet worden voor een
onderbreking, om het bedrijf de gelegenheid te geven de gevolgen van de onderbre
king te voorkomen, wordt door aile respondenten geantwoord dat een waarschuwing
van te voren de gevolgen van een onderbreking kan verminderen. Hoelang van
tevoren is per respondent verschillend. De volgende waarschuwingstijden worden
genoemd: 1 uur (1 keer), 4 uur (2 keer), 8 uur (2 keer) en 24 uur (7 keer). Hieruit
kan geconcludeerd kunnen worden dat 24 uur van te voren een redelijke waarschu
wingstijd is. Hierbij moet dan weI opgemerkt worden dat in het geval van een
onderbreking die niet door het elektriciteitsbedrijf gepland is, het nauwelijks mogelijk
is om van te voren te waarschuwen. Om elke keer te waarschuwen wanneer een
aannemer gaat graven brengt nogal wat administratie met zich mee. Bovendien
bestaat de leans op verzadiging wanneer het aantal waarschuwingen waar geen
onderbreldng op gevolgd is toeneemt, waardoor de waarschuwing na verloop van tijd
niet meer serieus wordt genomen.

De respondenten is gevraagd aan te geven of er werknemers naar huis worden
gestuurd wanneer er zich een elektriciteitsonderbreking voor doet. AIle 12 zeggen ze
dat er geen werknemers naar huis worden gestuurd. Iedereen blijft op het werk en
probeert eventueel andere arbeid te verrichten.

In elk bedrijf is weI apparatuur aanwezig waaTVoor een elektriciteitsvoorziening
gewenst is met minder onderbrekingen. Welke apparatuur dat zoal is, is aan de
respondenten gevraagd, en zij antwoordden: "Computers" (11 keer), "telefoonin
stallatie" (8 keer) en "beveiliging" (6 keer).

De respondenten is ook gevraagd naar de mate van tevredenheid over de betrouw
baarheid van de elektriciteitslevering. De betrouwbaarheid wordt gedefinieerd als:
"het hebben van zekerheid over een continue elektriciteitslevering". De volgende
score blijkt:

ontzettend tevreden : 4 keer
redelijk tevreden : 6 keer
noch tevreden,noch ontevreden : 2 keer

Het resultaat van het vergelijken van de waardering van de betrouwbaarheid en de
waardering van het aantal onderbrekingen is in tabel 7.2. te zien.
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TABEL 7.2.: Waardering van het aantal onderbrekingen versus de tevredenheid over
de betrouwbaarheid.

waardering aantal onderbrekingen erg erg
--------------------------------------------- laag laag nonnaal hoog hoog
waardering betrouwbaarheid

ontzettend tevreden III I
redelijk tevreden I III II
noch tevreden, noch ontevreden II
redelijk ontevreden

ontzettend ontevreden

De respondenten zijn in ieder geval niet ontevreden. Dat blijkt ook uit de antwoor
den op de vragen of ze bereid zijn te betalen voor een betere elektriciteitslevering.
Wanneer de klanten namelijk tevreden zijn is het niet te verwachten dat ze veel over
zullen hebben voor een nog betere elektriciteitslevering (minder onderbrekingen of
kortere onderbrekingen). 5 respondenten geven aan niets over te hebben voor een
levering met minder onderbrekingen, 5 respondenten zijn wei bereid om daarvoor een
verhoging van de elektriciteitsrekening met 1 tot 5 % te accepteren. Voor een
levering met kortere onderbrekingen zijn 5 respondenten niet bereid iets te betalen, 4
respondenten hebben daar een verhoging van 1 tot 5 % voor over. Respectievelijk 2
en 3 respondenten zijn niet tot deze vragen gekomen met het invullen van de
vragenlijst.

Bij de verschillende onderbrekingen wordt gevraagd naar de mate van ontwrichting
van het bedrijf door de onderbreking. De mate van ontwrichting door een onderbre
king van 15 minuten om 10 uur 's ochtend is klein. De helft heeft nauwelijks tot
helemaal geen last van de onderbreking, 2 respondenten zeggen zeer getroffen te zijn
door zo'n onderbreking. Ben onderbreking van 1 uur in de ochtenduren, wordt door 4
respondenten als zeer ontwrichtend ervaren. De rest heeft er nog niet veel last van.
Zo'n zelfde onderbreking (van 1 uur) maar dan in de middag wordt door 6 respon
denten als hinderlijk tot zeer hinderlijk ervaren. Het verschil in hinderlijkheid van een
storing van 1 uur in de morgen of in de middag wordt verduidelijkt in tabel 7.3.
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TABEL 7.3.: Mate van ontwrichting van een ochtendonderbreking versus een mid
dagonderbreking.

ochtendonderbreking 1 2 3 4 5 6 7
---------------------------
ntiddagonderbreking

1 I
2 I
3 I
4 / I
5 I I
6 I
7 I II

toelichting: 1 = totaal niet ontwrichtend
7 = heel erg ontwrichtend

Gemiddeld genomen maakt het niet uit of een onderbreking van 1 uur 's ochtends of
's middags plaatsvindt. Wanneer er echter op een voedingskabel voomamelijk
gebruikers zitten die liever in de middag verstoken zijn van elektriciteit, kan bij het
plannen van onderbrekingen door het elektriciteitsbedrijf ervoor gekozen worden die
onderbreking 's ochtends plaats te laten vinden.

Een onderbreking van 8 uur wordt door 8 van de 11 respondenten (eentje is na de
onderbreking van 15 minuten opgehouden met invuIlen) als zeer ontwrichtend
ervaren.

7.3.2.: Kostenvragen.

Een groot aantaI vragen vroeg de respondent om een bedrag in te vullen. Een bedrag
dat weergaf hoe groot de kosten voor een bepaalde categorie zouden zijn tijdens een
onderbreking. De posten waren: waarde van niet uitgevoerde activiteiten, loon dat
uitbetaald moet worden aan arbeiders die niet kunnen werken, loon dat uitbetaald
moet worden vanwege overwerk, materiaalkosten, de vaste kosten die doorlopen maar
waar geen produktie tegenover staat, en immateriele kosten (verlies van goede naam
e.d.). Verder waren er ook nog besparingen mogelijk, die moeten dan van de kosten
afgetrokken worden. Indien er voor deze categorieen iets ingevuld is, zijn deze
waarden opgeteld (Diet ingevuld wordt aangenomen als zijnde nul). Per onderbreking
komt er dan een waarde van de kosten (eventueel minus besparingen) uit. Deze
waarde moet worden uitgezet tegen de niet geleverde energie. Deze niet geleverde
energie is Diet exact te bepalen maar is geschat uit het elektriciteitsverbruik en de
bedrijfstijd. De bedrijfstijd is te bepalen uit de openingsuren en het aantal openings
weken per jaar. Gemakshalve is verondersteld dat het elektriciteitsverbruik buiten de
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openingsuren veel kleiner is dan tijdens de openingsuren. Zodoende vonnt het
elektriciteitsverbruik over een jaar gedeeld door de bedrijfsuren (per jaar) een
schatting voor de energie die per uur geleverd wordt.

Eigenlijk is een betere schatting voor de Diet geleverde energie te maken wanneer
hiervoor de verwachte belasting maal de duur van de onderbreking genomen wordt.
Wanneer echter gevraagd wordt om de verwachte belasting (of de gemiddelde
belasting) in te vullen dan blijken respondenten nog vaker het antwoord Diet te weten
dan op de vraag om het elektriciteitsverbruik in te vullen (respeetievelijk 9 en 3 van
de 12).

Voor de 6 overgebleven respondenten waarvan de antwoorden bruikbaar waren
leverde de enquete de gegevens op die in tabel 7.4. staan.

TABEL 7.4.: De kosten en Diet geleverde energie van 6 respondenten bij 4 onderbre
kingen.

onderbreking 1 onderbreking 2 ooderbreking 3 ooderbreking 4

NGE kosten NGE kosten NGE kosten NGE kosten
(kWh) (fl) (kWh) (fl) (kWh) (fl) (kWh) (fl)

851 5.000 3.404 5.000 27.132 500.000 3.404 0

38 28.000 152 42.000 1.219 140.400 152 10.500

2,3 500 9,3 1.000 74,6 13.000 9,3 1.000

24 0 97 0 TI6 25.000 97 0

47 70.000 190 1.600.000 1524 3.000.000 190 100.000

1,9 0 7,7 500 61,5 2.400 7,7 0

onderbreking 1: gedurende 15 minuten, te beginnen om 10 uur 's ochtends
onderbreking 2: gedurende 1 uur, te beginnen om 10 uur 's ochtends
onderbreking 3: gedurende 8 uur, te beginnen om 10 uur 's ochtends
onderbreking 4: gedurende 1 uur, te beginnen om 5 uur 's middags

In een grafiek ziet dat er uit zoals te zien is in figuur 7.1.
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Figuur 7.1.: kosten tegen NGE in lineair assenstelsel uitgezet.
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Figuur 7.2.: Detail van figuur 7.1. rond de oorsprong.

In figuur 7.1. staan de gegevens uitgezet met een lineaire schaalverdeling. Er is geen
duidelijk verband zichtbaar tussen de kosten en de niet geleverde energie. Rond de
oorsprong bevinden zich veel punten, daarom is dat gebied vergroot weergegeven in
figuur 7.2.. Hier blijkt nog niet veel uit, vandaar dat de gegevens ook uitgezet zijn
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Figuur 7.3.: kosten tegen NGE in dubbel-Iogaritmisch assenstelsel

met een dubbel-Iogaritmische schaalverdeling, zie figuur 7.3.. Hoewel er niet een
duidelijk verband blijkt, is toch lineaire regressie toegepast op de gevonden punten
wolk. De aanname die daarbij gemaakt wordt is dat de kosten nul zijn als de niet
geleverde energie nul is.

kosten=lO'*NGE d NGE=O-kosten =0

Bij NGE =0 bevinden zich de onderbrekingen in een gebied waar ze storingen gaan
heten (dips).

De beste benadering voor de punten in de lineaire grafiek is ook ingetekend. Daaruit
kan bepaald worden dat de kosten als functie van de NGE zich houden aan de
volgende formule: kosten=208559,7 + 13,6*NGE. De waarde van de niet geleverde
energie, wanneer deze gedefinieerd wordt als dkosten/dNGE, is 13,6 .

De fit door de dubbel-Iogaritmische punten levert de volgende relatie tussen de
kosten en de NGE: kosten= 1905460*NGEo:72• De waarde niet geleverde energie is nu
niet een getal maar een functie van de NGE, oJ 1905460*NGE..Q,28

Het feit dat in de dubbel-Iogaritmische plot de punten waarbij er geen kosten zijn
niet afgebeeld worden doet onrecht aan de werkelijkheid. 25% van de 24 bruikbare
punten is namelijk overtuigd nul. Het is goed mogelijk dat een bedrijf geen kosten
heeft omdat het personeel gewoon (aan iets anders) kan doorwerken en er geen
produktieverlies optreedt.
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Vanwege de grote spreiding in de punten in de lineaire plot, is de uitkomst voor de
WNGE niet erg algemeen. De uitschieters bepalen heel sterk het verloop van de
lineaire benadering.

Dat de waarde van niet geleverde energie binnen een bedrijf verschillend kan zijn
voor verschillende onderbrekingen is te zien in tabel 7.5..

TABEL 7.5.: Waarde van niet geleverde energie van de 6 respondenten.

onderbreking 1 onderbreking 2 onderbreking 3 onderbreking 4

5,88f//kWh 1,47 f//kWh 18,36 f//kWh Oft/kWh

736,84 f//kWh 276,32 f//kWh 115,18 f//kWh 69,08 f//kWh

217,39 f//kWh 107,53 f//kWh 174,26 f//kWh 107,53 f//kWh

Oft/kWh Oft/kWh 32,22 f//kWh Oft/kWh

1489,36 f/ /kWh 8421,05 f//kWh 1968,50 f//kWh 526,32 f//kWh

Oft/kWh 64,94 f//kWh 39,02 f//kWh Oft/kWh

In de literatuur [1] wordt ook gewerkt met genormeerde waarden van de niet
geleverde energie. Er wordt genormeerd naar een onderbreking van 1 uur. In de
literatuur is sprake van waarden van 2 S/kW voor een onderbreking van 20 minuten
tot 63 S/kW voor een onderbreking van 8 uur in de commerciele sector. De genor
meerde waarden van niet geleverde energie voor de 6 respondenten is te zien in tabel
7.6.

TABEL 7.6.: Genormeerde kosten van onderbreking van de 6 respondenten.

onderbreking 1 onderbreking 2 onderbreking 3 onderbreking 4

1,47 f//kW 1,47 f//kW 146,89 f//kW Of//kW

184,21 f//kW 276,32 f//kW 921,41 f//kW 69,08f//kW

54,35 f//kW 107,53 f//kW 1394,10 f//kW 107,53 f//kW

Of//kW Of//kW 257,73 f//kW Of//kW

372,34 f//kW 8421,05 f//kW 15748,03f//kW 526,32 f//kW

Of//kW 64,94 f//kW 312,20 f//kW Of//kW

Behalve dat er grote verschillen zijn tussen de respondenten is er ook grote variatie
binnen een bedrijf in de waarde van niet geleverde energie (al dan niet genormeerd).
De uitschieters naar boven zijn nogal groot. Vit literatuurstudies is niet gebleken dat
de verschillen zo groot zijn.
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De meeste publikaties vermelden slechts gemiddelden en zeggen niets over de
spreiding. Alleen [14] geeft informatie hierover. In dit artikel worden de kosten van
onderbrekingen uitgezet tegen de duur van de onderbreking. De beste benadering
voor de kosten per tijdsduur is gegeven voor een aantal bedrijfstakken. maar ook de
spreiding in de punten is ingetekend. AIs voorbeeld het plaatje voor de automobielfa
brieken. Zie figuur 7.4.
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figuur 7.4.: voorbeeld van de sprei
ding in de kosten van een onderbre
king voor automobielfabrieken.

De spreiding is zo groot dat het gemiddelde nauwelijks informatie oplevert. Om de
kosten van een automobielfabriek te bepalen wanneer daar de elektriciteit een tijd
uitvalt is dat gemiddelde niet geschikt. Wanneer een cluster automobielfabrieken
tegelijkertijd met dezelfde onderbreking te maken krijgt dan voldoet de bele cluster
weI aardig aan dat gemiddelde. In de praktijk zal het niet zo zijn dat er ergens
meerdere automobielfabrieken staan, laat staan dat ze op dezelfde voedingskabel
voor elektriciteit zitten.

Met een rekenvoorbeeld met een van de punten uit tabel 7.4. zal getoond worden wat
bet betreffende bedrijf bereid zou kunnen zijn om te betalen om een onderbreking te
voorkomen.

Het voorbeeld betreft het bedrijf dat bij een onderbreking van 1 uur om 10 uur in
de ochtend een schade heeft van 1.600.000 gulden. Het totale elektriciteitsverbruik
van dit bedrijf in een jaar is 421200 kWh. AI eerder is gezegd dat in Nederland
een laagspanningsaansluiting een half uur per jaar spanningsloos is. Verdeeld over
twee jaar zou dit bedrijf 1.600.000 gulden schade kunnen leiden, 800.000 per jaar.
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Dit bedrijf zou bereid kunnen zijn om per geleverde kWh fl 2,-- te betalen om zo
verzekerd te zijn van een continue levering. Dit is beduidend meer dan de 11 cent
die ze nu betalen.

7.4.: Resultaten gecombineerd met de resultaten van het NOTA-onder
zoek.

Wanneer de gegevens van het NOTA-onderzoek (zie hoofdstuk 4 en [3]) en van de
voor dit onderzoek gehouden enquete gecombineerd worden levert dat figuur 7.5. tim
7.7. op. In figuur 7.5. staan de gegevens uitgezet met een lineaire schaalverdeling, in
figuur 7.7. met een dubbel-Iogaritmische schaalverdeling.

x10'
3

2.5

2~ -
.....c-z ~

~
1.5

::.:

0.5 ~

o
• •

2

•

4

•
6

NIET GELEVERDE ENERGIE [kWh]

Figuur 7.5.: kosten tegen NGE in lineair assenstelsel uitgezet.

De relaties die naar aanleiding van deze plaatjes bepaald zijn, zijn de volgende
Voor de lineair plot: kosten= 114989,4 + 3,I*NGE
De WNGE is dan 3,1
Voor de dubbel-Iogaritmische plot: kosten = 14791OS*NGE°.53
De WNGE is dan 14791OS*NGE.{),47

Nogmaals: deze gemiddelden zijn weinigzeggend omdat de spreiding eromheen zo
groot is.
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Figuur 7.6.: detail van figuur 7.5. rond de oorsprong.
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Figuur 7.7.: kosten tegen NOE in dubbel-Iogaritmisch assenstelsel
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7.5.: Mogelijkheden voor verder onderzoek.

Het houden van een enquete is het middel bij uitstek om rechtstreeks van gebruikers
van elektriciteit te vernemen wat zij denken dat hun kosten bij elektriciteitsonderbre
kingen zijn. Er zijn een tweetal mogelijkheden om een enquete te houden, van elkaar
verschillend in de te ondervragen gebruikers. De ene enqueteert gebruikers naar
aanleiding van een onderbreking. De ander kiest voor het enqueteren van een
seleetie uit de gebruikerspopulatie die dan vragen krijgen over de kosten die ontstaan
bij hypothetisch onderbrekingen. Beide mogelijkheden zullen hierna besproken
worden. Ook zal aandacht besteed worden aan de moeilijkheden die er zijn bij het
interpreteren van de resultaten.

7.5.1.: Enquete onder gedupeerden van elektriciteitsonderbrekingen.

Een enquete onder gedupeerden is vergelijkbaar met de aanpak van het NOTA
onderzoek. Voorwaarde is dan dat de elektriciteitsbedrijven hun medewerking
verlenen door bij te houden welke gebruikers er bij een onderbreking de dupe zijn
geweest. De registratie kan mogelijkerwijs gecombineerd worden met de storingsrap
portages die nu al door de KEMA in opdracht van EnergieNed uitgevoerd worden.
De opzet van zo'n onderzoek is dat nadat zich een onderbreking heeft voorgedaan de
gedupeerden of een deel daarvan een vragenlijst voorgelegd krijgen (al dan niet
aangekondigd door een telefoontje) waarin naar hun (extra) kosten ten gevolge van
de recent ondervonden elektriciteitsonderbreking gevraagd wordt.

Het voordeel van deze aanpak is dat de respondenten aan de hand van de ervaringen
tijdens een echte onderbreking de vragenlijst invullen. Wanneer de respondent
werkelijk met kosten te maken heeft gehad dan zal hij/zij dit nog weI weten en willen
invullen.

Het nadeel van het afwachten van een onderbreking voordat een enquete afgenomen
wordt, is dat er minder invloed uitgeoefend kan worden op de samenstelling van de
geenqueteerde groep. Het is gewenst om van elke groep waarvan gegevens verkregen
moeten worden een (van te voren) bepaald aantal individuen te enqueteren. Maar
wanneer in een tijdsbestek van een paar maanden zich aIleen onderbrekingen
voordoen onder residentiele gebruikers, dan zijn er meer dan genoeg gegevens over
de residentiele onderbrekingskosten. De commerciele en industriele groep verbruikers
komt minder aan bod en daar valt weinig aan te veranderen. Niettemin wegen de
voordelen op tegen de nadelen.

7.5.2.: Enquete onder geselecteerde gebruikers.

Wat betreft aanpak verschilt een enquete onder een geseleeteerde groep verbruikers
niet veel van een enquete naar aanleiding van een onderbreking. Het enige verschil is
dat bij de eerste niet gewacht hoeft te worden op een onderbreking om de enquete af
te nemen.
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Het voordeel van deze vorm van enqueteren is dat de samenstelling van de groep van
te voren bepaald kan worden en het houden van de enquete is niet gebonden aan het
grillige patroon van onderbrekingen. Bij wijze van spreken zouden aIle enquetes in
een dag de deur uit kunnen. De tijdsomvang van deze enquete is van te voren te
overzien. Voor een enquete met minstens 1.000 respondenten voor de residentiele
sector en 1.000 respondenten voor de comrnerciele en industriele sector moeten zo'n
9 maanden uitgetrokken worden.

Ben ander voordeel is dat in de vraagstelling de duur en het tijdstip van de hypotheti
sche onderbrekingen gevarieerd kan worden. Dit in tegenstelling tot de enquete onder
gedupeerden, waar de vraag zich beperkt tot de duur en het tijdstip van de onderbre
king. Ben verbruikers-enquete is geschikter dan een gedupeerden-enquete om te
onderzoeken hoe de kosten van een onderbreking afhangen van de duur van de
onderbreking. Het is natuurlijk weI mogelijk om aIs onderdeel van de gedupeerden
enquete te vragen hoe de kosten veranderen als de duur of het tijdstip van de
onderbreking verandert.

Het nadeel dat respondenten ruet naar aanleiding van het ervaren ongemak en de
daadwerkelijk ontstane kosten van een onderbreking de enquete invullen kan moeilijk
ornzeild worden.

De enquetes kunnen ook naast elkaar gebruikt worden. Naar aanleiding van een
onderbreking krijgt een groep gedupeerde gebruikers een enquete. Als controlegroep
fungeert een vergelijkbare groep gebruikers die ruet te maken hebben gehad met de
onderbreking. Vit de verschillen bij het invullen van de vragen kan een indruk
verkregen worden over hoe de ene of de andere groep de vragen beantwoordt.

7.5.3.: Moeilijkheden bij het interpreteren van de resultaten.

Wanneer aIleen gebruik wordt gemaakt van een schriftelijke enquete is de kans
aanwezig dat respondenten vragen ruet of ruet correct beantwoorden. Bij mondelinge
enquetes is deze kans minder groot omdat de enqueteur de gelegenheid heeft om
door te vragen en vragen te herhalen. Het probleem van geen antwoorden of
"verkeerde" antwoorden (verkeerd is nogal subjectief, namelijk de merung van de
onderzoeker) kan erugszins verholpen worden door de groep groot genoeg te nemen
en daama te middelen. Er ontstaat aItijd een fout, maar de grootte ervan kan beperkt
worden.

De kosten van een onderbreking kunnen binnen een bedrijf verschillend zijn,
afhankelijk van het moment van de onderbreking, of door toevallige ornstandigheden
(een grote order is bijna klaar, of er moet nog aan begonnen worden). Deze factoren
en hun invloed op de kosten zijn moeilijk met een enquete te achterhaIen. Ben
persoonlijk gesprek met de respondent kan veel verduidelijken, maar kost meer
inspanning. Er moet een afweging gemaakt worden tussen de extra tijd die er
ingestoken moet worden en de extra informatie die het oplevert.

53



De onderbrekingskosten tussen bedrijven onderling vertonen ook grote verschillen.
De moeilijk.heid bij het interpreteren van de verschillen is dat ruet bekend is of deze
verschillen werkelijk aanwezig zijn of dat de verschillen voortvloeien uit het slordig
invullen van de enquete. Dit zou ondervangen kunnen worden door de kosten heel
gedetailleerd uit te splitsen, met het gevaar dat het aantal vragen te groot wordt
waardoor weer meer kans op slordig invullen. Het vergroten van de groep onder
vraagden is geen oplossing omdat het aandeel slordige invullers hierdoor weirug zal
veranderen.

Als laatste moet nog opgemerkt worden dat bij de individuele benadering waarvan de
enquete gebruik maalct, de gevolgen van een onderbreking voor "de maatschappij"
Diet onderzocht worden. Met gevolgen voor "de maatsehappij" wordt bijvoorbeeld ook
bedoeld de chaos die kan ontstaan wanneer tijdens de spits de verkeerslichten
uitvallen (met wellicht botsingen tot gevolg) of de plunderingen die op kunnen treden
wanneer winkel- en kantoorbeveiligingen ruet meer functioneren. Bij kleine onderbre
kingen zal dit Diet zo'n grote rol spelen, maar bij omvangrijke onderbrekingen (wat
betreft duur en/of omvang) gaan deze gevolgen weI een rol spelen. In het NOTA
onderzoek is vooral onderzocht wat deze maatschappelijke gevolgen van een elektrici
teitsonderbreking zijn. De kosten die bij bedrijven en instellingen ontstaan vormden
een klein deel van de vragenlijst.

7.6.: Conclusie.

Omdat de gehouden enquete maar een kleine respons kende zijn de resultaten Diet
representatief voor andere groepen bedrijven.

Wat weI opgemerkt kan worden is dat de bekendheid met elektriciteitsonderbrekin
gen ruet groot is en de bekendheid met gevolgen ervan zeker niet. Dit heeft tot
gevolg dat bij een enquete over die gevolgen een deel van de respondenten 'gokt' bij
het invullen van de vragen. De vraag is of alle antwoorden die gegeven zijn weI zo
correct zijn. De ene respondent ziet ergens namelijk weI kosten, waar een ander ze
niet ziet. De bereidheid om mee te werken viel mee (27 %) maar wat er uiteindelijk
bruikbaar was is beduidend Minder (5% van het totaal, 18% van de medewerking
toegezegd hebbende).

Wanneer toch een uitspraak gedaan moet worden over de waarde van de ruet
geleverde energie dan valt daar het volgende over te zeggen.
Gebaseerd op de resultaten van de enquete is de WNGE ongeveer 13,6 fl/kWh,
wanneer ruet uitgegaan wordt van een lineair verband dan kan ook de volgende
relatie tussen WNGE en NGE gebruikt worden: WNGE = 1905460*NGE-C.3
De resultaten van NOTA kunnen samengevat worden door de volgende relaties:
lineair: WNGE = 2,6 fl/kWh, anders: WNGE = 301995*NGE-c,49
Wanneer de resultaten van het onderzoek van NOTA gecombineerd wordt met de
resultaten van de enquete dan komt voor de WNGE een bedrag van 3,1 fl/kWh eruit.
Voor een Diet lineair verondersteld verband kan het volgende gebruikt worden:
WNGE = 1479108*NGE-c,47. Door de spreiding is de waarde van deze getallen echter
Diet duidelijk
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De gevonden waarden voor de WNGE uit de enquete worden nogal belnvloed door
een tweetal uitschieters (veel kosten bij relatief weiDig Diet geleverde energie). Bij
combinatie met de resultaten van NOTA wordt de invloed van deze uitschieters
minder groot vandaar dat de gecombineerde resultaten meer in de buurt van de
NOTA-resultaten liggen.

Het is mogelijk om in verder onderzoek gebruik te maken van enquetes. De keus
bestaat tussen enquetes onder gedupeerden van een onderbreking, en enquetes onder
een van te voren samengestelde groep verbruikers die Diet noodzakelijk recent een
onderbreking meegemaakt hebben. Deze enquetes kunnen ook naast elkaar worden
toegepast waarbij een groep fungeert als controlegroep voor de andere groep. Bij het
interpreteren van de resultaten moet rekening worden gehouden met respondenten
die hun enquete slordig invullen en met de verschillen die bestaan tussen bedrijven
onderling. Die verschillen leiden dan weer tot een spreiding in de resultaten.
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Hoofdstuk 8: Aanbevelingen.

In de inleiding zijn de vier invalshoeken genoemd die gebruikt zijn bij het verkrijgen
van informatie over onderbrekingskosten bij elektriciteitsgebruikers. Deze invalshoe
ken waren A literatuuronderzoek, B. informatie van verzekeringsmaatsehappijen,
C. infonnatie van elektriciteitsbedrijven en D. informatie van elektriciteitsgebruikers.
In de voorgaande hoofdstukken is verslag gedaan van aanpak en resultaten van deze
invalsboeken.

8.1.: Verder ondenoek binnen de vier invalshoeken.

A Het literatuuronderzoek is gedaan. Informatie is verkregen over de metboden
die elders gebruikt zijn om de onderbrekingskosten te bepalen. De resultaten uit
de onderzoeken zijn interessant maar voor ons van minder waarde omdat de
resultaten niet zonder meer voor Nederland gelden. Intensief zoeken naar
informatie uit de literatuur hoeft daarom Diet meer. WeI moet in de gaten
gebouden worden wat er op het gebied van onderzoek naar onderbrekingskosten
in Nederland nog meer gebeurt. Het kan natuurlijk geen kwaad om de intemati
onale literatuur te blijven volgen.

B. Het infonneren bij verzekeringsmaatschappijen en een aanverwante instelling
(expertisebureau) heeft geen concrete resultaten opgeleverd. Hoewel ze weI
informatie kunnen leveren, is dat Diet in een voor ons geschikte vorm. AIleen
wanneer de verzekeringsmaatschappijen gei'nteresseerd gemaakt kunnen worden
om de infonnatie die ze hebben (in de toekomst) op een voor ons verwerkbare
manier te verzamelen, heeft het zin om veel energie in deze richting van verder
onderzoek te steken. Deze interesse zou gewekt kunnen worden via de overkoe
pelende organisaties die bestaan voor de verschillende soorten verzekeringen.
Voor de transporttechnische verzekeringen is dit de vereniging van transportas
suradeuren in Nederland.

C. Bij elektriciteitsbedrijven is Diet veel te vinden over de onderbrekingkosten van
hun klanten. Dit vloeit voort uit het feit dat een elektriciteitsbedrijf enkel in
uitzonderlijke gevallen van onderbrekingen verantwoordelijk is voor de kosten
die ontstaan zijn. Het heeft geen zin om veel energie te steken in bet zoeken
naar concrete informatie bij elektriciteitsbedrijven. Het belang van elektriciteits
bedrijven bij verder onderzoek ligt meer in de richting van het meewerken aan
enquetes onder gebruikers door het verstrekken van klantinformatie.

D. Het houden van een enquete onder elektriciteitsgebruikers levert op de meest
directe manier infonnatie op over de onderbrekingskosten van gebruikers. Bij
voortgang van het onderzoek kan het best de nadruk op het houden van een
enquete komen te liggen. Vit de literatuur zijn een aantal enquetes bekend die
bun waarde bewezen hebben.
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Bij het achterliggende onderzoek is een EPRI-enquete gebruikt. De tekst en
opbouw van de laatste enquete die Billinton c.s. gebruikt hebben is voor de
geenqueteerde overzichtelijker om in te vullen. Dit komt de betrouwbaarheid
van de antwoorden ten goede. Overwogen moet worden om deze enquete te
vertalen en te gebruiken.

8.2.: Discussie over verder ondenoek.

In eerste instantie zijn er twee ricbtingen om door te gaan met verder onderzoek, een
collectieve aanpak van onderbrekingskosten van gebruikers of een individuele aanpak
van de onderbrekingskosten van gebruikers. In een later stadium, wanneer meer
bekend is over de samenhang tussen onderbrekingen en de bijbehorende onderbre
kingskosten kan tot een experiment besloten worden. Te denken valt aan bet
veranderen van de bestaande inrichting van bijvoorbeeld een transformatorstation.
Voorafgaand aan de verandering en na de verandering worden de veranderingen in
bet onderbrekingspatroon geanalyseerd. De analysemogelijkheden zijn in zoverre
beperkt dat bet lang duurt voordat er enig inzicht is verkregen in de veranderingen
die opgetreden zijn. Daarbij komt dan ook nog dat het onduideIijk is of die verande
ringen te wijten zijn aan de veranderde inrichting of aan andere factoren. Het is van
belang bij het opzetten van een dergelijk experiment heel goed van te voren te
bedenken wat er eigenlijk mee bereikt moet worden.

Het is ook belangrijk dat er nagedacht wordt over de betekenis van de waarde van
niet geleverde energie als criterium voor de onderbrekingskosten in het netontwerp.
Of de WNGE de beste manier is om deze kosten mee te nemen is nog maar de
vraag. Behter, zolang er nog geen nieuw en beter criterium gevonden is, zal met de
WNGE gewerkt moeten worden. Dat betekent dat er actief gezocht moet worden
naar een andere mogelijkheid om de onderbrekingskosten weer te geven.

Op korte termijn zijn er twee richtingen mogelijk voor verder onderzoek. De
collectieve aanpak van de onderbrekingskosten van gebruikers en de individuele
aanpak van de kosten van een gebruiker.

8.2.1.: Collectieve aanpak.

De collectieve aanpak beschouwt de gebruikers van elektriciteit in een deel van het
distributienet als een gebeeI. De gebruikers moeten daarom op te delen zijn in
groepen van gebruikers met dezelfde kenmerken en vooral een gemiddelde waarde
van de niet geleverde energie met weinig spreiding. Die WNGE moet dan eerst nog
bepaald worden, bijvoorbeeld aan de hand van een enquete. Deze aanpak staat of
valt met het kunnen bepalen van een relevante WNGE voor groepen gebruikers.
Wanneer de gebruikers zodanig in groepen ingedeeld kunnen worden dat zo'n
relevante WNGE voor (alle) groepen gebruikers gevonden kan worden, kan bij het
ontwerpproces gerekend worden met het gewogen gemiddelde van deze waarden van
niet geleverde energie. De kans bestaat dan nog steeds dat voor sommige groepen
gebruikers de buidige levering niet betrouwbaar genoeg is omdat hun individuele
waarde van niet geleverde energie ver boven het gemiddelde Jigt. Voor anderen is de
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betrouwbaarheid te hoog (en eigenlijk dus te duur). Met de collectieve aanpak is het
Diet mogelijk om met specifieke individuele gebruikerswensen rekening te houden.
Bovendien is het nog maar de vraag of een dergelijke indeling in groepen gebruikers
met gelijke WNGE gevonden kan worden.

8.2.2.: Individuele aanpalt.

Wellicht moet er helemaal Diet gekeken worden naar de grote groep van gebruikers.
Men is tevreden over het huidige niveau van betrouwbaarheid, voor sommige
gebruikers is dit Diveau misschien zelfs te hoog (hoewel niemand dat toe zaI geven).
Interessant zijn die gebruikers die de levering toch Diet goed genoeg vinden. In de
meeste gevallen zullen dit ook de gebruikers zijn met de hoge onderbrekingskosten.
Hier ligt nu een markt voor de elektriciteitsbedrijven. Wanneer de gebruikers met
hoge onderbrekingskosten bekend zijn, bijvoorbeeld door een gehouden enquete, dan
kan het elektriciteitsbedrijf deze gebruikers benaderen met een pakket voorzieningen
waarmee de onderbrekingskosten en/of het aantal onderbrekingen beperkt kunnen
worden. Deze voorzieningen zijn uiteraard voorzien van een prijskaartje ( een
eenmalige vergoeding, verhoging van het vastrecht en/of verhogin van de kWh-prijs).
Dan moet het wei mogelijk zijn dat er tariefdifferentiatie toegepast wordt. De
gebruikers kunnen zelf de afweging maken tussen de investering en de onderbrekings
kosten. Wanneer 'dure' bedrijven desondanks niet tot het treffen van voorzieningen
over willen gaan, moet het ze moeilijk gemaakt worden om in de toekomst met grote
claims te komen als zich een onderbreking voordoet. Voor de gebruikers is het
natuurlijk moeilijk om te beoordelen of de totale levering er door zo'n voorziening nu
echt betrouwbaarder is geworden. Ben mogelijke aanpak kan dan zijn zoals de EdF
(Electricite de France) dit doet. Zij garanderen voor bepaalde gebruikers dat er niet
meer dan een vooraf overeengekomen aantal onderbrekingen per tijdseenheid zullen
voorkomen. Wanneer dat aantal overschreden wordt, krijgt de gedupeerde een
vantevoren vastgestelde vergoeding. Met wat er bekend is over de onderbrekingen in
een gebied en de onderbrekingskosten van de gebruiker moet het mogelijk zijn om
zo'n constructie te maken (zonder dat beide partijen er slechter op worden).

Voor deze individuele aanpak is het nodig dat de gebruikers met hoge onderbrekings
kosten bekend worden en dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van
individuele voorzieningen en de prijskaartjes die daar aan moeten hangen.

8.3.: Plaats van onderbrekingskosten in distributienetontwerp.

Het gebruik van een waarde van niet geleverde energie in het distributienetontwerp is
met dit onderzoek nogal op losse schroeven komen te staan. Om het ontwerpproces
aan de veranderde inzichten aan te passen is het een goed plan om de ontwerp
normen opnieuw te bekijken. De onderbrekingskosten moeten een (nieuwe) plaats
krijgen naast de al toegepaste normen zoals spanningsverliezen, storingsreserve en
belastingprognoses.
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Hoofdstuk 9: Conclusies.

Het willen hanteren van een getal voor de waarde van Diet geleverde energie is Diet
reeel. Het is natuurlijk altijd mogelijk om een gemiddelde te bepalen, maar de
spreiding is zo groot dat bet gemiddelde geen enkele betekeDis heeft. De resuItaten
van een ander Nederlands onderzoek op dit gebied dragen Diet bij tot het verminde
ren van de spreiding in de resuItaten. Waarschijnlijk varieren de onderbrekingskosten
heel sterk voor verschillende bedrijven.

Twee van de drie manieren om aan gegevens te komen zijn Minder succesvol
gebleken dan verwacht was. Het houden van een enquete verschaft het meeste inzicht
in de economische gevolgen van elektriciteitsonderbrekingen bij gebruikers. Wanneer
bij een enquete onder gelijksoortige bedrijven bet aantal afgenomen enquetes groot
genoeg is om een statistisch verantwoord resultaat te krijgen kan een uitspraak over
de ''waarde van de Diet geleverde energie" in die bedrijfsgroep gedaan worden.
Hoewel de verwachting is dat onder huishoudelijke gebruikers de kosten van een
onderbreking Diet hoog zullen zijn, moeten deze ook in een grootschalig onderzoek
meegenomen worden.

Er zijn mogelijkheden om dit onderzoek voort te zetten wanneer besloten is dat de
waarde van Diet geleverde energie het criterium is om te gebruiken om de onderbre
kingskosten te betrekken bij het analyseren van distributienetontwerpen. Binnen de
verzekeringsbranche zijn nog een aantal niet verkende paden. De infonnatie die
verzekeringsmaatschappijen kunnen verstrekken is Diet in een voor dit onderzoek
verwerkbare vonn. AIleen wanneer hier wat aan veranderd kan worden heeft het zin
om hier veel energie in te steken.
De meeste resultaten zijn te behalen met een grondige enquete. Gekozen kan worden
tussen een enquete onder gedupeerden van een elektriciteitsonderbreking of een
enquete onder een geselecteerde groep gebruikers. Ben combinatie van beide
enquetes behoort ook tot de mogelijkheden.

De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden om gebruikers met hoge onderbre
kingskosten op te sporen. Deze gebruikers kunnen door hun elektriciteitsbedrijf
benaderd worden met een pakket voorzieDingen die getroffen kunnen worden om de
kosten en/of aantal onderbrekingen te verminderen. Onderzoek kan gedaan worden
naar welke voorzieningen er mogelijk zijn en welk prijskaartje daaraan moet komen
te hangen.
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BIJLAGE 1.: Broto Nationaal Produkt en elektriciteits
verbrnik van een aantal landen.

Land BNP Elektriciteits- WNGE($/kWh)
($ miljoen) verbruik BNP/E-verbruik

(miljoen kWh)

Nederland 258.804 81.074 3.19
Belgie 54.688 66.491 2.33
Duitsland 1.495.679 573.302 2.61
Italie 970.619 251.546 3.86
USA 5.694.900 2.759.000 2.06
Japan 3.140.948 857.273 3.66
Angola 6.010 1.840 3.27
Argentinie 76.491 51.743 1.48
Australie 290.522 154.571 1.88
Bahrein 3.120 3.490 0.89
Bulgarije 37.136 45.700 0.81
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Telefoondeel van de enquete.

Hallo, U spreekt met Jet Hamer van de Technische Universiteit
Eindhoven. Ik ben bezig met een studie naar de kosten van
elektriciteitsonderbrekingen. Dit gaat in samenwerking met het
..••..•••.••.••.••.•.•••. Ik zou graag willen spreken met
iemand die het best op de hoogte is van de kosten van elektri
citeitsonderbrekingen van UW onderneming op •.••.•... Kunt U
mij vertellen met wie ik dan zou kunnen spreken.

(10 ja) Zijn/haar naam
bedrijfsnaam
telefoonnummer
Is hij/zij aanwezig 1
(10 Dee)
wanneer is hij/zij weI aanwezig 1

Hallo, U spreekt met Jet Hamer van de Technische Universiteit
Eindhoven. Ik ben bezig met een studie naar de kosten van
elektriciteitsonderbrekingen. Dit gaat in samenwerking met het
.....•.•.•.......••...••. Ik zou U graag wat vragen stellen
over Uw bedrijf op ••.•••••. Deze week zal ik U, als U het
goed vindt, een gedetailleerde enquete toesturen die in gaat
op de kosten van elektriciteitsonderbrekingen in Uw bedrijf.

Bent U degene die het best op de hoogte is van de kosten van
elektriciteitsonderbrekingen in Uw bedrijf 1

(10 Dee) Wie is dat dan weI
Wat is zijn/haar telefoonnummer

(ZO ja) Ga door met de vragenlijst.

Voordat ik van start ga, wil ik benadrukken dat al Uw antwoor
den strikt vertrouwelijk zijn. Ik wil aIleen een indruk krij
gen van de verschillen die bestaan tussen verschillende typen
bedrijven. Het is niet de bedoeling dat de informatie gebruikt
wordt om bedrijven er mee te identificeren.

1. Welke van de volgende omschrijvingen past het beste bij de
ruimte die Uw bedrijf op ••.•••.• huisvest1

Deel van een gebouw .••••• (ga naar vraag 3} .••. 1
Het hele gebouw ••...•••.• (ga naar vraag 3} •.•. 2
Delen van meerdere gebouwen •••.••.•••.•••••••• 3
Meerdere gehele gebouwen ••••••••..•.••••••.••• 4
Anders: .••.• 5
Weet niet 8
Ontbreekt 9

2. Hoeveel gebouwen heeft Uw bedrijf in gebruik op .••.•.•. 1

Aantal gebouwen .
Weet niet 98
Ontbreekt 99
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3. Wat is de belangrijkste activiteit van Uw bedrijf (vraag
zover dat het in te passen is in de SBl-klassen.)

--:----:---:-:;-::--"""":"'"--;--:--""':""':'--------"""'""""::~~:-::--.....
bedrijfsactviteit SBl klasse

Waarvoor wordt het grootste deel van Uw gebruiksruimte op
.•...•.. gebruikt? (warenhuis, administratieve activiteiten,
computerverwerking, etc)

schrijf hier gebouwfunktie neer

4. Hoelang zit Uw bedrijf al op deze locatie en in dit gebouw?

Aantal maanden ••••••••••••••.••••••••.•••••.•.
Weet niet 998-
Geen antwoord ••••••••••••••••••••••••••••••••• 999

5. Heeft Uw bedrijf het gebouw in bezit of wordt het gehuurd
of geleased?

In bezit 1
Geleased •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2
Gehuurd •••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••• 3
Gedeeltelijk bezit/gehuurd 4
Weet niet ..•.................................. 8
Ontbreekt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9

6. Betaald uw firma de elektriciteitsrekening rechtstreeks aan
het of is deze inbegrepen in de huur-
prijs.

Betaald direct aan energiebedrijf 1
Rekening zit in de huurprijs .. (naar vraag 8) .. 2
Anders: . . . . . .. 3
Weet niet (naar vraag 9) .. 8
Ontbreekt (naar vraag 9) .. 9

Vraaq de.e vraaq (vraaq 7) niet vanneer de firaa bet bele
qebouv in qebruik beeftil

7. Betaald uw bedrijf de elektriciteitsrekening voor ruimtes
die ze niet zelf in gebruik heeft?

Nee ....•..................•.. (naar vraag 9) .. 1
Ja ...••.•... Lees omkaderde paragraaf 2
Weet niet ..•.................................. 3
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8. Zijn er andere huurders inbegrepen in de elektriciteitsre
kening die Uw firma ontvangt.

Nee .••..................•.............••..•.•. 1
Ja ••••..•... Lees omkaderde paragraaf .•••....•. 2
Weet niet .. (vervolg onderzoek) ••.......•...•. 3

Aangezien dit onderzoek bedoeld is voor bedrijven die niet de elektriciteitsre
. kening voor anderen betalen, zal ik deze telefonische vragenlijst niet verder
. afwerken. Ik dank U voor Uw tijd aan de telefoon. De eerder genoemde
schriftelijke vragenlijst zal U met toegezonden worden. Einde interview.

9. Hoeveel elektriciteitsrekeningen ontvangt Uw bedrijf op
deze lokatie?

Aantal rekeningen .
Weet niet 98
Ontbreekt 99

10. Hoeveel heeft Uw bedrijf bij benadering uitgegeven aan
elektriciteit het afgelopen jaar?

Aantal guldens .
Weet niet -:-:- .-.-999998
Ontbreekt .........................•........... 999999

11. Hoeveel vierkante meters heeft Uw bedrijf in gebruik op
deze lokatie?

Minder dan 10.000 m2 •••••••••••••••••••••••••• 1
10.000 tot 19.999 m2 •••••••••••••••••••••••••• 2
20.000 tot 29.999 m2 •••••••••••••••••••••••••• 3
30.000 tot 39.999 m2 •••••••••••••••••••••••••• 4
Meer dan 40.000 m2 •••••••••••••••••••••••••••• 5
Weet niet 8
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12 Wat zijn de normale tijden waarop UW firma in bedrijf is?
(Gebruik militaire tijden)

Normale openingstijden
Maandag tot _
Dinsdag __ __ __ __ tot
Woensdag tot-=--=-_
Donderdag tot __
Vrijdag __ - -- tot
Zaterdag -- -- -- ~ot -- --
Zondag __--=----=--tot --=----=---

Niet geopend: 0000 tot 0000
Variabel: 8888 tot 8888
24 uur: 0000 tot 2400
(2:30 p.m. = 1430)

13. Is Uw firma op deze lokatie 52 weken per jaar in bedrijf?
(m.a.w. er zijn geen collectieve vakantieweken?)

Nee 1
Ja ega naar vraag 15) 2
Weet niet ega naar vraag 15) 8
Ontbreekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9
He.. de .eken mee dat er geen normale bedrijfsactiviteit
plaatsvindt, zoa1s invent.ris opaaken.

14. Hoeveel weken per jaar gaat het bedrijf dicht, of worden
de activiteiten substantieel gereduceerd ?

Aantal weken bedrijfssluiting .
Weet niet 8
Ontbreekt 9

15. Kunt U mij vertellen welke elektrische apparatuur Uw
bedrijf in gebruik heeft op deze lokatie? Zoals:

Nee Ja

Elektrische kantoorapparatuur 1

Weet
niet

2

Geen
antwoord

8 9

Elektrische procesapparatuur
voor fabricage

Elektrische koelinstallatie
voor commerciele doeleinden

Elektrische kookinstallatie
voor commerciele doeleinden

1

1

1

2

2

2

8

8

8

9

9

9

Elektrische heetwatervoorziening 1 2 8 9

Elektrische airconditioner
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16. Heeft Uw firma een backup voor de elektrische installatie?

Nee .•.•.•..••.••. (ga naar vraag 27) .••..•••.• 1
Ja 2
Weet niet •••.•.•• (ga naar vraag 27) •••••••••• 9

17. Is het backupsysteem gebaseerd op het batterijprincipe?

Nee ••••.•••.••••• (ga naar vraag 22) •••••••••• 1
Ja 2
Weet niet ••.••••. (ga naar vraag 22) •••••••••• 8

18. Huurt of leased Uw firma deze backup-apparatuur, of is
deze is eigen bezit?

Huur/lease •.••.•• (vraag 18B) ••.•••••••••••••• 1
Eigen bezit •..•.• (vraag 18C) •••••••.••••••••• 2
Allebei •....•...• (vraag 18b en 18C) ••••.••••• 3
Weet niet ......•. (ga naar vraag 19) •.•.••.••. 8

18B. Hoeveel is betaald Uw firma voor de huur/lease van
deze apparatuur? ••.•....••••••..•....• FL __

18C. Hoeveel heeft deze apparatuur gekost? __

19. Voor welke elektrische apparatuur voorziet het backupsys
teem in elektriciteit? (kassa, computers, verlichting)

20. Gedurende welke tijd kan het batterij-backupsysteem de
elektriciteitsvoorziening overnemen voordat deze uitgeput
raakt?

Aantal minuten .
Meer dan 9995 minuten .•..•...........••••.••
Oneindig lang .
Weet niet .
Ontbreekt .

9996
9997
9998
9999

21. Hoe groot is het maximaal te leveren vermogen door de
batterij?

Capaciteit in KVA of Kw ••..••••...•.••••.•••..
Meer dan 996 KVA of Kw ••••••.•••••.••••.••.••• 997--
Weet niet 998
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22. Is Uw bedrijf (ook ) in het bezit van een generator of
andere motor-aangedreven backup-voorziening?

Nee (ga naar vraag 27) 1
Ja 2
Weet niet (ga naar vraag 27) 8

23. Heeft Uw bedrijf deze apparatuur in bezit of wordt deze
gehuurd of geleased?

Huur/Lease (vraag 23B) 1
In bezit (vraag 280) 2
Allebei (vraag 28B en 280) 3

23B. Hoeveel is betaald Uw firma voor de huur/lease van
deze apparatuur? FL __

23C. Hoeveel heeft deze apparatuur gekost?

24. Voor welke elektrische apparatuur voorziet het backupsys
teem in elektriciteit? (kassa, computers, verlichting)

25. Gedurende welke tijd kan het generator-backupsysteem de
elektriciteitsvoorziening overnemen voordat deze uitgeput
raakt?

Aantal minuten .
Meer dan 9995 minuten .
Oneindig lang .
Weet niet .
Ontbreekt .

9996
9997
9998
9999

Weet niet
Ontbreekt .

J a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

26. Hoe groot is het maximaal te leveren vermogen door de
generator?

Capaciteit in KVA of Kw ................•......
Meer dan 996 KVA of Kw 997-
Weet niet 998

27. Heeft Uw firma een eigen elektriciteitsopwekking anders
dan als noodstroomvoorziening?

Nee 1
2
8
9
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Dit z1Jn aIle vragen die ik U wilde stellen. De schriftelijke
vragenlijst zal vragen bevatten over hypothetische elektrici
teitsonderbrekingen en wat deze voor financiele gevolgen
hebben voor Uw firma (zoals verspild materiaal of kosten voor
overwerk). Ik hoop dat U aIle vragen op die lijst in wilt
vullen, ook als het bedrijfsgegevens bevat. AIle informatie is
namelijk van belang om inzicht te krijgen in de financiele
gevolgen van elektriciteitsonderbrekingen. om de schriftelijk
vragenlijst in te vullen heeft U ongeveer een half uur nodig.

Wanneer U vragen heeft bij het invullen van de vragenlijst,
dan kunt U mij altijd bellen op 040-474473, en dan vragen naar
Jet Hamer.

Is het een probleem om de vragenlijst twee weken na ontvangst
ingevuld te hebben zodat ik hem op kan komen halen?
(G.en probleem) naar welk adres moet ik de vragenlijst sturen

(WeI een probleem) is er iemand anders met wie ik in contact
moet treden? Wie is dat dan?

telefoonnummer __
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Deze enqu~te is bedoeld om inzicht te krijgen in de kosten die
voor Uw bedrijf ontstaan ten gevolge van elektriciteitsonderbre
kingen van verschillende tijdsduur. Ben elektriciteitsonderbre
king houdt in dat er volledig verlies van elektriciteit in Uw
bedrijf ontstaat. De oorzaak van de onderbreking kan velerlei
zijn, zoals een ongeluk of een defect aan een netonderdeel.

Wanneer Uw bedrijf is gehuisvest op meerdere lokaties wordt
U verzocht de vragenlijst in te vullen voor de bedrijvigheid op
Teleport. Wanneer Uw firma een gebouw deelt met een andere
firma, gelieve de vragen te beantwoorden voor Uw deel van het
gebouw.

Voor opmerkingen en aanvullende informatie is ruimte gereser
veerd op de laatste pagina. U mag ook in de kantlijnen com
mentaar plaatsen.
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0.1 Hoeveel elektriciteitsonderbrekingen heeft Uw bedrijf ondervonden in de
afgelopen 12 maanden? (omcirkel een nummer)

1 Geen onderbrekingen
2 1-2onderbrekingen
3 3-5 onderbrekingen
4 6-10onderbrekingen
5 Meer dan 100nderbrekingen

0.2 Wat vindt U van het aantal onderbrekingen dat Uw bedrijf of organisatie de
afgelopen 12 maanden heeft ondervonden? (omcirkel een nummer)

1 Erg laag
2 Laag
3 Normaal
4 Hoog
5 Erg hoog

0.3 Hoe ver van te voren zou U gewaarschuwd moeten worden voor een onder
breking om Uw bedrijf de gelegenheid te geven de gevolgen van de onderbre
king te verminderen? (omcirkel een nummer)

1 Minstens 1 uur van tevoren
2 Minstens 4 uur van tevoren
3 Minstens 8 uur van tevoren
4 Minstens 24 uur van tevoren
5 Waarschuwing vooraf vermindert de gevolgen niet

0.4 Zijn er ooit werknemers naar huis gestuurd vanwege een elektriciteitsonder
breking? (omcirkel een nummer)

1 Nee
2 Ja

0.5 Stel er heeft zich een elektriciteitsonderbreking voorgedaan, hoe lang zou U
wachten voordat U werknemers naar huis stuurt? (omcirkel een nummer en
vul zo nodig blanco ruimte in)

1 uur
2 Er worden geen werknemers naar huis gestuurd
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0.6 Heeft U ooit geprobeerd het elektriciteitsbedrijf te bellen tijdens een elektrici
teitsonderbreking? (omcirkel een nummer)

1 Nee (Ga naar vraag 9)
2 Ja

0.7 Stel er heeft zich een elektriciteitsonderbreking voorgedaan, hoe lang wacht U
voor U het elektriciteitsbedrijf belt? (wI blanco ruimte in)

___ uur en minuten

0.8 Wat gebeurt er meestal als U het elektriciteitsbedrijf belt tijdens een elektrici
teitsonderbreking? (omcirkel alles dat van toepassing is)

1 De lijn is bezet en ik kom er niet doorheen
2 De lijn is bezet en ik blijf net zolang bellen tot ik er door kom
3 Niemand neemt op
4 Iemand neemt op, vraagt me te wachten en ik hang vervolgens op
S Ik krijg contact met iemand die ter zake doende inronnatie verschaft
6 Ik krijg contact met iemand die niet ter zake doende inronnatie

verschaft
7 Anders, nl _

0.9 Voor welke apparatuur in Uw bedrijf zou U een elektriciteitsvoorziening
willen hebben met minder onderbrekingen? (omcirkel alles dat van toepassing
is)

1 Geen
2 Computers
3 Telefoon
4 Beveiligingssystemen
S Medische apparatuur
6 Andere, nl _

0.10 Wanneer betrouwbaarheid inhoudt het hebben van zekerheid over een
continue elektriciteitslevering, hoe tevreden is Uw bedrijf over het huidige
betrouwbaarheidsniveau van de elektriciteitslevering? (omcirkel een nummer)

1 Ontzettend tevreden
2 Redelijk tevreden
3 Noch tevreden, noch ontevreden
4 Redelijk ontevreden
S Ontzettend ontevreden
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0.11 In het algemeen, hoe lang kan Uw bedrijf verstoken zijn van elektriciteit
voordat het te maken krijgt met significante kosten? (Vul blanco ruimte in)

___ uur en minuten

Het volgende blok beschrijft een viertal hypothetische onder
brekingen. We willen graag weten welke kosten er door deze
onderbrekingen in Uw bedrijf ontstaan en tot welk ongemak ze
leiden.

Het is belangrijk dat U alle vragen probeert te beantwoorden.
Wanneer U geen exact antwoord kan geven, geef dan een
schatting en geef wnodig commentaar in de kantlijn.
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Op em winIene werlaIDg om 10 UUT ~ ochtends valt de
e/ektridteit in het hele bedriif uit. U wee! niet hoeIang de
onderbreking zol duren, mtlQT 1Ul15 minulen blijkt de
VOOI'Ziening weer voIledig henteId Ie zijll

1.1 In boeverre wordt de gang van zaken in Uw bedrijf ontwricbt ten gevolge van
deze onderbreking? (omcirkel een nummer)

1 2
totaal
niet

3 4 5 6 7
heel
erg

1.2 Worden er activiteiten stilgelegd of verlopen er activiteiten langzamer ten
gevolge van deze onderbreking? (omcirkel een nummer en vul zonodig het
aantal uren in dat activiteiten stilliggen of langzamer verlopen)

1 Nee (Ga naar vraag 1.5)
2 Ja Aantal uren dat activiteiten stopliggen of langzamer

verlopen (Inclusief de tijd gedurende en na anoop van de
onderbreking)

1.3 Wat is bij benadering de waarde in guldens van de activiteiten die vanwege de
onderbreking en de periode erna, verIoren of vertraagd zijn? (vul een bedrag
in)

/1 _ waarde van verloren en/of vertraagde
activiteiten

1.4 Welk percentage van deze verloren activiteiten wordt waarschijnlijk weer
ingehaald als de onderbreking voorbij is? (omcirkel een nummer)

1
2
3
4

o procent
1-20 procent
21-40 procent
41-60 procent

5
6
7
8
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1.5 Is er sprake van arbeidskosten vanwege de onderbreking (zoals loon aan
personeel dat niet door kan werken en uitbetalen van overwerk om verloren
activiteiten in te halen)? (omcirkel een numrner en vul zonodig de kosten in)

1
2

Nee
Ja 11 _

11 _

arbeidskosten van"ege doorbetalen perso
neel dat Diet un werken
arbeidskosten tengevolge van extra overwerk

1.6 Is er sprake van kosten veroorzaakt door materiaalschade ten gevolge van deze
onderbreking (zoals schade aan apparatuur of produkten)? (omcirkel een
nummer en vul zonodig de kosten in)

1
2

Nee
Ja II kosten door materiaalschade

1.7 Is er sprake van bijkomende kosten ten gevolge van deze onderbreking (zoals
vaste bedrijfsuitgaven en afschrijvingen, extra opstartkosten, kosten om nood
stroomvoorzieningen te laten draaien of te huren, verloren winst die niet meer
ingehaald kan worden)? (omcirkel een numrner en vul zonodig de kosten in)

1
2

Nee
Ja II vaste bedrijrsuitgaven

______ arschrijvingen
kosten noodstroomvoorziening

_______ verloren winst
_______ anders, nl., _

..__.•...•.••....................•..•. ~
_______ totale bijkomende kosten

1.8 Als U een waarde zou moeten toekennen aan de imrnateriele kosten ten
gevolge van deze onderbreking (zoals ongemak of ontevreden klanten), welke
waarde zou dat zijn?

11 _
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1.9 Het is mogelijk dat er niet alleen kosten, maar ook besparingen zijn ten
gevolge van deze onderbreking. Zoals: niet gemaakte uitgaven omdat activitei
ten niet meer uitgevoerd zijn, niet gebruikte materialen en inventaris, besparin
gen op de elektriciteitsrekening, niet uitbetaalde lonen. Zou er in Uw bedrijf
sprake zijn van zulke besparingen ten gevolge van deze onderbreking? (omcir
kel een nummer en vul zonodig de bedragen in)

1
2

Nee
Ja fI Diet gemaakte ultgaven

______ niet gebruikte materialen
______ besparingen elektriciteitsrekening
______ niet uitbetaalde lonen
______ anders, nl•. _

..._----_ _.._- +
______ totaal besparingen

1.10 Neem aan dat de onderbreking aan het begin van dit blok beschreven de
komende winter zich een keer voor zal doen. Als een elektriciteitsleverancier
('n andere dan het eigen elektriciteitsbedrijf) U lOU kunnen voorzien van een
noodstroomvoorziening, hoe hoog is dan het bedrag dat U eenmalig wenst te
betalen om deze specifieke onderbreking te voorkomen? (vul bedrag in)

fI _ eenmalige vergoeding

Kunt U hieronder aangeven hoe U bovenstaande bedrag voor de eenma
lige vergoeding bepaald hebt? Indien U fI 0,- ingevuld hebt, wilt U dan
aangeven waarom U geen vergoeding wenst te betalen.
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Op em winterse wetkdog om 10 WIT S ochtends vall de
elektriciteit in het hele bedrijf uit. U wed niet hoelong de
onderbrekin& ZIl1 clurm, maar na 1 WIT blijkt de voor.ziening
weer volledig hersteId Ie zij1L Deze ondetbreking Iijkt op
ondetbrekUrg 1, a1leen duurt deze 1 uur.

2.1 In boeverre wordt de gang van zaken in Uw bedrijf ontwricht ten gevolge van
deze onderbreking? (omcirkel een nummer)

1 2
totaal
niet

3 4 567
heel
erg

2.2 Worden er activiteiten stilgelegd of verlopen er activiteiten langzamer ten
gevolge van deze onderbreking? (omcirkel een nummer en wI zonodig het
aantal uren in dat activiteiten stilliggen of langzamer verlopen)

1 Nee (Ga naar vraag 2.5)
2 Ja Aantal uren dat activiteiten stopliggen of langzamer

verlopen (Inclusief de tijd gedurende en na anoop van de
onderbreking)

2.3 Wat is bij benadering de waarde in guldens van de aetiviteiten die vanwege de
onderbreking en de periode erna, verloren of vertraagd zijn? (wI een bedrag
in)

fI _ waarde van verioren en/of vertraagde
activiteiten

2.4 Welk percentage van deze verloren activiteiten wordt waarschijnlijk weer
ingehaald als de onderbreking voorbij is? (omcirkel een nummer)

1
2
3
4

oprocent
1-20 procent
21-40 procent
41-60 procent

5
6
7
8
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2.5 Is er sprake van arbeidskosten vanwege de onderbreking (zoals loon aan
personeel dat niet door kan werken en uitbetalen van overwerk om verloren
aetiviteiten in te halen)? (omcirkel een nummer en vul zonodig de kosten in)

1
2

Nee
Ja f1 _

f1 _

arbeidskosten vanwege doorbetalen perso
neel dat Diet un werken
arbeidskosten tengevolge van extra overwerk

2.6 Is er sprake van kosten veroorzaakt door materiaalschade ten gevolge van deze
onderbreking (zoals schade aan apparatuur of produkten)? (omcirkel een
nummer en vul zonodig de kosten in)

1
2

Nee
Ja f1 kosten door materiaalschade

2.7 Is er sprake van bijkomende kosten ten gevolge van deze onderbreking (zoals
vaste bedrijfsuitgaven en afschrijvingen, extra opstartkosten, kosten om nood
stroomvoorzieningen te laten draaien of te buren, verIoren winst die niet meer
ingebaald kan worden)? (omcirkel een nummer en vul zonodig de kosten in)

1
2

Nee
Ja fI vaste bedrijrsuitgaven

______ arschrijvingen
______ kosten noodstroomvoorziening
______ verioren winst
______ anders, nl., _

........................•......•...... ~

______ totale bijkomende kosten

2.8 Als U een waarde zou moeten toekennen aan de immateriele kosten ten
gevolge van deze onderbreking (zoals ongemak of ontevreden klanten), welke
waarde zou dat zijn?

f1 _
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2.9 Het is mogelijk dat er niet aIleen kosten, maar ook besparingen zijn ten
gevolge van deze onderbreking. ZoaIs: niet gemaakte uitgaven omdat activitei
ten niet meer uitgevoerd zijn, niet gebruikte materialen en inventaris, besparin
gen op de elektriciteitsrekening, niet uitbetaaide Ionen. Zou er in Uw bedrijf
sprake zijn van zulke besparingen ten gevolge van deze onderbreking? (omcir
kel een nummer en vul zonodig de bedragen in)

1
2

Nee
Ja fI Diet gemaakte uitgaven

______ niet gebruikte materialen
______ besparingen elektriciteitsrekening
______ niet uitbetaalde lonen
______ anders, nl. _

......----....._------............ ~
______ totaal besparingen

2.10 Neem aan dat de onderbreking aan het begin van dit biok beschreven de
komende winter zich een keer voor zal doen. Als een eIektriciteitsieverancier
Cn andere dan het eigen elektriciteitsbedrijf) U zou kunnen voorzien van een
noodstroomvoorziening, hoe hoog is dan het bedrag dat U eenrnalig wenst te
betalen om deze specifieke onderbreking te voorkomen? (vul bedrag in)

f1 _ eenmalige vergoeding

Kunt U hieronder aangeven hoe U bovenstaande bedrag voor de eenma
lige vergoeding bepaaJd hebt? Indien U fI 0,- ingevuld hebt, wilt U dan
aangeven waarom U geen vergoeding wenst te betalen.
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Onderbreking 3: Op em winlerse werlaJog om 10 uur ~ ochJends vall de
e1ektriciJeit in het hele bedrijf uit. U weet niet hoeIong de
onderbreldng zaI duren, 11JQQT 1IQ 8 uur blijkt de voorziening
weer volledig hente/d Ie zijn. Dr.z.e 0III.IetbreIcin lijkt op
ondetbreking 1, aileen duUIt lieu 8 uur.

3.1 In hoeverre wordt de gang van zaken in Uw bedrijf ontwricht ten gevolge van
deze onderbreking? (omcirkel een nummer)

1 2 3 4
totaal
Diet

567
beel
erg

3.2 Worden er activiteiten stilgelegd of verlopen er activiteiten langzamer ten
gevolge van deze onderbreking? (omcirkel een nummer en wI zonodig het
aantal uren in dat activiteiten stilliggen of langzamer verIopen)

1 Nee (Ga naar vraag 3.5)
2 Ja __ Aantal uren dat activiteiten stopliggen of langzamer

verlopen (Inclusief de tijd gedurende en na anoop van de
onderbreking)

3.3 Wat is bij benadering de waarde in guldens van de activiteiten die vanwege de
onderbreking en de periode erna, verIoren of vertraagd zijn? (vul een bedrag
in)

fI _ waarde van verloren en/of vertraagde
activiteiten

3.4 Welk percentage van deze verloren activiteiten wordt waarschijnlijk weer
ingehaald als de onderbreking voorbij is? (omcirkel een nummer)

1
2
3
4

oprocent
1-20 procent
21-40 procent
41-60 procent

5
6
7
8
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3.5 Is er sprake van arbeidskosten vanwege de onderbreking (zoals loon aan
personeel dat niet door kan.werken en uitbetalen van overwerk om verloren
activiteiten in te halen)? (omcirkel een nummer en wI zonodig de kosten in)

1
2

Nee
Ja fI _

fI _

arbeidskosten vanwege doorbetalen perso·
neel dat Diet kan werken
arbeidskosten tengevolge van extra ovenverk

3.6 Is er sprake van kosten veroorzaakt door materiaalschade ten gevolge van deze
onderbreking (zoals schade aan apparatuur of produkten)? (omcirkel een
nummer en wI zonodig de kosten in)

1
2

Nee
Ja fI kosten door materiaalschade

3.7 Is er sprake van bijkomende kosten ten gevolge van deze onderbreking (zoals
vaste bedrijfsuitgaven en afschrijvingen, extra opstartkosten, kosten om nood
stroomvoorzieningen te laten draaien of te huren, verloren winst die niet meer
ingehaald kan worden)? (omcirkel een nummer en wI zonodig de kosten in)

1 Nee
2 J a fI vaste bedrijrsuitgaven

______ arschrijvingen
______ kosten noodstroomvoorziening
______ verloren winst
______ anders, nl. _

..........................•........... ~
______ totale bijkomende kosten

3.8 Als U een waarde zou moeten toekennen aan de immateriele kosten ten
gevolge van deze onderbreking (zoals ongemak of ontevreden klanten), welke
waarde zou dat zijn?

fI _
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3.9 Het is mogelijk dat er niet alleen kosten, maar ook besparingen zijn ten
gevolge van deze onderbreking. Zoals: niet gemaakte uitgaven omdat activitei
ten niet meer uitgevoerd zijn, niet gebruikte materialen en inventaris, besparin
gen op de elektriciteitsrekening, niet uitbetaalde Ionen. Zou er in Uw bedrijf
sprate zijn van zulke besparingen ten gevolge van deze onderbreking? (omcir
kel een nummer en vul zonodig de bedragen in)

1
2

Nee
Ja fI Diet gemaakte uitgaveD

______ Diet gebruikte materialen
______ bespariDgen elektriciteitsrekening
______ Diet uitbetaalde lonen
______ anders, nl., _

--_••_---_•••'_.---._•._-- +
______ totaal besparingen

3.10 Neem aan dat de onderbreking aan het begin van dit blok beschreven de
komende winter zich een keer voor zal doen. Als een eIektriciteitsIeverancier
('n andere dan het eigen elektriciteitsbedrijf) U zou kunnen voorzien van een
noodstroomvoorziening, hoe hoog is dan het bedrag dat U eenmalig wenst te
betalen om deze specifieke onderbreking te voorkomen? (vul bedrag in)

fI _ eenmalige vergoeding

Kunt U hieronder aangeven hoe U bovenstaande bedrag voor de eenma·
lige vergoeding bepaald hebt? Indien U fI 0,· ingevuld hebt, wilt U dan
aangeven waarom U geen vergoeding wenst te betalen.
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Op em winterse werkdog om 5 UIU ~ mitJdn&r vall de
elektriciteit in he! hele bedrijfuit. U wed rriet hoeIang de
onderbreking zol duren, 1nQQT na 1 UIU blijlct de voorziening
weer volledig herste1d Ie zijn.

4.1 In hoeverre wordt de gang van zaken in Uw bedrijf ontwricht ten gevolge van
deze onderbreking? (omcirkel een nummer)

1 2 3 4 5
totaal
niet

6 7
beel
erg

4.2 Worden er activiteiten stilgelegd of verlopen er aetiviteiten langzamer ten
gevolge van deze onderbreking? (omcirkel een nummer en vul zonodig het
aantal uren in dat aetiviteiten stilliggen of langzamer verlopen)

1 Nee (Ga naar vraag 4.5)
2 Ja __ Aantal uren dat activiteiten stopliggen or langzamer

verlopen (Inclusier de tijd gedurende en na anoop van de
onderbreking)

4.3 Wat is bij benadering de waarde in guldens van de aetiviteiten die vanwege de
onderbreking en de periode erna, verloren of vertraagd zijn? (vul een bedrag
in)

11 _ waarde van verloren en/or veJ1raagde
activiteiten

4.4 Welk percentage van deze verloren aetiviteiten wordt waarschijnlijk weer
ingehaald als de onderbreking voorbij is? (omcirkel een nummer)

1
2
3
4

oprocent
1-20 procent
21-40 procent
41-60 procent

5
6
7
8
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4.5 Is er sprake van arbeidskosten vanwege de onderbreking (zoals loon aan
personeel dat niet door kan werken en uitbetalen van overwerk om verloren
aetiviteiten in te halen)? (omcirkel een nummer en vul zonodig de kosten in)

1
2

Nee
Ja 11 _

11 _

arbeidskosten vanwege doorbetalen perso·
neel dat niet un werken
arbeidskosten tengevolge van extra overwerk

4.6 Is er sprake van kosten veroorzaakt door materiaalschade ten gevolge van deze
onderbreking (zoals schade aan apparatuur of produkten)? (omcirkel een
Dummer en vul zonodig de kosten in)

1
2

Nee
Ja 11 kosten door materiaalscbade

4.7 Is er sprake van bijkomende kosten ten gevolge van deze onderbreking (zoals
vaste bedrijfsuitgaven en afschrijvingen, extra opstartkosten, kosten om nood
stroomvoorzieningen te laten draaien of te huren, verloren winst die niet meer
ingehaald kan worden)? (omcirkel een nummer en vul zonodig de kosten in)

1
2

Nee
Ja 11 vaste bedrijrsuitgaven

_______ arscbrijvingen
_______ kosten noodstroomvoorziening
_______ verloren winst

anders, nl. _
...........•.....................•.... ~
______ totale bijkomende kosten

4.8 Als U een waarde zou moeten toekennen aan de immateriele kosten ten
gevolge van deze onderbreking (zoals ongemak of ontevreden klanten), welke
waarde zou dat zijn?

11 _
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4.9 Het is mogelijk dat er niet aIleen kosten, maar ook besparingen zijn ten
gevolge van deze onderbreking. Zoals: niet gemaakte uitgaven omdat aetivitei
ten niet meer uitgevoerd zijn, niet gebruikte materialen en inventaris, besparin
gen op de elektriciteitsrekening, niet uitbetaalde lonen. Zou er in Uw bedrijf
sprake zijn van zulke besparingen ten gevolge van deze onderbreking? (omcir
kel een nummer en vul zonodig de bedragen in)

1
2

Nee
Ja fI niet gemaakte uitgaven

______ niet gebruikte materialen
______ besparingen elektriciteitsrekening
______ niet uitbetaalde lonen
______ anders, 01•. _

______ a.1 •••• +
______ totaal besparingen

4.10 Neem aan dat de onderbreking aan het begin van dit blok beschreven de
komende winter zich een keer voor zal doen. Als een elektriciteitsleverancier
Cn andere dan het eigen elektriciteitsbedrijf) U zou kunnen voorzien van een
noodstroomvoorziening, hoe hoog is dan het bedrag dat U eenrnalig wenst te
betalen om deze specifieke onderbreking te voorkomen? (vul bedrag in)

fI _ eenmalige vergoeding

Kunt U hieronder aangeven hoe U bovenstaande bedrag voor de eenma·
lige vergoeding bepaald hebt? Indien U fI 0,· ingevuld hebt, wilt U dan
aangeven waarom U geen vergoeding wenst te betalen.
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Uw elektriciteitsbedrijf zou het aantaI onderbre/dngen waar Uw bedriif mee te
maken krijgt kunnen verldeinen door meer te investeren in onderhoud en verbete
Tingen van ham netten. Het elektriciteitsbedriif zoo ook kunnen besluiten mintier
te investeren waardoor her aantal onderbrekingen zoo Iamnen toenemen. We
willen graag Uw mening over de voIgende voorstellen.

5.1 Stel er wordt door het elektriciteitsbedrijf een zodanige voorziening aange
bracht dat het aantal storingen met de helft teruggebracht lean worden. Welke
verhoging van de elektriciteitsrekening bent U bereid te betalen voor deze
voorziening?

1 Verboging met 0 procent per jaar
2 Verhoging met 1-5 procent per jaar
3 Verhoging met 6-10 procent per jaar
4 Verhoging met 11-15 procent per jaar
5 Verhoging met 16-20 procent per jaar
6 Verhoging met meer dan 20 procent per jaar

Kunt U aangeven waar U bovenstaand percentage op gebaseerd hebt? Indien
U 0 procent gekozen hebt, kunt u dan aangeven waarom U niet bereid bent te
betalen voor minder onderbrekingen?

5.2 Welke veriaging van de elektriciteitsrekening zou Uw bedrijf willen ontvangen
wanneer het aantal onderbrekingen waarmee het te maken krijgt zou toene
men met de helft. (omcirkel een nummer)
1 Verlaging met 0 procent per jaar
2 Verlaging met 1-5 procent per jaar
3 Verlaging met 6-10 procent per jaar
4 Verlaging met 11-15 procent per jaar
5 Verlaging met 16-20 procent per jaar
6 Verlaging met meer dan 20 procent per jaar

Kunt U aangeven waar U bovenstaand percentage op gebaseerd bebt? Indien
U 0 procent gekozen bebt, kunt u dan aangeven waarom U geen verlaging van
de elektriciteitsrekening zou willen wanneer het aantal onderbrekingen zou
toenemen
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Het elektriciteitsbedrijf /can de tijd die nodig if om de elektriciJeimJoorziening te
hersteQen verkorten door Ie investeren in reparatieploegen. Ze /can ook beslu.iten
minder reparatieploegen aan Ie stellen waardoor he! /can zijn dar de dWll van
een onderbreking /anger word!.

5.3 Stel er wordt door het elektriciteitsbedrijf een voorziening aangebracht
waardoor de dmu: van onderbrekingen teruggebracht kan worden met de helft.
Welke verhoging van de elektriciteitsrekeing bent U bereid te betalen voor
deze voorziening?

1 Verhoging met 0 procent per jaar
2 Verhoging met 1-5 procent per jaar
3 Verhoging met 6-10 procent per jaar
4 Verhoging met 11-15 procent per jaar
5 Verboging met 16-20 procent per jaar
6 Verhoging met meer dan 20 procent per jaar

Kunt U aangeven waar U bovenstaand percentage op gebaseerd hebt? Indien
U 0 procent gekozen hebt, kunt u dan aangeven waarom U niet bereid bent te
betalen voor kortere onderbrekingen?

5.4 Welke verlaging van de elektriciteitsrekening zou Uw bedrijf willen ontvangen
wanneer de dmu: van de onderbrekingen waarmee het te maken krijgt zou
toenemen met de helft. (omcirkel een nummer)
1 Veriaging met 0 procent per jaar
2 Veriaging met 1-5 procent per jaar
3 Veriaging met 6-10 procent per jaar
4 Verlaging met 11-15 procent per jaar
5 Verlaging met 16-20 procent per jaar
6 Verlaging met meer dan 20 procent per jaar

Kunt U aangeven waar U bovenstaand percentage op gebaseerd bebt? Indien
U 0 procent gekozen hebt, kunt u dan aangeven waarom U geen verlaging van
de elektriciteitsrekening zou willen wanneer de voorkomende onderbrekingen
langer zouden duren.
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Enige achtergrondinformatie over Uw bedrijf zaJ om leren begrijpen welke
invloed elektriciteiJsonderbrekingen hebben op em type bedrijf als her Uwe. Ai
de antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. De infonnatie word! aJIeen
gebnUkt om vergelijldngen re maken tussen verschiIlende typen van bedrijven.

6.1 Wat is het elektriciteitsverbruik van Uw firma op deze lokatie?

kWh per jaar

6.2 Hoe groot is de maximale elektrische belasting op deze Iokatie? (Met andere
woorden, welk vermogen zou gevraagd worden wanneer aIle elektrische
apparaten aan staan?)

kW.

Hoe groot is de gemiddelde elektrische belasting op deze Iokatie?

kW.

6.3 HoeveeI fuIltime werknemers werken er in Uw bedrijf op deze Iokatie?

_____ rulltime werknemers

6.4 Hoeveel van deze werknemers krijgen een salaris en hoeveeI worden er per
uur uitbetaald?

______ werknemers met salaris
_____ werknemers met uurloon
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6.5 Hoeveel parttime en seizoenswerknemers werken er in Uw bedrijf op deze
lokatie?

______ parttime en seizoenswerknemers

6.6 Wat is bij benadering de waarde van de activiteiten die Uw bedrijf verzorgt in
een jaar?

/1 per jaar

6.7 Wat is bij benadering de waarde van de totale uitgaven van Uw bedrijf per
jaar (inclusief arbeid, rente, materiaal en ander vaste kosten)?

/I per jaar

6.8 Wat is bij benadering het percentage van de totale uitgaven dat in Uw bedrijf
wordt uitgegeven aan:

lonen en salarissen
variabele kosten anders dan arbeidskosten
vaste kosten en arschrijvingen
anders, nl _
TOTAAL
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