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Zienswijze ten aanzien van het ontwerp codebesluit spanningsdips, zaaknummer 
ACM/18/027955 

Geachte heer/mevrouw, 
Op 8 april 2020 heeft u het ontwerp codebesluit spanningsdips met zaaknummer 
ACM/18/027955 gepubliceerd. Belanghebbenden hebben tot en met 20 mei 2020 de tijd om een zienswijze in te dienen. 
Deze brief dient als zienswijze op het hiervoor genoemde onderwerp aangemerkt te 
worden. Deze brief zal u zowel per post als per e-mail worden toegezonden. 
Energie-Nederland is op grond van haar statuten een belangenvereniging van energiebedrijven (producenten, leveranciers en handelaren) op de energiemarkt. Derhalve kan Energie-Nederland aangemerkt worden als representatieve organisatie van netgebruikers op de elektriciteitsmarkt. Op grond van artikel 82 Elektriciteitswet 1998 kan Energie-Nederland derhalve als belanghebbende worden aangemerkt. Bovendien blijkt uit vaste jurisprudentie, dat als uitgangspunt wordt genomen, dat een 
belangenorganisatie, die voor het belang van haar leden opkomt, daarmee opkomt voor een collectief belang, tenzij het tegendeel blijkt. 
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Algemeen 
Energie-Nederland is het eens met de ontwerp codebesluit zoals dat nu is gepubliceerd. Er zijn echter nog twee zaken die we ter verbetering/verduidelijking willen voorstellen. Deze opmerkingen staan hieronder per artikel genoemd. 
Opmerkingen 
Voorstel voor artikel 7.3 lid 1,2 en 3: 
In het ACM voorstel worden in lid 1 en 2 van de artikel 7.3 "in de normale 
bedr/jjfstoestand" verwijderd. Lid 3 heeft echter ook een dergelijke tekst. Daar zou 
dezelfde tekst moeten worden verwijderd. 
Voorstel voor artikel 7.5 lid 1: 
,geeft de netbeheerder binnen drie maanden na de in het eerste lid bedoelde evaluatie 
een onafhankelijke deskundige partij opdracht onderzoek te doen naar de fysieke 
oorzaak en duur van deze spanningsdips en maakt de resultaten van dit onderzoek 
openbaar. 
De netbeheerder moet dus binnen drie maanden opdracht geven voor onderzoek. Er 
wordt echter geen termijn genoemd waarbinnen de resultaten bekend moeten zijn. Wij 
zouden willen voorstellen een termijn van drie maanden na opdrachtstelling aan te 
houden. 
Verzoek 
Energie-Nederland verzoekt u om te besluiten met inachtneming van al hetgeen hiervoor is aangevoerd. 
Uiteraard is Energie-Nederland bereid het een en ander nader toe te lichten. 
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