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Betreft: Uitbreiding ontheffingsaanvraag (ACM/18/030734) Ons kenmerk: Smart Grid Westland Uw kenmerk: 
Geachte heer Koel, 
In aanvulling op de ontheffingsaanvraag van 17 januari 2018 en de reactie Westland Infra Netbeheer ('Westland') op uw verzoek om aanvullende informatie (brief van 10 augustus 2018), verzoek ik u namens Westland om tevens ontheffing als bedoeld in artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 te verlenen van het bepaalde in het Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202149, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 27, 31 en 54, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 ('Begrippencode elektriciteit'). Deze aanvulling op de ontheffingsaanvraag ziet specifiek op het bepaalde in artikel 1.1, onder kWmax van de Begrippencode elektriciteit. Deze bepaling luidt: 

1.1 In de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 27, 31 en 54 van de Elektriciteitswet 1998 wordt verstaan onder: 
(...) kWmax: De werkelijk voorgekomen maximale belasting van het net door een aangeslotene op een netaansluiting, die bij een meetperiode van 15 minuten of minder wordt bepaald op basis van de waarde per klokkwartier en die bij een andere meetperiode wordt bepaald op basis van de hoogste waarde per meetperiode; 
(...) 

Voor het overige verwijs ik graag naar de ontheffingsaanvraag van 17 januari 2018 en de reactie van Westland op uw verzoek om aanvullende informatie (brief van 10 augustus 2018). Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Hoogachtend, HVG Law LLP 

Pieter Advoc 
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Geachte heer Koel,
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1.1In de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 27, 31 en 54 van de Elektriciteitswet 1 998 wordtverstaan onder:
(...)kax: De werkelijk voorgekomen maximale belasting van het net door een aangeslotene op eennetaans/uiting, die bij een meetperiode van 15 minuten of minder wordt bepaald op basis van dewaarde per klokkwartier en die bij een andere meetperiode wordt bepaald op basis van de hoogstewaarde per meetperiode,‘
(...)

Voor het overige verwijs ik graag naar de ontheffingsaanvraag van 17 januari 2018 en de reactie vanWestland op uw verzoek om aanvullende informatie (brief van 10 augustus 2018). lk vertrouw erop uhiermee voldoende te hebben ge‘informeerd.
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