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1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) geeft kennis dat zij het ontwerpbesluit criteria 
spanningsdips hoogspanningsnetten heeft opgesteld.

2. Het besluit leidt tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in de Netcode Elektriciteit, als 
bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen a en f, van de Elektriciteitswet 1998 en de Tarievencode 
Elektriciteit als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en betreffen criteria 
ten aanzien van spanningsdips voor netten met een spanningsniveau van 35 kV en hoger.

3. Het ontwerpbesluit is gebaseerd op een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders dat op 
31 oktober 2011 met kenmerk N 2011-400 door Netbeheer Nederland is ingediend.

4. Het voorstel ligt vanaf de datum van publicatie van deze kennisgeving voor een periode van zes 

weken voor een ieder ter inzage ten kantore van ACM en wordt gepubliceerd op de website van 
ACM.

5. ACM wijst erop dat op deze codewijzigingsprocedure de openbare voorbereidingsprocedure als 
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

6. Partijen kunnen, na de datum van deze publicatie, hun zienswijze naar keuze schriftelijk en/of 
mondeling naar voren brengen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken, krijgt 
u hiervoor de mogelijkheid tijdens een hoorzitting op donderdag 5 september 2013 van 10:00 uur 
tot 12:00 uur ten kantore van de ACM. U dient zich aan te melden voor deze hoorzitting. Aanmel-
den is mogelijk tot maandag 26 augustus 2013 via een e-mail aan ons secretariaat 
(secretariaat.DE@acm.nl. Indien u tijdens de hoorzitting spreektijd wenst, wordt u verzocht dit bij 
uw aanmelding aan te geven. Wanneer er geen aanmeldingen zijn, komt de geplande hoorzitting 
te vervallen.

7. Schriftelijke zienswijzen over het voorstel kunnen tot vrijdag 13 september 2013 naar voren 
worden gebracht aan ACM, ter attentie van mevrouw P. Horvers, Postbus 16326, 2500 BH Den 
Haag, e-mail: paula.horvers@acm.nl, onder vermelding van zaaknummer 103556.

8. Indien u van mening bent dat uw zienswijze gegevens bevat die vertrouwelijk moeten worden 
behandeld, wordt u verzocht om dit in een begeleidend schrijven gemotiveerd aan te geven. U 
dient hierbij duidelijk aan te geven welke gegevens het betreft.

9. Deze kennisgeving zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van ACM 
(www.acm.nl).
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