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1. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (de Raad) heeft op 1 november 
2011 een voorstel ontvangen tot wijziging van de Netcode Elektriciteit en de Tarievencode 
Elektriciteit als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet).

2. Het voorstel tot wijziging is ingediend door de gezamenlijke netbeheerders. De wijziging voegt een 
norm voor spanningsdips aan de Netcode Elektriciteit toe. De norm bestaat uit het maximum 
aantal toegestane spanningsdips per categorie per aansluiting en per jaar en wordt weergegeven 
in een diepte-duur tabel zoals in de norm EN 50160. De waarden zijn gebaseerd op de gemiddel-
den over het hoogste aantal gemeten spanningsdips per categorie op een locatie in de afgelopen 
vijf jaar, gemeten op een representatief aantal plaatsen in de Nederlandse HS-netten. In het 
voorstel introduceren de netbeheerders een inspanningsverplichting om de norm na te leven. De 
norm betreft dus geen harde grenswaarden, waaraan de spanningskwaliteit altijd zal voldoen. 
Indien de grenswaarden uit de norm worden overschreden, zal de netbeheerder zich volgens het 
voorstel inspannen om de oorzaak van de overschrijding te achterhalen en deze zo mogelijk weg te 
nemen.

3. Voor de voorbereiding van het besluit zal de Raad de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 
uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) toepassen. Vanwege de 
complexiteit van het voorstel, de veelheid aan betrokken belangen en uit het oogpunt van 
zorgvuldige besluitvorming start de Raad voorafgaande aan de openbare voorbereidingsproce-
dure een consultatietraject. De Raad wil met deze consultatie bereiken dat zij informatie verkrijgt 
om een afgewogen oordeel te kunnen vormen ten behoeve van het opstellen van een ontwerpbe-
sluit zodat de procedure rondom het voorstel op efficiënte en voortvarende wijze verloopt.

4. Ten behoeve van de consultatie heeft de Raad een consultatiedocument opgesteld. Dit consultatie-
document alsmede het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders ligt vanaf de datum van 
publicatie van deze kennisgeving voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ten 
kantore van de Energiekamer NMa. Degenen die inzage wensen kunnen daartoe contact opnemen 
met de griffier van de Energiekamer NMa, bereikbaar onder telefoonnummer 070-330 1903. Het 
voorstel wordt tevens gepubliceerd op de website van de Energiekamer NMa 
(www.nma.nl → Regulering → Energie → Terinzageleggingen).

5. De Raad verzoekt een ieder om gedurende deze periode standpunten of bedenkingen ten aanzien 
van het consultatiedocument en het voorstel aan de Raad te zenden. Deze reacties zullen door de 
Raad bij het opstellen van een ontwerpbesluit worden betrokken. Schriftelijke reacties kunnen tot 
en met donderdag 26 april 2012 naar voren worden gebracht aan de Nederlandse Mededingings-
autoriteit, Energiekamer, ter attentie van dhr. Edin Ibrovic, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, 
e-mail: Edin.Ibrovic@nma.nl, onder vermelding van zaaknummer 103556.

6. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken, krijgt u hiervoor de mogelijkheid 
tijdens een hoorzitting op donderdag 12 april 2012 van 14:00 uur tot 16:00 uur ten kantore van de 
NMa (locatie Muzentoren, Wijnhaven 24). U dient zich aan te melden voor deze hoorzitting. 
Aanmelden is mogelijk tot en met maandag 9 april 2012 via de carrousel op de website 
(www.nma.nl → regulering → energie).

7. Indien u van mening bent dat uw reactie gegevens bevat die vertrouwelijk moeten worden 
behandeld, dient u dit in een begeleidend schrijven gemotiveerd aan te geven. Een verzoek om 
vertrouwelijke behandeling wordt niet zonder meer gehonoreerd. De Raad beoordeelt uw verzoek 
aan de hand van het bepaalde in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur en in het licht 
van de door u aangevoerde motivering.

8. Voor de volledigheid wordt er op gewezen dat deze consultatie niet plaatsvindt in het kader van 
artikel 3:11 van de Awb. De Raad is, zoals hiervoor onder 3 is vermeld, voornemens de naar voren 
gebrachte reacties te betrekken bij haar oordeelsvorming over het ingediende voorstel in de 
voorbereiding van een ontwerpbesluit. Dit ontwerpbesluit zal ter inzage worden gelegd, waarna 
belanghebbenden zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kunnen indienen. Naar 
aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit zal door de Raad een definitief besluit 
worden genomen.
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