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Publicatie ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op 30 augustus 2007 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(hierna: de Raad) het ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 41, lid 1 van de Elektriciteitswet 1998 

ter inzage gelegd. Hiervan is op dezelfde datum mededeling gedaan in de Staatscourant. Het 

ontwerpbesluit bevat de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de 

doelmatige bedrijfsvoering (hierna: x-factor), van de kwaliteitsterm (hierna: q-factor) en van het 

rekenvolume van elke tariefdrager van elke dienst waarvoor een tarief wordt vastgesteld (hierna: 

rekenvolumina) voor het jaar 2008 tot en met het jaar 2010 (hierna: vierde reguleringsperiode) 

voor de regionale netbeheerders elektriciteit. 

 

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

De Raad heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard op de totstandkoming van het besluit 

voor de vierde reguleringsperiode. Deze procedure kent geen bezwaarfase. Na vaststelling van 

het besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven.  

 

Als onderdeel van deze voorbereidingsprocedure heeft de Raad op 30 augustus 2007 het 

ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage bij de Raad, Muzentoren, 

Wijnhaven 24 te Den Haag. Wanneer u het ontwerpbesluit wilt inzien, dan kunt u hiervoor een 

afspraak maken met de griffier, mevrouw C.M.J. Ober (telefoon 070 - 330 1903). Het 

Postbus 16326 Wijnhaven 24 Muzenstraat 81 T: [070] 330 33 30 E-mail: info@nmanet.nl 

2500 BH  Den Haag 2511 GA  Den Haag 2511 WB  Den Haag F: [070] 330 33 70 Website: www.nmanet.nl 

     

 



 

ontwerpbesluit is tevens gepubliceerd op de Internetpagina van Directie Toezicht energie (hierna: 

DTe): www.dte.nl1.  

 

Graag stel ik u in de gelegenheid uw zienswijze te geven op het ontwerpbesluit. Op grond van 

artikel 3:16 van de Awb hebben belanghebbenden, met ingang van de dag waarop het 

ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, zes weken de tijd om hun zienswijzen naar voren te brengen. 

Uw schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van kenmerk 102610, richten aan: 

Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

Postbus 16326 

2500 BH Den Haag.  

U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: DTe-Regulering@nmanet.nl.  

 

De Raad stelt u tevens in de gelegenheid om uw zienswijze bij het ontwerpbesluit mondeling 

naar voren te brengen. Op 24 september van 10 uur tot 14 uur vindt daartoe een hoorzitting 

plaats ten kantore van de Raad (zaal 4.20 van de Muzentoren). Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, 

dan kunt u zich voor deze hoorzitting tot en met 19 september 2007 aanmelden bij mevrouw M. 

Jhanjan. Uw aanmelding geschiedt door Bijlage 1 bij deze brief in te vullen en deze per e-mail  

(DTe-secretariaat-Netbedrijven@nmanet.nl) of per fax (070 - 330 3370) te retourneren. Bij uw 

aanmelding dient u aan te geven welke personen namens uw bedrijf aanwezig zullen zijn en of, 

en zo ja hoe lang, u tijdens deze hoorzitting spreektijd wenst. Wanneer er geen aanmeldingen 

(voor spreektijd) zijn, komt de geplande hoorzitting te vervallen. 

 

Tot slot organiseert de Raad, indien daar behoefte toe is, een informatieve bijeenkomst op  

13 september 2007 van 10.30 uur tot 13.30 uur ten kantore van de Raad (zaal 2 van de 

Zürichtoren) over het ontwerpbesluit voor regionale netbeheerders elektriciteit2. Tijdens deze 

bijeenkomst kunnen belanghebbenden vragen om een nadere (technische) toelichting op 

concrete onderdelen van het ontwerpbesluit.  

 

U kunt zich voor deze bijeenkomst tot en met 7 september 2007 aanmelden bij  

mevrouw M. Jhanjan. Uw aanmelding geschiedt door Bijlage 2 bij deze brief in te vullen en deze 

per e-mail (DTe-secretariaat-Netbedrijven@nmanet.nl) of per fax (070 - 330 3370) te retourneren. 

Bij uw aanmelding dient u aan te geven welke concrete vragen u tijdens de bijeenkomst 

beantwoord zou willen zien. De binnengekomen vragen vormen voor Directie Toezicht energie 

het uitgangspunt voor de bijeenkomst. Wanneer er geen aanmeldingen en/of geen concrete 

vragen zijn, komt de geplande bijeenkomst te vervallen. 

 

 

                                                           
1 Onder de kop Elektriciteit/Transport/Tariefregulering/X-factoren. 
2 Op 7 augustus jl. heeft reeds een informatieve bijeenkomst over de methode van regulering in 

het algemeen plaatsgevonden. De presentatie die tijdens deze bijeenkomst is gegeven, is terug te 

vinden op de internetsite van DTe. 
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen of opmerkingen over deze 

brief heeft, dan kunt u contact opnemen met mevrouw mr. drs. K. A. van der Lee of met  

de heer drs. M. Sari. Beiden zijn bereikbaar via telefoon 070 - 330 1362. Bij een eventuele 

schriftelijke reactie wordt u verzocht om te refereren aan kenmerk . 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze:  

 

 

 

 

Mw. mr. A.P. de Groene 

Plv. directeur DTe 

 

3 



 

 

Bijlage 1: Aanmelding hoorzitting  
 

Op 24 september 2007 van 10 uur tot 14 uur vindt een hoorzitting plaats ten kantore van de 

Raad. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich voor deze hoorzitting tot uiterlijk 19 

september 2007 aanmelden bij mevrouw M. Jhanjan. Uw aanmelding geschiedt door dit 

formulier in te vullen en deze per e-mail (DTe-secretariaat-Netbedrijven@nmanet.nl) of per fax 

(070 - 330 3370) te retourneren.  

 

Betreft:   Aanmelding hoorzitting ontwerpbesluit regionale netbeheerders elektriciteit. 

Kenmerk: 102610 

 

Naam bedrijf: …………………………………………………………………………….………………………………………….. 

Adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode: …………..……………   Plaats: 

……………………………………………………………………………………….. 

Contactpersoon: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail adres: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bij de hoorzitting zullen de onderstaande personen aanwezig zijn: 

 

Naam:…………………………………………………… 

Functie: ………………………………………………… 

Wenst wel /  niet*  spreektijd 

 

Naam:…………………………………………………… 

Functie: ………………………………………………… 

Wenst wel /  niet*  spreektijd 

 

Naam:…………………………………………………… 

Functie: ………………………………………………… 

Wenst wel /  niet*  spreektijd 

 

Naam:…………………………………………………… 

Functie: ………………………………………………… 

Wenst wel /  niet*  spreektijd 

 

*  Gaarne doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

De benodigde spreektijd bedraagt naar verwachting in totaal … minuten. 
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Bijlage 2: Aanmelding informatieve bijeenkomst  
 

Op 13 september 2007 van 10.30 uur tot 13.30 uur is een informatieve bijeenkomst over het 

ontwerpbesluit voor regionale netbeheerders elektriciteit gepland. Tijdens deze bijeenkomst 

kunnen belanghebbenden vragen om een nadere (technische) toelichting op concrete onderdelen 

van het ontwerpbesluit.  

U kunt zich voor deze bijeenkomst tot en met 7 september 2007 aanmelden bij mevrouw M. 

Jhanjan. Uw aanmelding geschiedt door dit formulier in te vullen en per e-mail  

(DTe-secretariaat-Netbedrijven@nmanet.nl) of per fax (070 - 330 3370) te retourneren.  

 

Betreft:   Aanmelding informatieve bijeenkomst ontwerpbesluit regionale netbeheerders 

elektriciteit. 

Kenmerk: 102610 

 

Naam bedrijf: …………………………………………………………………………….………………………………………….. 

Adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode: …………..……………   Plaats: 

……………………………………………………………………………………….. 

Contactpersoon: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail adres: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bij de bijeenkomst zullen de onderstaande personen aanwezig zijn: 

 

Naam:…………………………………………………… 

Functie: ………………………………………………… 

 

Naam:…………………………………………………… 

Functie: ………………………………………………… 

 

Naam:…………………………………………………… 

Functie: ………………………………………………… 

 

Naam:…………………………………………………… 

Functie: ………………………………………………… 

 

*  Gaarne doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

De aanwezige personen hebben de volgende vragen n.a.v. het ontwerpbesluit voor de regionale 

netbeheerders elektriciteit: 

1. ...... 

2. …... 

3. …… 
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4. …… 
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