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1. Ingevolge artikel 41 van de Elektriciteitswet 1998 stelt de directeur van de dienst uitvoering en toezicht energie 

(hierna: de directeur DTe) de methode vast tot vaststelling van de kwaliteitsterm (hierna: q-factor) voor 
netbeheerders, met uitzondering van de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet, vast (hierna: 
methodebesluit). Ingevolge artikel 41a van de Elektriciteitswet 1998 stelt de directeur DTe voor ieder 
netbeheerder afzonderlijk,  voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar, de q-factor vast (hierna: 
q-besluit). 

 
2. De directeur DTe heeft besloten om op zowel het methodebesluit als het q-besluit de uitgebreide openbare 

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren. Deze 
procedure kent geen bezwaarfase; tegen het methodebesluit en het q-besluit kan binnen 6 weken na 
bekendmaking beroep worden gesteld bij: 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven 
Postbus 20021 
2000 BA Den Haag 

 
3. Op 3 september 2004 heeft de directeur DTe de ontwerpversies van het methodebesluit en het q-besluit op de 

internetpagina van de directeur DTe gepubliceerd (www.dte.nl) en kenbaar gemaakt in de staatscourant. 
 
4. Na publicatie van de ontwerpbesluiten heeft de directeur DTe hierover schriftelijke bedenkingen ontvangen. Naar 

aanleiding van deze bedenkingen heeft de directeur DTe de ontwerpbesluiten op een aantal onderdelen 
aangepast. 

 
5. Op 8 oktober 2004 heeft de directeur DTe de methode tot vaststelling van de kwaliteitsterm voor regionale 

netbeheerders elektriciteit, met uitzondering van de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet, ingevolge 
artikel 41 van de Elektriciteitswet 1998 vastgesteld voor de jaren 2004 tot en met 2006.  

 
6. Op 8 oktober 2004 heeft de directeur DTe ingevolge artikel 41a van de Elektriciteitswet 1998 voor iedere 

netbeheerder afzonderlijk de kwaliteitsterm vastgesteld voor de jaren 2004 tot en met 2006. 
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