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Geachte <<Aanhef>>, 

 

Op 27 juni jl. heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de 

Raad) de methodebesluiten, als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998, 

vastgesteld voor de periode van 2007 tot en met 2009 (hierna: derde reguleringsperiode) voor de 

regionale netbeheerders elektriciteit. Hiervan is op dezelfde datum mededeling gedaan in de 

Staatscourant. In de methodebesluiten zijn 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 (hierna: rekenvolumina) waarvoor een tarief 

wordt vastgesteld, vastgelegd. De methodebesluiten zijn gepubliceerd op de internetpagina van 

Directie Toezicht Energie (hierna: DTe, www.dte.nl).  

 

Op grond van artikel 41a, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 dient de Raad voor iedere 

netbeheerder afzonderlijk de x-factor, de q-factor en de rekenvolumina voor de derde 

reguleringsperiode te bepalen. Op 5 september 2006 heeft de Raad de besluiten inzake 

vaststelling van de x-factor, de q-factor en de rekenvolumina per netbeheerder vastgesteld voor de 

derde reguleringsperiode1. Hiervan is op dezelfde datum mededeling gedaan in de Staatscourant. 

De besluiten zijn gepubliceerd op de internetpagina van DTe. Bijgevoegd doe ik u de besluiten 

                                                           
1  De gevolgde procedure betreft geen in de Algemene wet bestuursrecht beschreven procedure. 
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toekomen die betrekking hebben op uw organisatie. De besluiten die betrekking hebben op 

andere netbeheerders zijn terug te vinden op de internetpagina van DTe. Indien u bezwaren heeft 

tegen één of meerdere besluiten dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van 

deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.  

In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze:  

 

 

 

 

Mw. ir. M. Huussen MBA 

Clustermanager Netbedrijven 


