
Ter inzagelegging van het ontwerp-methodebesluit waarmee de methode tot vastlegging van de 
kwaliteitsterm voor netbeheerders wordt vastgelegd, alsmede de terinzagelegging van het ontwerpbesluit tot 
vastlegging van de kwaliteitsterm 
 
 
Zaaknummer: 100947 
1. Ingevolge artikel 41 van de Elektriciteitswet 1998 stelt de directeur van de dienst uitvoering en toezicht energie 
(hierna: de directeur DTe) de methode 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 kwaliteitsterm 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 (hierna: Awb) van toepassing te 
verklaren. Deze procedure kent geen bezwaarfase; na vaststelling van het methodebesluit en het q-besluit kan 
beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden ingesteld. 
 
3. Op grond van artikel 3:32 Awb liggen het ontwerp methodebesluit en het ontwerp q-besluit voor een periode van 
twee weken na de datum van deze publicatie voor belanghebbenden ter inzage bij de Dienst uitvoering en toezicht 
Energie, Wijnhaven 24, Den Haag. Wanneer u het ontwerp-methodebesluit en/of het ontwerp q-besluit en 
bijbehorende dossiers wilt inzien, dan verzoek ik u hiervoor een afspraak te maken met de griffier van DTe, de heer 
P.L.J. Witsenburg (telefoon: 070- 3301943). Het ontwerp-methodebesluit en het ontwerp q-besluit worden tevens 
gepubliceerd op de Internetpagina van DTe (www.dte.nl). 
 
4. Op grond van artikel 3:32 Awb kunnen belanghebbenden binnen een periode van twee weken na de datum van 
deze publicatie hun bedenkingen over het ontwerp-methodebesluit en/of het ontwerp q-besluit schriftelijk naar voren 
brengen. Uw schriftelijke bedenkingen kunt u, onder vermelding van kenmerk 100947, richten aan de directeur van de 
Dienst uitvoering en toezicht Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. U kunt uw reactie ook per e-mail 
verzenden naar het adres: DTe_tweede_reguleringsperiode@nmanet.nl. 
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