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Geachte <<aanhef>>, 

 

Middels deze brief wil ik u informeren dat de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) op 17 juni 2011 het besluit als bedoeld in artikel 41, 

eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 met inachtneming van de uitspraak van het College van 

Beroep voor het bedrijfsleven van 29 juni 2010 heeft vastgesteld. Het besluit 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 de periode van 1 

januari 2008 tot en met 31 december 2010 (hierna: vierde reguleringsperiode) voor de regionale 

netbeheerders elektriciteit. 

 

Van dit besluit is op 17 juni 2011 mededeling gedaan in de Staatscourant. Het besluit is tevens 

gepubliceerd op de internetpagina van de Energiekamer van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit, www.nma.nl. Overeenkomstig artikel 3:44 van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb) heeft de Raad besloten om het vastgestelde besluit niet als bijlage         

bij deze brief te voegen. Indien u zitting heeft genomen in de klankbordgroep voor de 

totstandkoming van dit besluit, dan ontvangt u een digitale versie van het vastgestelde besluit. 

 

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

van de Awb van toepassing verklaard en toegepast op de totstandkoming van het besluit. 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instelling bij het College van Beroep voor           

het bedrijfsleven. 
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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 Michiel Odijk, projectleider (telefoon 070 - 330 5064, 

email: EK-Regulering@nmanet.nl). Bij een eventuele schriftelijke reactie wordt u verzocht om te 

refereren aan kenmerk 103606_1. 

 

Hoogachtend, 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze:  

 

 

Friso Koel 

Clustermanager Distributienetten 

 


