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Terinzagelegging van het ontwerpbesluit voor het gewijzigde besluit tot 

vaststelling van de methode bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet 1998, voor de regionale netbeheerders elektriciteit voor de 

periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013

Zaaknummer: 104007 

1. Op 16 december 2011 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna CBb) tussenuit-
spraak gedaan (LJN BU7936) in het beroep van Rendo en Liander tegen het besluit tot vaststelling 
van de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, 
van de kwaliteitsterm en van het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt 
vastgesteld voor de regionale netbeheerders elektriciteit voor de periode van 1 januari 2011 tot en 
met 31 december 2013 (hierna: methodebesluit NE5R).

2. In deze uitspraak draagt het CBb de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(hierna: de Raad) op om met inachtneming van de uitspraak:
– de in rubriek 4.4.3 van de uitspraak vermelde onderdelen van het methodebesluit NE5R 

opnieuw vast te stellen, en
– zich te beraden over de wenselijkheid een nader onderzoek in te stellen naar de vraag of 

decentrale invoeding als objectiveerbaar regionaal verschil kan worden aangemerkt en het CBb 
daarover te informeren.

3. Op de wijziging van het methodebesluit waartoe het CBb opdracht geeft, verklaart de Raad de 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing. Deze procedure kent geen bezwaarfase. Na vaststel-
ling van het gewijzigde methodebesluit kunnen belanghebbenden tegen het besluit beroep 
instellen bij het CBb, voor zover dit betrekking heeft op de gewijzigde onderdelen.

4. Op grond van artikel 3:11 van de Awb ligt het ontwerpbesluit voor het gewijzigde methodebesluit 
NE5R voor een periode van zes weken vanaf de datum van deze publicatie ter inzage bij de Raad, 
Zurichtoren, Muzenstraat 81, te Den Haag. Wanneer u het ontwerpbesluit wilt inzien, dan kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de griffie, telefoon 070-330 1903. Het ontwerpbesluit is tevens 
gepubliceerd op de internetpagina van de Energiekamer (www.nma.nl), op het blad Energie → 
Elektriciteit → Regulering regionale netbeheerders → Methodebesluiten regionale netbeheerder.

5. 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 104007, richten aan de 
Raad, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen 
naar: EK-regulering@nmanet.nl.

6. Op 10 april 2012 van 9:30 tot 12:00 uur vindt een hoorzitting plaats ten kantore van de Raad (zaal 
4.10 van de Muzentoren). Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich voor deze hoorzitting 
tot en met 3 april 2012 aanmelden bij S. Steenwijk (via EK_secretariaat@nmanet.nl). 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.
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