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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Kennisgeving van het besluit tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld
in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, ACM
Zaaknummer: 13.1450.52
1. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft kennis dat zij op 26 maart 2014 het besluit met
kenmerk 13.1450.52 heeft genomen.
2. Het besluit leidt tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de
Elektriciteitswet 1998 en betreft wijzigingen van de Netcode Elektriciteit.
3. Als gevolg van dit voorstel wordt in de Netcode Elektriciteit opgenomen dat de netbeheerder bij
nieuwe aansluitingen groter dan 3x80A altijd het zogenoemde TN-systeem toepast en aan de
aangeslotene een aardingsvoorziening aanbiedt.
4. Uit het oogpunt van een zorgvuldige besluitvormingsprocedure heeft ACM marktpartijen en
-organisaties geraadpleegd door terinzagelegging van het voorstel, publicatie daarvan in de
Staatscourant en op de website van ACM (www.acm.nl) en door de gelegenheid te bieden tot het
indienen van zienswijzen. ACM wijst erop dat deze terinzagelegging niet plaatsvond in het kader
van de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen dan ook bezwaar aantekenen tegen het besluit.
5. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de publicatie van deze
kennisgeving in de Staatscourant.
6. Het besluit ligt ter inzage ten kantore van ACM (Zurichtoren, Muzenstraat 81, 2511 WB Den Haag).
Indien u inzage wenst, dan kunt u daartoe contact opnemen met het secretariaat van de Directie
Energie bereikbaar op 070 722 2312. Het besluit is tevens te raadplegen op de website van ACM
(www.acm.nl).
7. Tegen het besluit kan degene, die rechtstreeks door het besluit in zijn belang wordt getroffen,
binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Directie
Juridische Zaken van ACM, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.
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