
Zaak 101758_7 : Electrabel Nederland
Sales B.V.

1. Artikel 95a Elektriciteitswet 1998
verbiedt het leveren van elektriciteit
aan kleinverbruikers zonder vergun-
ning. De directeur van de Directie
Toezicht Energie (hierna: DTe) ver-
leent op grond van artikel 95d
Elektriciteitswet 1998 op aanvraag
een vergunning indien de aanvrager
aantoont dat hij aan de in het Besluit
vergunning levering elektriciteit aan
kleinverbruikers (Stb. 2003, nr. 207)
gestelde criteria voldoet.
2. Op 29 december 2004 heeft Elec-
trabel Nederland Sales B.V. een aan-
vraag voor een vergunning voor leve-
ring van elektriciteit aan
kleinverbruikers als bedoeld in artikel
95d van de Elektriciteitswet 1998
ingediend. Op 3 mei en 2 augustus
2005 heeft Electrabel Nederland Sales
B.V. aanvullende stukken overgelegd.
3. Bij de behandeling van een aan-
vraag voor een vergunning wordt de
openbare voorbereidingsprocedure als
bedoeld in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
gevolgd.
4. De aanvraag van Electrabel
Nederland Sales B.V. ligt derhalve,

na de datum van deze publicatie,
voor een periode van vier weken ter
inzage ten kantore van DTe in Den
Haag. Stukken van de aanvraag die
bedrijfsvertrouwelijke gegevens bevat-
ten, worden niet ter inzage gelegd.
5. Wanneer u belanghebbende bent
en de aanvraag wilt inzien, kunt u
onder vermelding van het zaaknum-
mer een afspraak maken met de grif-
fier, mevrouw S. I. Kantas, telefoon-
nummer 070-3301943.
Op grond van artikel 3:13 van de
Awb kunnen belanghebbenden na de
datum van deze publicatie voor een
periode van vier weken hun zienswij-
ze op de vergunningsaanvraag naar
keuze schriftelijk of mondeling naar
voren brengen. Voor een verzoek om
door DTe te worden gehoord of voor
het indienen van uw schriftelijke
zienswijze kunt u zich wenden tot
mevrouw mr. J. Piena, telefoon 070-
330 1984, of de heer mr. M.J. van
Diepen, telefoon 070-330 5930, DTe,
Postbus 16326, 2500BH Den Haag.

Den Haag, 4 augustus 2005.
P.J. Plug, wnd. directeur van de 
Directie Toezicht Energie.
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leveranciers van elektriciteit aan kleinverbruikers


