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De voorzitter opent de hoorzitting en heet de aanwezigen welkom. De hoorzitting is georganiseerd 
naar aanleiding van het op 27 december 2011 door de Raad van Bestuur van de NMa (‘de Raad’) 
ontvangen voorstel als bedoeld in art. 27, eerste lid, art. 31, eerste lid en art., 54, eerste lid Elektrici-
teitswet 1998 (‘E-wet’) en art. 12a, eerste lid, art. 12 b, eerste lid en art. 22 eerste lid Gaswet tot 
wijziging van de InformatieCode Elektriciteit en Gas (‘InformatieCode’), alsmede daarmee samen-
hangende wijzigingen in diverse andere codes. In dit voorstel is tevens opgenomen het voorstel tot 
wijziging van de voorwaarden als bedoeld in art. 31, eerste lid E-wet ter optimalisatie van de allo-
catie en reconciliatie van elektriciteit.  
 
Het voorstel is ingediend door de Vereniging EnergieData Uitwisseling (‘NEDU’) namens een 
representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met transporteren, leveren en 
meten van elektriciteit en gas, alsmede door de Vereniging Energienetbeheerders in Nederland 
(‘Netbeheer Nederland’) namens de gezamenlijke netbeheerders (‘GNB’).  
 
Het voorstel betreft wijzigingen van: de InformatieCode, de Tarievencode Elektriciteit, de Netcode 
Elektriciteit, de Meetcode Elektriciteit, de Systeemcode Elektriciteit, de Begrippenlijst Elektriciteit, 
de Tarievencode Gas, de Aansluit- en Transportvoorwaarden Gas – RNB, de Meetvoorwaarden Gas 
– RNB, de Allocatievoorwaarden Gas en de Begrippenlijst Gas.  
 
De Raad zal een besluit nemen naar aanleiding van het voorstel. Op de procedure is de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure (‘UOV’) van toepassing. De NMa heeft een ontwerpbesluit 
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opgesteld dat ter inzage is gelegd. Hierop kunnen partijen schriftelijke of mondelinge zienswijzen 
indienen. In dat kader vindt ook deze hoorzitting plaats. Vervolgens zal de NMa mede naar aanlei-
ding van de ingediende zienswijzen het ontwerpbesluit nader bezien en eventueel een wijzigings-
opdracht geven aan NEDU en/of GNB. Het eindresultaat zal zijn een besluit door de Raad. Tegen 
een besluit dat met de UOV is voorbereid staat geen bezwaar open. Wel kunnen belanghebbenden 
in beroep tegen het besluit bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’).  
 
De kern van het voorstel betreft het aanpassen van de InformatieCode en een aantal andere codes 
aan de wijzigingen in de Elektriciteitswet en de Gaswet die op 1 april 2013 in werking zullen treden, 
alsmede een aantal wijzigingen ter optimalisatie van de allocatie en reconciliatie van elektriciteit. 
De onderhavige voorstellen hangen nauw samen met een aantal andere voorstellen, zoals in het 
ontwerpbesluit is aangegeven. Voor de volledigheid wordt gemeld dat de Raad op 14 augustus 2012 
een besluit heeft genomen in dossiers met de zaaknummers 103897 en 103898 inzake de slimme 
meters, dat op 15 augustus in de Staatscourant is gepubliceerd.  
 
Zij stelt de leden van de hoorcommissie voor.  
Zij schetst de gang van zaken ter zitting. Het betreft een openbare zitting. Indien partijen vertrou-
welijke gegevens naar voren willen brengen, kunnen zij dat tevoren aangeven opdat passende 
maatregelen kunnen worden getroffen.  
 
Van de zitting wordt een verslag gemaakt, dat betrokkenen zal worden toegezonden. Commentaar 
op de redactie van het verslag leidt niet tot wijziging ervan, doch wordt toegevoegd aan het dossier. 
Het is niet de bedoeling daarbij nieuwe punten op te brengen.  
 
Op het voorstel zijn schriftelijke zienswijzen ingediend door VOEG, NEDU, Greenchoice, Net-
beheer Nederland, de Vereniging ondernemersorganisatie Glastuinbouw LTO-Noord/Glaskracht, 
de vereniging Land- en Tuinbouworganisatie Nederland en het Productschap Tuinbouw (‘LTO’), de 
Nederlandse Energie Maatschappij (‘NLE’) en Main Energie (‘Main’).  
 
Ter zitting zijn vertegenwoordigd Main, VOEG, NLE, Energie-Nederland, de Duurzame Energie 
Koepel, NEDU, Netbeheer Nederland en Bird & Bird als toehoorder.  
 
Als eerste punt stelt zij de belanghebbendheid aan de orde. De regels voor de procedure waarmee 
de NMa haar besluiten voorbereidt staan beschreven in de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’). 
Voor de UOV geldt dat alleen belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Ook de toegang 
tot een gerechtelijke procedure na het nemen van het besluit is beperkt tot belanghebbenden.  
 
Zij benadrukt dat indien partijen niet als belanghebbende kunnen worden aangemerkt, zij toch hun 
standpunt over het voorstel naar voren kunnen brengen. De NMa is zeer benieuwd naar de mening 
van partijen en wil het besluit ook zorgvuldig voorbereiden. Maar formeel gezien is de Raad dan 
niet verplicht om die mening bij de besluitvorming te betrekken. Dat zal in het besluit van de Raad 
te lezen zijn. 
 
De E-wet en Gaswet bepalen dat in elk geval de representatieve organisaties als belanghebbend 
worden aangemerkt. Dat betekent dat naast de indieners van het voorstel in elk geval VOEG, 
VEMW, LTO en Energie-Nederland als belanghebbende zijn aan te merken.  
 
In de onderhavige procedure zijn zienswijzen ingediend door de individuele leveranciers Main, NLE 
en Greenchoice. Voor hen is geen specifieke regeling opgenomen in de E-wet of de Gaswet. Dat 
betekent dat zij met betrekking tot belanghebbendheid langs de normale Awb-lat worden gelegd. 
Volgens de Awb is een belanghebbende ‘degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrok-
ken.’ De jurisprudentie heeft een aantal criteria vastgesteld waaraan een betrokkene moet voldoen 
om als belanghebbende te worden aangemerkt.  
 
De onderhavige procedure heeft betrekking op de codes, die kunnen worden getypeerd als alge-
meen verbindende voorschriften. Dat wil zeggen dat ze een heel brede werking hebben en gevolgen 
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hebben voor heel veel partijen, meestal voor ongeveer alle netgebruikers. Dat is in dit geval niet 
anders. De jurisprudentie heeft voor dergelijke gevallen onder meer de regel opgesteld dat om als 
belanghebbende te worden aangemerkt een partij zich moet onderscheiden van andere partijen in 
de manier waarop zij door het besluit in haar belang wordt geraakt.  
 
Het onderhavige voorstel heeft gevolgen voor alle leveranciers. Daarom is de vraag aan de aan-
wezige individuele leveranciers op welke manier zij zich onderscheiden van andere leveranciers in 
de wijze waarop zij door het voorstel in hun belangen worden geraakt.  
 
Dhr. Swinkels legt uit dat NLE zich inderdaad onderscheidt van de partijen die de meerderheid van 
de markt in handen hebben, zoals zij ook in haar schriftelijke zienswijze heeft aangegeven. Het gaat 
er vooral om dat NLE een geografisch niet compact klantenbestand heeft. Zij is autonoom gegroeid 
en heeft te maken met alle netbeheerders. Dat betekent dat zij anders naar het voorstel kijkt dan 
leveranciers waarvan 99 procent van het klantenbestand zich bevindt in het oude verzorgings-
gebied van de indertijd geïntegreerde energiebedrijven.  
De voorzitter vraagt op welke manier dit verschil relevant is met betrekking tot het voorgestelde 
besluit. 
Dhr. Swinkels licht toe dat NLE graag de eind- en hoofdverantwoordelijkheid wil hebben voor het 
vaststellen van meterstanden. Haar zienswijze ziet met name op een punt waar dat grondbeginsel 
wordt losgelaten. Daardoor worden partijen die geografisch compacte klantenbestanden hebben, 
minder geraakt dan NLE, omdat zij in veel gevallen nog gebruik maken van shared services centers 
met de oude netbeheerder.  
De voorzitter vraagt of er nog meer omstandigheden zijn die NLE anders maken dan andere leve-
ranciers. 
Dhr. Swinkels noemt het vele switchen. Dit in tegenstelling tot de partijen die tot 85 procent con-
centratie vertegenwoordigen. Het klantenbestand van NLE heeft zich de afgelopen jaren opge-
bouwd. Dus het gebruikmaken van het Contract Einde Register (‘CER’) waarop een deel van de 
schriftelijke zienswijze ziet, is voor NLE relevanter dan voor de andere partijen.  
 
Voorts merkt hij op dat de zienswijzen van de NLE en Greenchoice gelijkluidend zijn. In het geval 
dat er een juridische discussie ontstaat over de belanghebbendheid van de individuele leveranciers, 
kunnen de standpunten van Greenchoice en NLE worden gezien als een nadere uitwerking van het 
standpunt van VOEG op de genoemde twee punten.  
De voorzitter merkt op dat de schriftelijke zienswijzen zijn ingediend namens de individuele leve-
ranciers. Dat kan niet zomaar worden geconverteerd naar een mogelijke schriftelijke zienswijze van 
VOEG. Maar de bedoeling is die zienswijzen dan alsnog hier in te brengen voor het geval de indivi-
duele leveranciers niet als belanghebbende zouden worden aangemerkt in de onderhavige proce-
dure.  
Dhr. Swinkels beaamt dit.  
Dhr. Topp merkt op dat weliswaar dezelfde onderwerpen worden aangekaart in de genoemde 
zienswijzen, maar er zitten ook verschillen tussen het standpunt van NLE en dat van VOEG. Er kan 
niet automatisch worden gezegd dat wat NLE zegt, hetzelfde is als wat VOEG zegt.  
Dhr. Swinkels zal daarop in zijn mondelinge toelichting terugkomen. 
 
De voorzitter vraagt Main op welke manier zij zich onderscheidt van de andere leveranciers in de 
wijze waarop zij in haar belang wordt geraakt. 
 
Dhr. Schilt kan zich volledig aansluiten bij hetgeen NLE naar voren heeft gebracht. Ook voor Main 
geldt dat zij tot de categorie nieuwkomers behoort die haar klantenbestand vanaf het begin heeft 
moeten opbouwen. Zij werkt eveneens door heel Nederland, hetgeen betekent dat elke klant via 
switching klant is geworden. Daarnaast is het zo dat een van de belangrijkste doelgroepen in Mains 
portfolio zakelijk vastgoed is. Die branche wordt geconfronteerd met veel leegstand, hetgeen Main 
parten speelt bij het vaststellen van het standaardjaarverbruik door de netbeheerder.  
De voorzitter vraagt of Main zich vooral richt op deze doelgroep. 
Dhr. Schilt bevestigt dat. Dat doet zij via accountmanagement en netwerkmanagement; Main is 
heel goed thuis in die markt.  
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De voorzitter vraagt of Main, als een andere potentiële klant zich meldt, die klant ook belevert. 
Dhr. Schilt bevestigt dit.  
 
De voorzitter vraagt naar de rechtspersoon van de Duurzame Energie Koepel. 
 
Mevr. Van Eijkelenburg legt uit dat de Duurzame Energie Koepel een stichting is waaronder zes 
brancheorganisaties vallen op het gebied van duurzame energie. Een aantal grote bedrijven is 
rechtstreeks aangesloten voor de belangen op het gebied van duurzame energieopwekking. Er 
zitten dus ook enige partijen bij die ook met de traditionele fossiele kant opwekken of leveren, maar 
de Duurzame Energie Koepel houdt zich uitsluitend bezig met de duurzame energiebelangen van 
de 400 bedrijven die de achterban vormen.  
De voorzitter merkt op dat het voor een rechtspersoon vooral belangrijk is wat er in de statuten 
staat over de belangen die zij vertegenwoordigt.  
Mevr. Van Eijkelenburg zal de statuten binnen een week toezenden. 
 
De voorzitter deelt mee dat de NMa zal bezien of de belangen die in de statuten staan beschreven 
overeenkomen met de belangen waar het ter zitting om gaat. Na de hoorzitting zal de NMa zich 
beraden over de belanghebbendheid van genoemde partijen. In het besluit zal de Raad hierop 
nader ingaan. Zij stelt bijlage 1 bij het voorstel, de InformatieCode, aan de orde. Allereerst zullen de 
tekstuele punten worden behandeld. 
 
TTTTekstueekstueekstueekstueeeeellll 
Dhr. Topp brengt naar voren dat de NMa als gevolg van voortschrijdend inzicht graag een aantal 
tekstwijzigingen in het voorstel wil bespreken. De eerste heeft betrekking op de gedragscode van de 
leveranciers en meetbedrijven, zoals vermeld in paragraaf 10.3 en bijlage 6 van de voorliggende 
InformatieCode. Deze bepalingen zijn overgenomen uit het voorstel van NEDU. De meetbedrijven 
treden in de InformatieCode echter altijd op in opdracht van leveranciers of netbeheerders. Deze 
geven in de gedragscodes aan in te staan voor de bedrijven die zij inschakelen. De InformatieCode 
is nu zo opgeschreven dat zowel de leveranciers als de meetbedrijven ten aanzien van dezelfde 
handelingen garanderen dat zij de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van partijen waar-
borgen terwijl één partij zou kunnen volstaan. Daarnaast waarborgt het huidige voorstel ook de 
vertrouwelijkheid van privégegevens door onafhankelijke dienstenaanbieders (‘ODA’s’), maar deze 
worden niet gereguleerd in de InformatieCode, dus is er ook geen plaats om daarover bepalingen 
op te nemen in de InformatieCode.  
 
Het voorstel is daarom om de tekst op dit punt te wijzigen. De titel van paragraaf 10.3 
InformatieCode zou dan komen te luiden: ‘Gedragscode leveranciers en onder hun 
verantwoordelijkheid opererende meetbedrijven aangaande gegevens uit kleinverbruik-
meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn’. Deze formulering is ingegeven door de wetgever. 
De gedachte is dat uit deze formulering voldoende blijkt dat er slechts één partij is die een 
gedragscode moet opstellen, te weten de leveranciers. Dan zouden ook de zinsneden ‘en 
meetbedrijven’ en ‘en het meetbedrijf’ in paragraaf 10.3 kunnen worden geschrapt. Dan is het de 
leverancier die de verantwoordelijkheid heeft voor de waarborging van de privacy. In de van 
Energie-Nederland ontvangen Gedragscode staat vermeldt dat de leveranciers instaan voor partijen 
die zij daarvoor inschakelen. Dit zal ook leiden tot het schrappen van de zinsneden ‘en 
meetbedrijven’ en ‘Meetbedrijven en Onafhankelijke Dienstaanbieders’ in Bijlage 6, onderdeel 
B6.2.  
 
In de wet zijn alleen passages aangetroffen waarbij de meetbedrijven optreden in opdracht van de 
leveranciers. In art. 95C.a E-wet wordt evenwel een ietwat andere zelfstandige rol van de meet-
bedrijven vermeld, maar naar inzicht van de NMa gaat het dan om de situatie dat het meetbedrijf al 
is ingeschakeld door de afnemer zelf, hetgeen inhoudt dat de afnemer al heeft ingestemd met het 
afstaan van bepaalde persoonsgegevens aan het betreffende meetbedrijf. Vervolgens wordt de 
leverancier door de afnemer verzocht om contact op te nemen met het meetbedrijf en dan de 
beschikking krijgt over persoonsgegevens. Ook in dat geval voorziet de Gedragscode, die moet 
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worden opgesteld op grond van de InformatieCode, dat de leverancier vertrouwelijk omgaat met 
die gegevens. Die situatie is derhalve ook zo gedekt.  
Dhr. Janssen deelt mee dat Netbeheer Nederland zich kan vinden in de voorgestelde tekstuele 
aanpassingen. Maar zij heeft wel een opmerking over de argumentatie. Aangegeven werd dat 
meetbedrijven in opdracht van leveranciers of netbeheerders opereren. Die laatste situatie kan 
Netbeheer Nederland zich niet voorstellen.  
Dhr. Topp legt uit dat leveranciers verbonden aan VOEG erop hebben gewezen dat er situaties zijn 
dat netbeheerders meterstanden ophalen. Daarvoor schakelen zij waarschijnlijk meetbedrijven in. 
Dhr. Janssen werpt tegen dat dit juist de omgekeerde situatie is: dan laat een leverancier een net-
beheerder iets doen, in plaats van het meetbedrijf omdat de netbeheerder toch al ter plaatse is. De 
in de wet beschreven functie van meetbedrijf, die vanaf april 2013 een uitgebreidere wordt, wordt 
altijd vervuld in opdracht van de leverancier. Dat is de hoofdregel, waarop de uitzondering bestaat 
in opdracht van de afnemer, zoals beschreven in art. 95C.a E-wet.  
Dhr. Topp constateert dat de aanwezige partijen zich kunnen vinden in de voorgestelde tekstuele 
aanpassingen in paragraaf 10.3 en Bijlage 6.  
 
Hij stelt het volgende tekstuele punt aan de orde. LTO heeft naar voren gebracht dat de Transport-
voorwaarden Gas – LNB ten onrechte uit het voorstel zijn weggelaten. De NMa is voornemens een 
wijzigingsopdracht te geven opdat ook art. 2.1.2d Transportvoorwaarden Gas – LNB betrokken 
wordt bij dit ontwerpbesluit. Deze aanvulling voorziet erin dat die bepaling op 1 april 2013 ook zal 
verwijzen naar de InformatieCode in plaats van naar de Allocatievoorwaarden Gas.  
Dhr. Janssen acht de opmerking van LTO volkomen terecht. De reden is dat het oorspronkelijke 
voorstel van 21 december 2011 is en het gewijzigde voorstel van 13 april 2012, terwijl het besluit 
waarmee de Transportvoorwaarden Gas – LNB zijn gewijzigd van 24 april 2012 is. Daardoor klopt 
de verwijzing niet meer. Deze wijziging had dus noch in het oorspronkelijke noch in het gewijzigde 
voorstel kunnen worden meegenomen. Dat is een algemeen punt: sinds het indienen van het 
voorstel heeft de Raad besluiten genomen over zo’n zes codewijzigingen. Deze zouden allemaal 
even moeten worden gecontroleerd. Toevallig is het hier een punt dat LTO erg aan het hart gaat en 
waar zij terecht een opmerking over maakt, maar het voorstel moet ook worden gescreend op alle 
andere besluiten die sinds het indienen van het voorstel zijn genomen, zodat alles klopt. Overigens 
is daarvoor geen wijzigingsopdracht nodig; in het voortraject is al eens een wijzigingsopdracht 
gegeven, naar aanleiding van de zienswijzen en hoorzitting kan de NMa gewoon het ontwerp-
besluit aanpassen tot een fatsoenlijk besluit, zeker als het om een tekstuele aanpassing gaat.  
Dhr. Topp constateert dat de aanwezige partijen zich kunnen vinden in de voorgestelde opname 
van art. 2.1.2d Transportvoorwaarden Gas – LNB in het onderhavige voorstel.  
 
De volgende tekstuele wijziging betreft het voorgestelde art. 2.7.5 Netcode. Daarin wordt verwezen 
naar paragraaf 4.1.3 InformatieCode. Waarschijnlijk is verwijzing bedoeld naar art. 9.1.5 en art. 9.1.6 
InformatieCode.  
Dhr. Janssen reageert dat de indieners van het voorstel zich volledig kunnen vinden in de voor-
gestelde wijziging.  
Dhr. Topp constateert dat er geen bezwaren zijn tegen aanpassing van genoemde verwijzing.  
 
Art. 1.1.7 InformatieCode stelt dat de leverancier verantwoordelijk is voor de distributie van de 
vastgestelde meterstanden. In paragraaf 3.8 tot en met 3.11 InformatieCode is echter bepaald dat de 
netbeheerder dit doet. Is het dan niet juister om in de formulering van art. 1.1.7 InformatieCode de 
zinsnede ‘met uitzondering van paragraaf 3.8 tot en met 3.11 InformatieCode’ op te nemen?  
Dhr. Schilt is het daar volledig mee eens. Dit maakt ook onderdeel uit van de zienswijze van Main.  
Dhr. Den Haselaar merkt op dat de netbeheerder in genoemde gevallen optreedt onder verant-
woordelijkheid van de leverancier. De leverancier is degene die daarvoor verantwoordelijk is en 
blijft.  
Dhr. Schilt kan zich nauwelijks voorstellen dat een leverancier opdracht geeft aan een regionale 
netbeheerder om een installatie uit bedrijf te nemen en dat deze ten behoeve daarvan meter-
standen moet vaststellen.  
Dhr. Janssen legt uit dat het niet zo is dat de netbeheerder in opdracht van de leverancier iets uit 
bedrijf neemt, maar bij uitbedrijfname hoort het vaststellen van de meterstand, omdat men moet 
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weten wat er gebeurt bij een aansluiting. Het zou zeer ondoelmatig zijn als de netbeheerder dan 
naar de leverancier belt met de mededeling: ‘Kom ook even want ik ben die aansluiting uit bedrijf 
aan het nemen en jij moet op de meter kijken.’ Uit doelmatigheidsoverwegingen doet de net-
beheerder dat in zo’n geval. Maar het is niet zijn taak om op de meter te kijken, omdat de wetgever 
die verantwoordelijk heeft neergelegd bij het meetbedrijf in opdracht van de leverancier. Dus de 
netbeheerder doet het als het ware namens de leverancier om te voorkomen dat de leverancier 
ernaartoe moet.  
Dhr. Buitelaar concretiseert de zaak. In de procesbeschrijving bij wijziging van een meetinrichting 
van een kleinverbruikaansluiting is de volgende bepaling opgenomen: ‘De regionale netbeheerder 
voert bij een wisseling of wijziging van een kleinverbruikmeetinrichting een fysieke meteropname 
uit overeenkomstig paragraaf 5.2.’ Zou het dan niet juister zijn om daar ook de zinsnede aan toe te 
voegen ‘in opdracht van de leverancier’?  
Dhr. Janssen is van mening dat in paragraaf 5.2 InformatieCode al is beschreven dat de netbeheer-
der daar taken uitvoert ‘voor’ de leverancier. Dat kan worden gelezen als ‘in opdracht van’.  
Dhr. Swinkels preciseert dat het uitvoeren van taken voor de leverancier ziet op twee zaken: ten 
eerste de 36-maands opname, waarop de zienswijzen van VOEG en NLE zien, en ten tweede het 
verwijderen en dergelijke van meetinrichtingen. Bij de laatste categorie hebben VOEG en NLE er 
geen bezwaar tegen dat de netbeheerder vanuit doelmatigheidsoverwegingen de meterstanden 
noteert. En of dat nu ‘voor’ of ‘in opdracht van’ de leverancier is, lijkt VOEG en NLE om het even.  
Dhr. Topp begrijpt dat uit doelmatigheidsoverwegingen de netbeheerder bepaalde taken verricht 
zoals beschreven in paragrafen 3.8 tot en met 3.11 InformatieCode. Een ander aspect is echter de 
juridische verantwoordelijkheid. Zoals het nu is geformuleerd is de leverancier verantwoordelijk, 
maar hoe uit die verantwoordelijkheid zich als de netbeheerder een aansluiting beëindigt?  
Dhr. Den Haselaar legt uit dat het in de wet zo is geregeld dat het de leverancier vrijstaat om een 
meetbedrijf aan te wijzen. In de wet staat niet dat hij voor elke situatie hetzelfde meetbedrijf moet 
aanwijzen. Hij kan mogelijk verschillende meetbedrijven aanwijzen. In NEDU’s optiek hebben de 
leveranciers middels de InformatieCode de netbeheerder als meetbedrijf voor het opnemen van 
standen bij meterwissels en bij 3-jaarlijkse fysieke opnames. Zo zit de constructie in elkaar. De 
netbeheerder treedt in dat geval op als meetbedrijf. 
Dhr. Topp reageert dat de taken genoemd in de paragrafen 3.8 tot en met 3.11 InformatieCode zien 
op bijvoorbeeld het beëindigen van een aansluiting.  
Dhr. Janssen legt uit dat de situatie vergelijkbaar is, omdat het gaat om situaties waarbij de net-
beheerder om andere redenen dan het opnemen van de meterstand toch al bij de aansluiting is. In 
het ene geval voor de driejaarlijkse fysieke controle van de meetinrichting; in het andere geval om 
de aansluiting te deactiveren. Omdat de netbeheerder daar toch is, is het niet doelmatig dat een 
andere partij in de energieketen daar ook naartoe moet om zijn werkelijke taak, namelijk het aflezen 
van de meterstand, uit te voeren. Degene die er toch al is, verzorgt dan ook de meterstandaflezing 
en geeft die stand vervolgens door aan de desbetreffende partij in de keten. Dat is de achterlig-
gende gedachte. Een ander punt is of dat in het voorstel juridisch correct is verwoord. De vraag of 
het nu moet zijn ‘voor’ dan wel ‘in opdracht van’, of nog een andere formulering is niet zo belang-
rijk. Het gaat erom dat er niet een inefficiënt proces wordt ingericht waarbij de netbeheerder voor 
taak A naar de locatie moet en de leverancier er voor taak B op hetzelfde moment moet zijn. Dat 
gaat geheid problemen opleveren.  
Dhr. Schilt wijst erop dat de driejaarlijkse controle expliciet bij de netbeheerder is belegd. Main kan 
zich niet voorstellen op welke manier de verantwoordelijkheid dan bij de leverancier ligt. 
Dhr. Janssen reageert dat de verantwoordelijkheid voor de driejaarlijkse controle inderdaad ligt bij 
de netbeheerder als beheerder van de meter. Dit is conform de Meetcode Elektriciteit of de Meet-
voorwaarden Gas – RNB. Deze controle is bedoeld om te bekijken of de meter nog goed functio-
neert. Maar als je er dan toch bent, is het wel ontzettend handig om de meterstand die je nodig 
hebt om te controleren of de meter het nog goed doet, ook gelijk even in de handheld computer te 
zetten. Zo is er weer een extra stand. Je bent ondoelmatig bezig als je die weg zou gooien.  
Dhr. Schilt onderkent de doelmatigheid hiervan, maar nu wordt expliciet aangegeven dat het alle-
maal de verantwoordelijkheid is van de leverancier.  
Dhr. Den Haselaar merkt op dat de opmerkingen van Main betrekking hebben op een inhoudelijke 
kwestie en niet meer op tekstuele zaken.  
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Dhr. Topp rondt dit punt af. Het ging om de relatie tussen art. 1.1.7 InformatieCode tot de para-
grafen 3.8 tot en met 3.11 InformatieCode. Het is dus onder verantwoordelijkheid van de 
leverancier. De NMa zal zich mede naar aanleiding van de door partijen gegeven informatie 
beraden over de formulering.  
 
InhoudelijkInhoudelijkInhoudelijkInhoudelijk    
De voorzitter stelt de inhoudelijke opmerkingen en zienswijzen aan de orde.  
 
Dhr. Topp verduidelijkt dat de randnummers 60 en 61 van het ontwerpbesluit niet de bedoeling 
hebben om de technische regels voor allocatie en reconciliatie over te hevelen naar de 
InformatieCode. De wettelijke basis ligt en blijft in de technische codes. De genoemde 
randnummers uit het ontwerpbesluit betreffen alleen regels omtrent berichtenverkeer en die horen 
thuis in de Informatiecode. De heer Janssen kan instemmen met deze uitleg.  
Dhr. Topp brengt voorts ter sprake dat NEDU een zienswijze heeft ingediend met betrekking tot 
randnummer 68 van het ontwerpbesluit, omdat het daarin bepaalde mogelijk zou afwijken van art. 
1.1.6 InformatieCode. Waarin zit die afwijking?  
Dhr. Slegers licht toe dat randnummer 68 zo gelezen zou kunnen worden dat particuliere net-
beheerders zich ook kunnen mengen in de besluitvorming omtrent de inhoud en technische vorm-
geving van het elektronisch berichtenverkeer. Daar is NEDU niet per se tegen, maar op dit moment 
is er geen forum ingericht voor particuliere netbeheerders. Bedoeld is dat particuliere netbeheer-
ders kunnen deelnemen als zij voldoen aan alle vereisten in de InformatieCode.  
Dhr. Topp ziet het woord ‘besluitvorming’ niet staan in randnummer 68. Daarin is alleen sprake 
van ‘deelname’ waarbij partijen moeten voldoen aan vereisten in de InformatieCode.  
De voorzitter vraagt of NEDU wellicht doelt op de zinsnede ‘niet betrokken’, waardoor de indruk 
zou kunnen worden gewekt dat de particuliere netbeheerders wel hadden moeten worden betrok-
ken. 
Dhr. Janssen merkt op dat het om twee zaken gaat. Het ene is op welke manier beheerders van 
particuliere netten ten behoeve van facilitering van derdentoegang op hun netten gebruik kunnen 
maken van het berichtenverkeer. Het andere issue is wie er allemaal zijn betrokken bij het beheer 
van het berichtenverkeer. In de tekst van de InformatieCode wordt daarbij nadrukkelijk onderscheid 
gemaakt. Als particuliere netbeheerders zich kwalificeren voor deelname aan het berichtenverkeer, 
dan mogen zij dat doen. Daarvoor hoeven zij in tegenstelling tot het verleden niet per se openbaar 
netbeheerder te zijn. Het andere punt is dat gegeven de totaalconstellatie van het gebruik van het 
berichtenverkeer er op dit moment voor is gekozen om uitsluitend de openbare netbeheerders een 
taak te geven in het beheer van het berichtenverkeer. Randnummer 68 had kunnen worden gelezen 
als betrekking hebbend op beide zaken. Om te voorkomen dat beheerders van particuliere netten 
straks zwaar teleurgesteld zijn omdat ze hadden begrepen dat ze mee mochten doen, is het voor-
stel om dat wat helderder op te schrijven: deelname van particuliere netbeheerders is prima, maar 
het beheer ligt vooralsnog alleen bij leveranciers en publieke netbeheerders.  
De voorzitter constateert dat er hier geen sprake is van een verschil van mening is maar van een 
andere lezing van de tekst.  
 
Dhr. Topp meldt op dat er nog enkele andere tekstuele wijzigingen zijn voorgesteld die volgens de 
NMa niet hoeven te worden besproken omdat ze voor zich spreken.  
 
AansluitAansluitAansluitAansluit---- en transportovereenkomst en transportovereenkomst en transportovereenkomst en transportovereenkomst    
De voorzitter stelt de Aansluit- en transportovereenkomst (‘ATO’) aan de orde.  
 
Dhr. Topp gaat in op de zienswijze van NEDU. Zij stelt dat de sector onderschrijft dat het juiste 
mutatieproces moet worden gebruikt dat in de betreffende situatie van toepassing is. Waarom 
wordt dan met betrekking tot bepalingen in hoofdstuk 8 op een lege aansluiting toch het switch-
proces gebruikt in plaats van het inhuisproces? 
Dhr. Slegers legt uit dat in de afgelopen periode is geconstateerd dat klanten, aangeslotenen soms 
niet de juiste verwoording van de processen gebruiken naar hun leverancier toe. Zij gebruiken 
soms ‘switch’ terwijl het een inhuizing betreft. In de afgelopen jaren heeft dat veelvuldig geleid tot 
afwijzing van de switches omdat afgesproken was dat het goede proces moet worden gebruikt en 
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dat als het geen switch is de aanvraag wordt afgewezen. Dat is zeer vervelend voor de klant, die niet 
moedwillig een fout maakt maar zich graag op de aansluiting wil registreren. Daarom heeft NEDU 
voorgesteld een leveranciersswitch op een administratief leegstaande aansluiting niet af te wijzen 
maar door te voeren op het moment dat de naam van de aangeslotene in het switchbericht aan-
wezig is. Dan kan dat worden verwerkt als een inhuizing.  
Dhr. Buitelaar resumeert dat als in dergelijke gevallen wordt gesproken van een switch eigenlijk een 
inhuizing wordt bedoeld. De klant hanteert een ander taalgebruik waarop de leverancier acteert met 
het verkeerde proces. In hoeverre kan dan onderscheid worden gemaakt tussen een switchbericht 
dat een inhuisbericht had moeten zijn en een regulier switchbericht? Gelden de artikelen dan voor 
alle switches?  
Dhr. Slegers reageert dat het onderscheid niet wordt afgedwongen. Als een leverancier alleen maar 
switches zou insturen waarin de naam van de aangeslotene is genoemd, zouden die allemaal 
verwerkt worden. Daarom is ook expliciet de toevoeging gedaan in de afspraken tussen netbeheer-
ders en leveranciers dat de juiste processen dienen te worden gebruikt. 
Dhr. Buitelaar vraagt of er bij de switches een onderscheid wordt gemaakt tussen de switch op een 
leegstand en een reguliere switch. Wordt in het ene geval wel een ATO verstrekt en in het andere 
geval niet? 
Dhr. Slegers merkt op dat dit nu net de problematiek is. Als de leverancier onderscheid zou moeten 
maken tussen wel een ATO moeten verstrekken bij een inhuizing en geen ATO mogen verstrekken 
bij een switch, zal de leverancier achteraf moeten constateren dat hij onterecht een switch heeft 
gebruikt omdat het om een inhuizing bleek te gaan. Dan moet hij alsnog een ATO verstrekken aan 
de aangeslotene. Dat is de reden dat NEDU ervoor pleit dat de ATO wordt bevestigd bij een inhui-
zing en wordt herbevestigd bij een switch.  
Dhr. Topp vat samen dat het erop neerkomt dat het een beetje moeilijk wordt voor de leverancier 
om onderscheid te maken wanneer hij wel of niet een ATO moet verstrekken, dus doet hij het maar 
overal. De NMa komt ertegen op dat een klant die al een contract heeft met een netbeheerder er 
door de leverancier op wordt gewezen dat hij een ATO moet afsluiten met een netbeheerder. Dan 
kan men ook tegen problemen aanlopen. Er zijn gevallen bekend van mensen die al jaren verzoe-
ken om een ATO en deze simpelweg niet krijgen. Als dit proces zo wordt opgenomen in de 
InformatieCode, voorziet de NMa dat niet alleen sprake is van ongewenste vermenging van 
processen, want het sluiten van een overeenkomst met een leverancier is een andere dan het 
sluiten van een overeenkomst met een netbeheerder. Mogelijk worden klanten daardoor ook 
ontmoedigd om te switchen. 
Dhr. Janssen begrijpt het niet helemaal. Er wordt geen actie van een klant gevraagd, maar van een 
leverancier. Daarbij worden drie situaties onderscheiden. Er is sprake van een switch en er wordt 
een switchbericht gebruikt. In dat geval is het in principe niet nodig dat een ATO wordt verstrekt, 
omdat er al een ATO was, of er was er geen en dan is de overeenkomst stilzwijgend tot stand 
gekomen. Het twee geval is een inhuizing waarbij een inhuisbericht wordt gebruikt. Daar moet de 
leverancier de ATO verstrekken. De derde situatie betreft een inhuizing waarbij de leverancier per 
ongeluk een switchbericht gebruikt. In het verleden werd een dergelijke switch afgewezen als het 
om een lege aansluiting ging, omdat daarvoor geen switchbericht mag worden gebruikt. Omdat dit 
tot heel veel onnodige afwijzingen heeft geleid, is nu voorgesteld om dat switchbericht wel te 
accepteren. Alleen kan achteraf worden geconstateerd dat het een inhuisbericht had moeten zijn. 
Dus is er een switchbericht gebruikt om een inhuizing te regelen. In die situatie moet er nog een 
ATO worden verstrekt. De leverancier kan geen onderscheid maken tussen een echt switchbericht 
en een switchbericht dat per ongeluk als inhuisbericht is gebruikt. Daarom is afgesproken om het 
proces simpel te houden en bij elk switchbericht en inhuisbericht een ATO aan de klant te verstrek-
ken. Sommige klanten zullen dan voor de tweede keer een ATO krijgen. Maar dat kost minder 
energie dan van elk switchbericht uitzoeken of het een zuiver switchbericht is of een per ongeluk 
switchbericht om een inhuizing te regelen. De achterliggende gedachte is dus puur pragmatisch.  
Dhr. Ibrovic beluistert een accent op leegstaande panden. 
Dhr. Janssen verduidelijkt dat de moeilijke situatie gaat om de situatie van een lege aansluiting. In 
het huidige marktmodel leidt dat tot een afwijzing van het ingediende switchbericht. Dat is op dit 
moment de belangrijkste afwijsreden en leidt tot veel frustratie omdat het onterechte afwijzingen 
zijn: er is per ongeluk een verkeerd bericht gebruikt. Daarom is voorgesteld om dit niet meer als 
reden voor afwijzing te beschouwen. Maar hierdoor is er wel een nieuw soort berichten geïntrodu-
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ceerd, te weten een inhuizing die wordt geregeld door middel van een switchbericht in het geval 
van een leegstaande aansluiting. Maar omdat bij een inhuizing een ATO moet worden verstrekt, is 
gezegd dat bij deze switches ook een ATO moet worden verstrekt. Dat staat ook niet ter discussie. 
De leverancier heeft daardoor te maken met switches waar hij wel een ATO bij moet verstrekken en 
switches waarbij hij dat niet hoeft te doen, namelijk de normale switches. De leverancier kan dat 
onderscheid niet maken. Voor die situatie zijn twee oplossingen. De ene is alles helemaal uitplui-
zen, hetgeen veel tijd en dus geld kost. De tweede is om gemakshalve bij alle switches een ATO 
mee te sturen, ook bij die switches waar het niet nodig is. Die oplossing is puur ingegeven door de 
doelmatigheid van leveranciers en netbeheerders. 
 
Dhr. Topp verzoekt Energie-Nederland en VOEG om een reactie. 
Mevr. Wassenaar deelt mee dat de leveranciers heel lang hebben geworsteld met deze problema-
tiek. Energie-Nederland kan leven met de door de NMa voorgestelde oplossing, dat er geen ver-
plichting is de ATO te sturen bij een gewone switch, als het maar wel is toegestaan er een te sturen. 
Anders vallen er gaten. De werkwijze die leveranciers voorstaan blijft dan hetzelfde, alleen is het 
geen verplichting zoals in het ingediende voorstel. Bij een inhuizing krijgt de aangeslotene het 
bericht: ‘Dit is de ATO die nu tot stand komt.’ En als een klant niet verhuist, is het een herbevesti-
ging. Dat onderscheid werd in de tekst ook duidelijk gemaakt. 
Dhr. Buitelaar vat samen dat de NMa in de tekst heeft geschrapt. Bij een inhuizing is het verplicht 
om een ATO toe te sturen en op vrijwillige basis doen de leveranciers alsof de tekst niet is gewij-
zigd. 
Mevr. Wassenaar beaamt dit. Belangrijk is dat de mogelijkheid om een ATO te herbevestigen bij 
een switch blijft bestaan. 
Dhr. Swinkels onderschrijft namens VOEG dat het aanreiken van ATO’s in het nieuwe marktmodel 
switchen inderdaad niet zal stimuleren aangezien er een heleboel kleine lettertjes moeten worden 
meegegeven. De ATO’s lopen voor de gemiddelde consument ook niet over van begrijpelijkheid. 
Maar VOEG begrijpt dat uit juridische overwegingen bij een inhuizing een ATO moet worden ver-
strekt. Zij erkent ook dat de belangrijkste uitvalreden voor switchers op dit moment is dat eigenlijk 
een inhuizing had moeten worden aangegeven. In dat geval heeft de klant dat bij de aanmelding 
niet duidelijk aangegeven. Als het systeem dan zo moet worden ingericht dat achteraf ATO’s moe-
ten worden toegestuurd als de inhuizing middels een switchbericht is ingediend, wordt dat wel heel 
lastig. Wel wil VOEG goede afspraken maken over de manier waarop ATO’s moeten worden aan-
gereikt. Het ter beschikking stellen van de ATO in bijvoorbeeld een online-omgeving is iets heel 
anders dan het moeten toesturen van een pak papier.  
 
Regionale tarievenRegionale tarievenRegionale tarievenRegionale tarieven    
De voorzitter kondigt een reeks vragen over de regionale tarieven aan. NEDU heeft op dit punt een 
zienswijze ingediend. 
 
Dhr. Klok stelt het tweede punt in de zienswijze van NEDU aan de orde, de termijn van inwerking-
treding van de tarieven. Daar is enige onduidelijkheid over welke processen worden bedoeld. De 
aanleiding voor de NMa om dit artikel te wijzigen is de vrees dat de verantwoordelijkheid voor het 
niet op tijd vaststellen van de tarieven bij de NMa komt te liggen en dat netbeheerders/leveranciers 
naar de NMa wijzen als de procedure tussen netbeheerders en leveranciers misloopt doordat de 
NMa de tarieven te laat vaststelt. Daarom is art. 8.1.7 InformatieCode opgenomen. De in de 
InformatieCode beschreven procedure ziet meer op de interne procedure die netbeheerders en 
leveranciers hanteren, en niet op de door NMa vast te stellen maximumtarieven. Welke proces 
wordt precies beschreven en wat is de rol van het vaststellen van de maximumtarieven daarin? 
Dhr. Slegers legt uit dat zeker niet is bedoeld het proces van het vaststellen van de maximumtarie-
ven voor de netbeheerders door de NMa. Het gaat vooral om de verwerking van de maximumtarie-
ven in de tarieven van de netbeheerders en de verwerking daarvan in de tarieven die leveranciers in 
rekening moeten brengen bij hun klanten. Die procedure zal altijd moeten worden doorlopen 
voordat de leverancier fysiek in staat is om de tarieven ook daadwerkelijk in rekening te brengen bij 
de klant. Om dat voor elkaar te krijgen is een termijn nodig. Natuurlijk kan die termijn in uitzon-
derlijke gevallen korter, maar dat zou niet de norm moeten zijn. Daarom heeft NEDU een norm van 
een maand voorgesteld. Daarin kan de netbeheerder zijn tarieven per capaciteitstariefcode bepalen 
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en deze naar de leverancier communiceren en heeft de leverancier de tijd om ze in zijn facturatie-
systeem te verwerken voordat ze daadwerkelijk bij de klant terechtkomen. Dat is de procedure die 
in de InformatieCode wordt beschreven en bewaakt.  
Dhr. Janssen geeft een voorbeeld. Als om wat voor legitieme reden dan ook de maximumtarieven 
later dan normaal worden vastgesteld, bijvoorbeeld pas op 27 december, kan het niet zo zijn dat de 
leverancier wordt verplicht om dat tarief toch al per 1 januari te hebben verwerkt. Als de NMa de 
maximumtarieven heeft vastgesteld, moet de netbeheerder daarna zijn tarieven vaststellen. Vervol-
gens moeten deze naar de leveranciers worden gecommuniceerd en moeten deze ze in hun factu-
ratiesysteem verwerken. Als alles normaal gaat, is er helemaal niets aan de hand, omdat die maand 
een kortere periode is dan de periode die er normaal zit tussen de vaststelling van de maximum-
tarieven door de NMa en het gaan toepassen door de leveranciers, maar als het onverhoopt een 
keertje langer duurt, mag het niet zo zijn dat de leverancier een draai om de oren krijgt. 
Dhr. Topp vraagt hoe het verder gaat als de maximumtarieven onverhoopt later worden vast-
gesteld, zoals is gebeurd bij de tarieven voor 2007, toen het besluit over de maximumtarieven pas 
op 30 januari 2007 is vastgesteld. In de InformatieCode is beschreven hoe leveranciers en net-
beheerders in het normale geval communiceren. Wat doen de leveranciers in een geval dat de 
tarieven later worden vastgesteld? 
Dhr. Janssen legt uit dat in dat geval volgens de onderhavige bepaling pas met ingang van de 
volgende maand van de leverancier wordt verwacht dat hij daarmee in zijn facturatie rekening heeft 
gehouden. De leverancier kan moeilijk in de factuur die hij op 2 januari verstuurt hebben verwerkt 
wat de NMa pas op 30 januari heeft besloten. Daarom moet er een maand ruimte zitten tussen het 
bekend worden van de maximumtarieven en het moment dat de leverancier deze toepast in zijn 
facturatie.  
Dhr. Klok begrijpt dat het gaat om de maand die zit tussen het moment dat de netbeheerder zijn 
tarieven weet en het moment waarop de leverancier deze heeft verwerkt in zijn facturatie. De 
andere periode van een maand betreft het tijdstip dat de tarieven ingaan en het besluit van de NMa 
om de maximumtarieven vast te stellen. In principe vallen deze twee periodes gelijk. 
Dhr. Janssen beaamt dat als alles normaal gaat, die twee maandperiodes samenvallen. Maar als de 
NMa om welke reden ook niet voor 1 december de maximumtarieven heeft kunnen vaststellen, 
ontstaat de situatie dat de leverancier roept: ‘Ik kan niet heksen.’ Dan moet het legitiem zijn dat de 
leverancier in de facturaties in de eerste maand van het jaar nog werkt volgens de oude tarieven, 
omdat hij de nieuwe nog niet had kunnen weten.  
Dhr. Slegers vult aan dat de netbeheerder bij het vaststellen van zijn facturatietarieven per capaci-
teitstariefcode ermee rekening houdt dat de leverancier in die maand nog de oude tarieven han-
teert. Bij het vaststellen van zijn nieuwe tarieven zorgt hij ervoor de door de NMa vastgestelde 
maximumtarieven te honoreren.  
Dhr. Buitelaar begrijpt dat in een situatie als in 2007 de netbeheerders genoegen nemen met het 
feit dat ze twee maanden later dan bedoeld de hogere tarieven in rekening kunnen brengen en een 
stukje inkomstenderving hebben. Er vindt dan geen nacalculatie plaats. 
Dhr. Den Haselaar legt uit dat de situatie net iets anders is. Als de tarieven omlaag gaan, zou de 
NMa het immers ook niet accepteren als de netbeheerders geen rekening zouden houden met het 
verschil. Bij het vaststellen van het maandtarief voor de maanden die er nog in het jaar volgen, 
wordt rekening gehouden met het verschil. Als de tarieven omlaag zouden gaan, zou voor de 
maanden januari en februari te veel in rekening zijn gebracht. Dat betekent dat het tarief voor de 
tien overige maanden lager wordt. In de situatie van 2007 hadden de netbeheerders de mogelijk-
heid gehad om het tarief een beetje hoger te maken. Over het hele jaar gezien is dan het juiste 
tarief in rekening gebracht.  
Dhr. Klok kan deze werkwijze bevestigen. Zo is het in het verleden ook gegaan. De NMa stelt de 
inkomsten vast voor een heel jaar en houdt daarmee rekening bij de tariefvaststelling. Als een 
bepaald jaar korter is, kan zij dat verschil zelf al in de tarieven verwerken. Dan zijn de tarieven hoger 
omdat in een kortere periode dezelfde inkomsten moeten worden binnengehaald. Eventueel vindt 
verrekening van het verschil plaats via nacalculatie in het jaar volgend op het jaar dat inkomsten 
zijn misgelopen of teveel is binnengekomen.  
 
StandaardjaarverbruikStandaardjaarverbruikStandaardjaarverbruikStandaardjaarverbruik    
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De voorzitter stelt het standaardjaarverbruik aan de orde. Main heeft een zienswijze ingediend op 
dit punt.  
 
Dhr. Buitelaar vraagt of het vaststellen van het standaardjaarverbruik (‘sjv’) een administratief 
klantproces is waarbij de klant direct is betrokken, dan wel een technisch marktproces zonder 
directe betrokkenheid van de klant.  
Dhr. Schilt is van mening dat dit in de klantrelatie ligt. Bij het sluiten van een overeenkomst kan 
van de klant worden vernomen wat hij aan afname verwacht.  
Dhr. Buitelaar vraagt of de klant op enige manier daarover wordt bevraagd. 
Dhr. Schilt bevestigt dat Main dat zeker aan zijn klanten vraagt. Juist omdat zij voor veel zakelijk 
vastgoedklanten werkt, wil zij graag van tevoren weten of er sprake is van leegstand en welke ver-
wachtingen er daarover zijn. Het sjv is tot op heden altijd gebaseerd op historische verbruiken, 
maar die hoeven niet maatgevend te zijn voor de toekomst.  
Dhr. Den Haselaar legt uit dat de markt heeft afgesproken dat het sjv wordt vastgesteld op basis 
van een algoritme. De input voor dat algoritme is de stand die beschikbaar komt en een stand die 
in een periode daarvoor is vastgesteld. Daarin heeft de klant geen rol. 
Dhr. Janssen heeft kennisgenomen van de zienswijze van Main. Netbeheer Nederland heeft de 
indruk dat Main niet zozeer bezwaar heeft tegen wat er nu in de InformatieCode staat, maar tegen 
de procedure van de profielen en in het bijzonder de methode waarop het sjv wordt vastgesteld, die 
echter al sinds jaar en dag wordt gehanteerd. Inderdaad zijn er situaties waarin een specifieke 
aansluiting helemaal niet past in de methode die tot op heden in de Meetcode stond en die nu naar 
de InformatieCode gaat. Al sinds 2001 wordt bij de vaststelling van het sjv uitsluitend afgegaan op 
binnen het proces objectief vaststelbare criteria. Er wordt niet gekeken of men toevallig iets meer 
weet van die klant, omdat dat dan bij iedereen moet worden gedaan. 
Dhr. Schilt werpt tegen dat dat niet hoeft als de leverancier het sjv mag vaststellen. 
Dhr. Janssen benadrukt dat het proces om het sjv vast te stellen inhoudelijk niet is veranderd, ook 
al gaan de bepalingen daarover nu van de Meetcode naar de InformatieCode. 
Dhr. Schilt wijst erop dat Main daartegen altijd al bezwaar heeft gehad, omdat het moeilijk te ver-
teren is dat het sjv veel te hoog wordt vastgesteld terwijl er op een aansluiting wordt geleverd waar 
sprake is van leegstand. De leverancier wordt immers geacht op basis van dat vastgestelde sjv zijn 
energie in te kopen maar krijgt het teveel gealloceerde pas veel later in reconciliatie verrekend.  
Dhr. Swinkels beaamt dat er een duidelijk onderscheid zit tussen de kleinzakelijke markt en de 
consumentenmarkt. Bij de consumenten is er geen contactmoment over het sjv. Dat komt bij het 
vaststellen van de nieuwe voorschotnota. Terwijl bij de grotere verbruikers binnen de kleinzakelijke 
markt wel degelijk tevoren contact is over geraamde volumes onder het contract. In dat opzicht 
sluit VOEG zich aan bij Main.  
Dhr. Janssen kan de redenering inhoudelijk heel goed volgen. Maar het gaat wel om een bezwaar 
tegen een bestaande regeling die alleen maar van plaats verandert.  
Dhr. Schilt wijst erop dat de termijnen die in de InformatieCode worden genoemd ook anders zijn 
dan in de huidige regeling. Nu wordt gesproken over een termijn van 300 dagen en 345 dagen, 
waarin zelfs de maanden januari en februari inbegrepen moeten zijn. Dat is zeker niet de formule-
ring in de huidige regeling. 
 
Dhr. Topp komt terug op de oorspronkelijke vraag of het een klantproces dan wel een marktproces 
betreft. Er is een algemeen geformuleerde regel die geldt voor alle situaties. Main beschrijft een 
categorie grotere kleinverbruikers waarbij zij dit meer als een klantproces ziet. Is Main van mening 
dat het altijd een klantproces is of kan het ook een marktproces zijn? De consument wordt nooit 
benaderd door een netbeheerder met de vraag naar zijn mening over het vastgestelde sjv. Als alle 
consumenten moeten worden gevraagd naar het sjv, loopt het proces ook vast.  
Dhr. Schilt vindt dat het soms een klantproces en soms een marktproces is. In haar zienswijze 
heeft Main ook verwoord dat het voor haar gaat om de zakelijke markt. Voor de consumentenmarkt 
hoeft het ook geen probleem te zijn; dat ziet zij ook niet als klantproces. Maar in de zakelijke markt 
ziet zij wel een probleem. In de zakelijke markt wordt ook altijd aan de klant gevraagd wat hij ver-
wacht te gaan afnemen. Dat is overigens ook informatie die Main nodig heeft om de prijszetting te 
kunnen bepalen. Of een klant 100 kWh afneemt of 200 kWh kan van invloed zijn op de verkoop-
prijs. Voor Main is het een klantproces. Die informatie wordt opgevraagd en heeft zij nodig om 
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energie te kunnen inkopen. Als door een netbeheerder een veel hoger sjv wordt vastgesteld, dat 
naar de mening van Main niet overeenkomt met de werkelijkheid, dan bijt haar dat. Daarom vindt 
Main dat het vaststellen van het sjv wel degelijk onderdeel is van het klantproces.  
Dhr. Den Haselaar herinnert eraan dat in het voortraject van de InformatieCode in 2008 uitgebreid 
is gesproken over de vraag of van het vaststellen van het sjv een klantproces moest worden 
gemaakt in plaats van de werkwijze met een vast algoritme. Het grote probleem van een klant-
proces is dat de leverancier het sjv kan neerzetten dat hem het beste uitkomt, bijvoorbeeld nul, 
omdat hem dan bij de allocatie ook geen inkoop wordt toegerekend. Dat wordt pas rechtgezet op 
het moment dat er meterstanden vrijkomen en het verbruik in reconciliatie wordt toegerekend aan 
de leverancier. Dat betekent dat de leverancier zijn totale inkoop kan laten voorfinancieren door de 
andere marktpartijen. Op grond van die argumentatie hebben de marktpartijen gezegd: ‘Dat moe-
ten we niet doen; we moeten het bestaande algoritme in stand houden.’ Als Main vindt dat dit 
algoritme moet worden aangepast naar een klantproces, dan zijn er binnen NEDU wegen om 
daarover discussie te voeren. NEDU nodigt Main graag uit om op die manier dit onderwerp in te 
brengen. 
Dhr. Schilt reageert dat Main de enige is geweest die tegen heeft gestemd bij de wijzigingen in de 
InformatieCode. Later is daarover nog telefonisch overleg geweest teneinde te achterhalen wat de 
exacte motivatie van Main was. Maar binnen NEDU geldt de regel dat de meerderheid van 
stemmen bepaalt of iets al dan niet wordt aangenomen. Main heeft aangegeven dat zij erop tegen 
was, dus die weg is al een keer bewandeld en heeft niets opgeleverd.  
 
Dhr. Buitelaar sluit de discussie over dit punt af. In haar zienswijze spreekt Main de ene keer over 
de zakelijke markt en de andere keer over de grootverbruikersmarkt. Het is duidelijk dat niet de 
consumentenmarkt wordt bedoeld. Bedoelt Main de markt tot aan de verplichte telemetriemeting?  
Dhr. Schilt bevestigt dat. Overigens merkt Main op dat als een leverancier een laag sjv indient met 
de bedoeling om geen energie in te kopen, de netbeheerder ook de mogelijkheid heeft om daar-
tegenin te gaan. Het is niet zo dat Main vindt dat het sjv eenzijdig door de leverancier moet worden 
vastgesteld, waarmee de kous af is. Zij vindt dat de leverancier dat moet kunnen onderbouwen en 
dat het de netbeheerder dus vrij staat om daarover vragen te stellen.  
Dhr. Buitelaar begrijpt dat de kwestie draait om de wens van de leverancier om het sjv vast te 
stellen terwijl de sector in meerderheid heeft gezegd dat zij er toch geen klantproces van wil maken, 
mede om redenen die NEDU heeft aangegeven. Zijn er nog andere redenen om dit proces bij de 
leverancier te laten? 
Dhr. Schilt meent dat dit issue niet zo moeilijk is op te lossen. Als in het berichtenverkeer van een 
inhuizing of een switch een extra veldje beschikbaar wordt gesteld waarin het sjv kan worden inge-
vuld door de leverancier, hoeft er geen ingrijpende wijziging plaats te vinden. 
Dhr. Den Haselaar vreest dat andere partijen dit als een heel ingrijpende wijziging zien.  
Dhr. Schilt merkt op dat ze nog volop aan het bouwen zijn en er dus nog alle tijd voor is. 
Dhr. Den Haselaar denkt dat partijen die bijna klaar zijn met bouwen dit zeker als een heel ingrij-
pende wijziging zien. Bovendien vinden partijen het ook een onwenselijke wijziging. 
Dhr. Schilt begrijpt dat niet goed. Omwille van reconciliatie zou het beter werken met een irreëel sjv 
dan met een reëel sjv. Daarbij kan Main zich niets voorstellen.  
Dhr. Buitelaar vat samen dat vaststelling van het sjv middels een algoritme plaatsvindt en geen 
klantproces is, terwijl er ook sprake is van een leverancierswens om het sjv vast te stellen. Hij komt 
terug op de door Main genoemde leegstand. Main heeft in haar zienswijze aangegeven het wense-
lijk/noodzakelijk te vinden om een sjv over een kortere periode te berekenen. Welke periode vind zij 
wenselijk voor de zakelijke afnemers waarbij zij een probleem ziet?  
Dhr. Schilt vindt dat deze periode wat Main betreft op één maand kan worden gesteld. Na de perio-
de van één maand kan opnieuw een meterstand worden aangeleverd en kan het algoritme daarop 
opnieuw worden toegepast. Met de huidige formuleringen in de InformatieCode is dat echter niet 
mogelijk, omdat de termijn van één maand niet is toegestaan. 
Dhr. Buitelaar begrijpt dat het gaat om klanten waar maandelijks een meting plaatsvindt. 
Dhr. Schilt bevestigt dat als daarmee de grootverbruikers in de categorie 50-100 kW wordt bedoeld.  
Dhr. Buitelaar begrijpt dat het dan niet gaat om de kleinzakelijke markt, het segment kleinverbrui-
kers. 
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Dhr. Schilt legt uit dat een klant vanaf 50 kW grootverbruiker is. Maar ook in de categorie die nog 
net kleinverbruik is, kunnen behoorlijk grote afnames voorkomen. Main kan na een maand ook 
vragen om weer een stand aan te leveren om aan te tonen dat het verbruik significant lager is dan 
in het sjv wordt verondersteld. 
Dhr. Den Haselaar merkt op dat als in een dergelijke situatie maandelijks een stand wordt vast-
gesteld, het sjv ook maandelijks zal worden aangepast. 
Dhr. Schilt heeft dat niet als zodanig begrepen uit de voorliggende formulering van de 
InformatieCode. 
Dhr. Den Haselaar legt uit dat dit wel degelijk mogelijk is. Maandelijks kan een stand worden 
vastgesteld. Alleen moet de totale periode ongeveer een jaar bedragen. Dat is in overleg met PV’ers 
en leveranciers ingevoerd om schommelingen uit te middelen die door seizoensinvloeden in het sjv 
kunnen ontstaan. Vooral als er ook tussendoor een stand werd geschat, konden er enorme 
schommelingen ontstaan die tot grote inkoopverschillen leidden op een specifieke aansluiting. 
Maar als er maandelijks een stand beschikbaar is, zal het sjv maandelijks worden herberekend.  
Dhr. Schilt spreekt niet over aansluitingen die maandelijks bemeten zijn, maar over aansluitingen 
waarvoor Main maandelijks een verzoek aan de klant moet sturen om een nieuwe stand aan te 
leveren. 
Dhr. Den Haselaar herhaalt dat als dat maandelijks gebeurt, het sjv ook maandelijks zal worden 
herberekend.  
Dhr. Schilt vreest dat zijn klant er niet zo van zal zijn gecharmeerd om elke maand met de krant 
erbij een foto van de meter te moeten maken om de netbeheerder ervan te overtuigen dat het sjv 
moet worden aangepast. 
Dhr. Den Haselaar reageert dat het niet nodig is een foto met de krant erbij van de meter te maken. 
Als er maandelijks een meterstand wordt ingediend, wordt er maandelijks een sjv vastgesteld.  
Dhr. Buitelaar recapituleert dat het mogelijk is elke maand een stand aan te leveren, zowel voor de 
consumentenmarkt, de kleinzakelijke markt als de grootverbruikers tot 100 kW. Main wees op de 
problemen bij leegstand. In haar zienswijze heeft zij aangegeven dat zij kan inschatten wat er op de 
aansluiting gebeurt. Het zou dus mogelijk zijn dat er maandelijks een meterstand wordt ingediend.  
Dhr. Schilt legt uit dat het gaat om de zakelijke vastgoedmarkt. Als er sprake is van leegstand, staat 
het pand ook daadwerkelijk leeg. Als een beheerder elke maand in zijn auto moet stappen om de 
meterstand op te nemen, komt dat de kantrelatie niet ten goede. De voorschotnota gebaseerd op 
een veel te hoog sjv gaat die klant ook niet betalen. 
Dhr. Den Haselaar wijst erop dat dit uiteraard niet nodig is: het sjv dicteert niet de hoogte van het 
voorschotbedrag.  
Dhr. Schilt reageert dat het Main veel pijn doet om wel de inkoop te moeten betalen en niet de 
verkoopopbrengst te hebben en pas veel later in de reconciliatie het verschil vereffend te krijgen.  
 
Dhr. Buitelaar vraagt of het per se nodig is om bij de inkoop van energie het sjv mee te nemen. Het 
gaat immers om verschillende processen. Inkoop is een privaatrechtelijk proces: een bepaalde 
hoeveelheid energie wordt ingekocht, waarbij al dan niet een risico wordt gelopen, en wordt vervol-
gens weer verkocht. Het sjv is een technisch proces.  
Dhr. Swinkels reageert dat alle partijen die actief zijn op de kleinverbruikersmarkt de cumulatieve 
sjv’s gebruiken als belangrijkste basis van het inkoopbeleid. Als er allemaal afwijkende sjv’s zouden 
komen, dan is er wel een issue. Dat geldt voor alle leveranciers. 
Dhr. Buitelaar vraagt of de andere leveranciers evenals Main zelf het sjv willen vaststellen. 
Dhr. Swinkels reageert dat in het kader van het project STROOM wordt gekeken naar de mogelijk-
heid om een consumentendefinitie en een zakelijke definitie op te nemen in de Elektriciteitswet en 
Gaswet. Dat zou wellicht de mogelijkheid bieden om het vaststellen van het historisch jaarvolume 
in de zakelijke markt op een andere manier te regelen dan het marktproces van het sjv voor de 
consumenten.  
Dhr. Buitelaar vraagt of dat ook voor Main een oplossing zou bieden. 
Dhr. Schilt is inhoudelijk onvoldoende op de hoogte van dit project om daar een oordeel over te 
kunnen geven.  
 
Dhr. Buitelaar gaat in op definities. Main heeft in haar zienswijze aangegeven dat in art. B1.3.3 
InformatieCode wordt gesproken van een ‘vastgestelde stand’, terwijl in de bepalingen daarvoor 
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sprake is van een ‘afgelezen stand’ of ‘uitgelezen stand’. Is het noodzakelijk om dat begrip nader te 
definiëren?  
Dhr. Schilt weet niet wat het verschil is tussen een ‘afgelezen’ en een ‘vastgestelde’ meterstand. 
Een uitgelezen meterstand heeft betrekking op het op afstand uitlezen van de meterstand. De 
analoge meters worden afgelezen. Maar niet duidelijk is wat wordt bedoeld met een ‘vastgestelde’ 
meterstand.  
Dhr. Den Haselaar legt uit dat een ‘vastgestelde stand’ een stand is die eerst is afgelezen of uit-
gelezen en vervolgens is gevalideerd door de door de sector afgesproken validatieregels.  
Dhr. Schilt merkt op dat dit ontbreekt in de definities. 
Dhr. Buitelaar bespeurt een behoefte aan nadere definiëring.  
Dhr. Den Haselaar reageert dat in de InformatieCode wordt beschreven hoe een stand dient te 
worden vastgesteld.  
Dhr. Buitelaar merkt op dat wellicht ook voor het in art. B3.4.2 InformatieCode gebruikte begrip 
‘relevante periode’ een definitie moet komen, hoewel dat verderop in de tekst wel wordt uitgewerkt.  
Dhr. Den Haselaar zou niet weten hoe hij ‘relevante periode’ moet definiëren, vooral niet als dat 
een algemene toepasselijkheid moet hebben. Als het toch al in de tekst wordt uitgelegd, kan het 
ook niet tot misverstanden leiden.  
Dhr. Janssen heeft nagezocht dat het begrip ‘vastgestelde meterstand’ niet is opgenomen in de 
Begrippenlijst. Wel is ook bij de behandeling van dossier 102466 daarover discussie gevoerd, 
omdat in de oorspronkelijke Meetcode het begrip ‘vastgestelde meterstand’ ook werd gebruikt voor 
de situatie dat iemand fysiek een meter had afgelezen en een stand genoteerd. Naar aanleiding van 
dat dossier is er onderscheid gemaakt tussen uitgelezen of afgelezen standen en vastgestelde 
standen die door de validatie zijn gegaan. Wellicht is het een goede suggestie om het op te nemen 
in de Begrippenlijst, zolang maar helder wordt dat het ene betrekking heeft op de fysieke meter en 
het andere op de stand die aan validatieregels is getoetst en akkoord bevonden. 
De voorzitter vraagt of Main zich in deze uitleg kan vinden. 
Dhr. Schilt heeft een probleem met de mogelijkheid dat fysiek afgelezen meterstanden of op 
afstand uitgelezen meterstanden kunnen leiden tot afwijkende vastgestelde standen. Die mogelijk-
heid blijft bestaan met deze definiëring. 
Dhr. Janssen legt uit dat de validatieregels toetsen of een stand die wordt aangeleverd past binnen 
een bepaald venster ten opzichte van wat zich al in de database met meterstanden bevindt. Als de 
rest van de standen allemaal netjes zijn doorgekomen en zal een nieuwe stand die fysiek is afgele-
zen of uitgelezen, daar altijd tussen passen. Indien die stand er niet in past, gaan er bellen rinkelen 
of dit wel klopt. Dat kan tot de conclusie leiden dat de nieuw ingeleverde stand niet klopt, omdat 
iemand bijvoorbeeld twee getallen of hoog en laag heeft verwisseld, of dat de eerder in het systeem 
gezette standen zijn gebaseerd op schattingen die niet kloppen. Het is dus niet zo dat de stand die 
niet door de validatieregels heen komt, niet klopt. Het kan ook betekenen dat de laatste in de data-
base gezette stand niet klopt. Validatie wil alleen maar zeggen dat automatisch wordt gecheckt of 
de stand die binnenkomt past binnen de reeks.  
Dhr. Schilt kent de werkwijze. Maar juist in situaties waarbij sprake is van leegstand maakt Main in 
de praktijk maar al te vaak mee dat meterstanden door de netbeheerder worden afgekeurd omdat 
die naar zijn mening niet passen in het patroon vanuit het verleden. 
Dhr. Den Haselaar wijst op de grote wijziging in het marktmodel dat het nu de leverancier is die de 
standen vaststelt. Dus de door Main genoemde situatie zal zich niet meer voordoen.  
Dhr. Buitelaar verduidelijkt dat het valideren van de meterstanden van de kleinverbruikersmarkt 
volledig in handen van de leverancier ligt.  
Dhr. Den Haselaar vult met betrekking tot de verschillende standen aan dat naast vastgestelde 
standen ook het begrip ‘berekende stand’ bestaat. Voor een vastgestelde stand worden berekende 
bestanden uitgesloten, omdat door berekende bestanden mee te nemen bij een sjv-berekening heel 
grote schommelingen in het sjv kunnen ontstaan die vervolgens worden versterkt omdat op basis 
van het sjv weer opnieuw standen kunnen worden berekend. Daarom worden alleen daadwerkelijk 
opgenomen of uitgelezen standen in het proces meegenomen. 
 
Dhr. Buitelaar gaat in op de door Main in haar zienswijze opgebrachte vraag over de berekening in 
art. B1.3.5 InformatieCode. Het gaat hier om grootverbruikers met een maandelijkse meting die 
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geen telemetriemeting hebben. Het tweede deel van Mains zienswijze ziet op de toegepaste 
methode.  
Dhr. Den Haselaar reageert dat in art. 5.1.3.3 InformatieCode de werkwijze is weergegeven voor het 
berekenen van standen voor kleinverbruikers.  
Dhr. Slegers vult aan dat de berekening van het sjv voor grootverbruikers tot 100 kW gelijk is aan 
alle andere berekeningen van het sjv, met uitzondering van de termijn die iets kan afwijken en die is 
gespecificeerd. 
Dhr. Schilt vreest dat er allerlei zaken kunnen vallen onder de term ‘berekenen’. Je kunt met je 
rekenmachine even iets berekenen. Volgens Main ontbreekt volgens welke methode het berekenen 
plaatsvindt. Als dat plaatsvindt op basis van profielmethodiek, kan Main ermee leven, maar dat is 
niet wat er staat.  
Dhr. Buitelaar wijst erop dat in de betreffende bijlage uitsluitend profielen betreft. Dus het lijkt 
evident dat het gaat om profielmethodiekberekeningen.  
Dhr. Schilt brengt naar voren dat in de praktijk vaak geen profielen worden verstrekt bij groot-
verbruikaansluitingen. In het berichtenverkeer hoort normaal gesproken te worden vermeld wat het 
profiel is van de betreffende aansluiting. Vaak wordt geen profiel vermeld of er wordt een standaard 
kleinverbruikprofiel voor consumenten vermeld. Main kan het dus nooit narekenen.  
Dhr. Buitelaar merkt op dat voor de profielen onderscheid wordt gemaakt in acht verschillende 
categorieën. Daaronder zouden alle afnemers met profielberekeningen moeten vallen, ook de 
grootverbruikers voor zover ze geen telemetriemeting hebben. De profielen staan sinds kort op de 
website van EDSN. De zipfile kan worden gedownload zodat een leverancier de berekeningen 
volledig zelf kan maken.  
Dhr. Slegers veronderstelt dat Main wellicht bedoelt dat in sommige gevallen in de stamgegevens 
geen sjv wordt vermeld. Bedoelt Main dat? 
Dhr. Schilt beaamt dat dit inderdaad voorkomt. 
 
De voorzitter sluit dit onderwerp af. Zij schorst de hoorzitting voor een korte koffiepauze. 
 
(Mevr. De Rijke verlaat de hoorzittingszaal.) 
 

------- 
 
Driejaarlijkse meteropnameDriejaarlijkse meteropnameDriejaarlijkse meteropnameDriejaarlijkse meteropname    
De voorzitter heropent de hoorzitting. Zij stelt de driejaarlijkse meteropname aan de orde. Daar-
over hebben VOEG en NLE een zienswijze ingediend. Zij nodigt VOEG en NLE uit hun standpunt 
nader toe te lichten. 
 
Dhr. Swinkels merkt allereerst op dat VOEG op vrij bondige wijze haar zienswijze heeft verwoord, 
maar deze komt overeen met de zienswijze van NLE waarin een nadere uitwerking is gegeven. 
VOEG en NLE zijn zeer verheugd over de nieuwe InformatieCode omdat de verantwoordelijkheid 
voor het vaststellen van meterstanden eindelijk bij de leverancier komt te liggen. Dat betekent ook 
dat de leverancier de mogelijkheid heeft om de meetreeksen synchroon te laten lopen met de 
afrekencyclus van zijn klanten, wat heel belangrijk is. NLE is in 2005 begonnen als white label van 
het toenmalige ONS Energie in Schiedam. Zij had geen andere mogelijkheid dan de opnamecyclus 
van de netbeheerder te volgen waar het ging om afrekenen. Dat betekende bijvoorbeeld dat als een 
klant vlak voor de winter was geworven en de afrekencyclus direct daarna plaatsvond, deze meteen 
een jaarnota kreeg waarop hij gigantisch kon bijbetalen. Dat was niet uit te leggen aan de klant. 
Toen NLE op eigen vergunning is gaan leveren heeft zij de opnamecyclus van de netbeheerders en 
de eigen meterstandenophaalcyclus, en daarmee afrekencyclus, losgekoppeld. Daardoor konden 
seizoensverschillen worden uitgesloten. NLE wil de meetreeksen laten aansluiten op de allocatie en 
reconciliatie, omdat dan ook de inkoop synchroon loopt met het afrekenen van de klanten.  
 
Op dat gebied is er een weeffout in de InformatieCode geslopen. Het betreft het impliciet door de 
netbeheerder vaststellen voor de leverancier van opgenomen standen bij fysieke opname. Bij het 
Programmabureau Marktmodel (‘PBM’) is destijds aangekaart dat dit de cyclus doorkruist waarbij 
de leverancier zijn klanten op basis van synchroniteit wil afrekenen op het moment dat dit in de 
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meetreeks ook zo uitkomt. Het punt is opgebracht door Greenchoice, die het aanvankelijk ook een 
heel principieel punt vond. Die zuiverste variant is ook aangehaald in de zienswijze van NLE en 
komt erop neer dat de netbeheerder die standen maar voor eigen gebruik moet gebruiken en er 
voor de rest niets mee doen. Vervolgens is een discussie ontstaan over doelmatigheid en praktisch 
nut en is een aantal scenario’s besproken in het PBM. NLE en VOEG, en uiteindelijk ook Green-
choice, hebben gezegd dat zij het opnamemoment niet voorbij wilden laten gaan. Een leverancier 
vindt het ook prima dat er een keer naar de meter wordt gekeken, maar hij wil wel de verantwoor-
delijkheid houden over zijn eigen meetreeks. Er is een alternatief scenario, dat ook in de zienswijze 
is opgenomen, waarbij de leveranciers zeggen: ‘Netbeheerder, lees maar af en distribueer ook de 
data.’ Daarbij kan ook worden gekozen of dat altijd gebeurt, of alleen als er een grote afwijking 
wordt geconstateerd. Dan kan de leverancier ervoor kiezen om wat met die data te doen. Als er een 
grote afwijking wordt geconstateerd, wordt de netbeheerder zeker geprikkeld om voorafgaand aan 
de volgende vaststelling contact op te nemen met de betreffende klant. Maar de leveranciers heb-
ben wel ernstige bezwaren tegen de impliciete vaststelling van de standen voor de leverancier en 
daarmee de automatische reconciliatie die op grond daarvan plaatsvindt, omdat de processen dan 
juist weer uit elkaar gaan lopen. Dat mag niet de bedoeling zijn.  
 
Mevr. Van Eijkelenburg wil in de achterban van de Duurzame Energie Koepel navraag doen of daar 
soortgelijke vragen spelen. Dus of er de mogelijkheid is het sjv tussentijds naar beneden te brengen 
als er halverwege het standaardjaarverbruik bijvoorbeeld een nieuwe PV-installatie voor zonne-
energie wordt geïnstalleerd en hoe dat in de praktijk werkt.  
De voorzitter wijst erop dat de zienswijzetermijn na deze hoorzitting is afgesloten. Het staat de 
Duurzame Energie Koepel evenwel vrij om stukken toe te voegen aan het dossier indien zij daaraan 
behoefte heeft.  
Dhr. Den Haselaar vraagt of in dat geval andere partijen ook de mogelijkheid hebben om die 
stukken in te zien en eventueel daarop te reageren. 
De voorzitter deelt mee dat dit uiteraard het geval is, als de NMa de stukken betrekt in haar besluit. 
Maar het is eerst aan de NMa om te bepalen wat de plaats is van deze stukken in de onderhavige 
procedure. Als deze erbij kunnen worden betrokken, krijgen andere partijen de mogelijkheid om te 
reageren. In eerste instantie zal dat schriftelijk plaatsvinden en indien daartoe noodzaak bestaat 
ook mondeling.  
 
Dhr. Buitelaar vraagt naar de reden van de fysieke driejaarlijkse meteropname. Met welk doel vindt 
deze plaats en welke technische noodzaak is er daarvoor? 
Dhr. Slegers legt uit dat de driejaarlijkse meteropnames een historisch karakter hebben. De net-
beheerder heeft als metereigenaar de plicht periodiek te controleren of de meter überhaupt werkt. 
Daarvoor moet hij fysiek bij de meter aanwezig zijn. Een onderdeel daarvan is ook om een fysieke 
meteropname te doen en te controleren of de stand klopt met wat redelijkerwijs te verwachten is. 
Het gaat dus om een meteropname om te controleren of de meter werkt. Men zou kunnen zeggen 
dat die meterstand alleen daarvoor moet worden gebruikt, dan wordt die alleen in het dossier van 
de netbeheerder gestopt. Leveranciers hebben aangegeven dat zij ook de noodzaak wel zien om die 
meterstand te gebruiken om hun meetreeks te toetsen. Daarom is ervoor gekozen om deze meter-
stand ook publiekelijk beschikbaar te stellen aan de leverancier die op dat moment op de aanslui-
ting aanwezig is.  
Dhr. Buitelaar resumeert dat er geen bezwaar is tegen de technische controle op de werking van de 
meter, noch tegen de doelmatigheid om iets te doen met die meterstand. Het bezwaar zit hem in 
het feit dat de meterstand wordt gebruikt voor reconciliatie omdat dit de meetreeks kan door-
kruisen. VOEG gaf aan dat er een facturatiereeks is, op basis van het contractregister waarschijnlijk. 
De netbeheerders hadden een afrekenmaand. Dat hoeft nu niet meer. Is de kern van het probleem 
dat de door de netbeheerders opgenomen meterstand wordt gebruikt voor reconciliatie?  
Dhr. Swinkels reageert dat het niet wenselijk is dat deze wordt vastgesteld. Als de meetinrichting 
wordt gewisseld, is er een legitiem vaststellingsmoment. De leverancier kan er in dat geval moeilijk 
bezwaar tegen hebben dat de netbeheerder de nieuwe standen noteert en deze in de registers zet. 
Het bezwaar heeft betrekking op de arbitraire momenten dat vaststelling van de meterstand plaats-
vindt wanneer de netbeheerder de tijd en de mogelijkheid heeft om fysiek de meter op te nemen. 
Dat doorkruist de meetreeks. VOEG is het ermee eens dat de meterstanden worden opgenomen en 
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publiekelijk verspreid. De leverancier zal wel gek zijn als hij deze niet toetst aan zijn eigen 
meetreeks. Maar de leverancier wil niet dat daarmee de stand is vastgesteld en dat deze automa-
tisch de reconciliatie inloopt. Dat is de essentie van het bezwaar.  
Dhr. Buitelaar vat samen dat de het opnemen van de meterstand geen bezwaar oplevert, maar het 
valideren en vaststellen wel.  
Dhr. Janssen brengt een ander aspect in de discussie in. Oorspronkelijk lag de verantwoordelijkheid 
voor de jaarlijkse standen en de driejaarlijkse fysieke standen bij een en dezelfde partij. Dat was 
geformuleerd in de trant van: ‘Je zorgt dat er ieder jaar een meterstand is en ten minste een keer 
per drie jaar garandeer je dat die fysiek is opgenomen.’ Dat is nu uit elkaar getrokken. De zorg voor 
de periodieke standen ligt bij de leverancier c.q. zijn meetbedrijf. Controleren dat de meter fysiek 
ook goed werkt, is de taak van de meterbeheerder. Als er dispuut ontstaat over meterstanden en 
partijen bij de geschillencommissie komen, kijkt de geschillencommissie allereerst naar het tijdstip 
van de laatste fysiek opgenomen en vastgestelde stand. Als de fysiek opgenomen stand anders 
wordt behandeld dan de overige vastgestelde standen, ontstaat een discrepantie, omdat de overige 
standen in heel veel gevallen standen zijn die middels een kaartje, via de website of een automa-
tisch telefoonnummer door de klant zelf zijn opgegeven. Daar is op zichzelf niets mis mee, maar af 
en toe kan dat wel problemen opleveren. De fysiek opgenomen meterstand ter gelegenheid van de 
driejaarlijkse controle van de meter is gemiddeld genomen van een betere kwaliteit. Waarschijnlijk 
wordt de geschillencommissie ernstig belemmerd in haar redenering als deze meterstand die zij 
altijd als ijkpunt gebruikt, en die ook is geïnspireerd door de geschillencommissie, geen ijkpunt 
meer kan zijn. Als dat gebeurt wordt er meer waarde gehecht aan de doorgaans door de klant 
ingeleverde jaarlijkse standen dan aan de driejaarlijkse fysiek afgelezen standen.  
Dhr. Buitelaar legt de situatie voor dat de driejaarlijkse door de netbeheerder opgenomen stand 
wordt gevalideerd en vastgesteld. Deze kan ook worden toegevoegd aan het publiekelijk toeganke-
lijke meetregister, dan valt hij ergens tussen de laatste stand van de leverancier en de volgende 
stand op basis van het contractregister. Dat zou het probleem terugbrengen tot de vraag of die 
specifieke stand moet worden uitgezonderd van reconciliatie. Dan zou alles kunnen worden uitge-
voerd, maar wordt hij niet voor reconciliatie gebruikt.  
Dhr. Den Haselaar schetst de situatie waarin een leverancier te maken heeft met een frauderende 
klant. In plaats van dat er vijf jaar lang sprake is geweest van een verbruik van 1000 kWh, is het 
vastgestelde verbruik 100 kWh geweest. Op een gegeven moment krijgt de leverancier een fysieke 
opname en informatie over het frauderende gedrag van die klant, maar die stand wordt niet mee-
genomen in de reconciliatie. Voor de leverancier heeft dat op dat moment nog geen consequenties. 
Hij kan contact opnemen met de klant en deze de keuze voorleggen om het verschil te betalen of 
meteen een andere leverancier te bellen. Die andere leverancier gaat de klant dan switchen en heeft 
geen informatie over de fysiek opgenomen stand. Dan gaat hij onmiddellijk de boot in. Hij krijgt de 
klant naar hem toe geswitcht met een veel te lage stand en zal het verschil nog in rekening moeten 
gaan brengen bij de betreffende klant. Dat zal hij ook in de reconciliatie naar zich toegerekend 
krijgen. In andere woorden, het geeft leveranciers de mogelijkheid om de hete aardappel door te 
schuiven.  
Dhr. Buitelaar bedoelde dat de stand wel wordt vastgesteld en opgenomen in het TMR, waardoor 
hij zichtbaar is voor elke leverancier. Maar de stand wordt niet gebruikt voor de reconciliatie. De 
nieuwe leverancier ziet dus wel wat de laatst fysiek vastgestelde stand is.  
Dhr. Swinkels begrijpt dat daarmee het probleem van de geschillencommissie is opgelost. Hij kan 
echter niet overzien wat de implicaties zijn van het wel vaststellen maar niet voor reconciliatie 
gebruiken van deze fysiek opgenomen meterstand.  
Dhr. Buitelaar merkt op dat de uiterste consequentie zou zijn dat als de netbeheerder de fysieke 
opname niet doet, de leverancier dat zou moeten doen. Codetechnisch zou het betekenen dat de 
bepaling wordt verschoven naar een eerdere paragraaf. Verder kan alles hetzelfde blijven, maar de 
leverancier wordt dan verplicht om eens in de drie jaar bij de klant langs te gaan. Dat is voor de 
leverancier waarschijnlijk een ingewikkelder proces dan voor de netbeheerder die gewoon de straat 
af kan gaan. 
Dhr. Swinkels beaamt dit. De leveranciers zijn daarop ook niet uit. Het gaat om de synchroniteit 
tussen het afrekenmoment bij de klant en de reconciliatie. Als de reconciliatie zou worden los-
geknipt, wordt tegemoet gekomen aan dat bezwaar. VOEG maakt wel een voorbehoud voor de 
zinsnede ‘vaststellen door de netbeheerder’, omdat deze nog verdere implicaties kan hebben.  
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Dhr. Janssen wijst erop dat het meenemen van deze stand in de reconciliatie het nog niet nood-
zakelijk maakt voor de leverancier om ook een klantfactuur te maken.  
Dhr. Swinkels beaamt dat, maar dat betekent per definitie dat op dat moment de reconciliatie en 
het verbruik dat de leverancier uiteindelijk bij de klant in rekening gaat brengen uit elkaar gaan 
lopen. Dat wordt in ieder geval asynchroon. 
Dhr. Den Haselaar ontkent dat het asynchroon gaat lopen. Het gaat om een tussentijdse afreke-
ning. De synchroniteit is in principe op basis van de standen die de leverancier vaststelt. Er is alleen 
tussentijds één keer in de drie jaar een afrekening.  
Dhr. Swinkels wijst erop dat er geen afrekening is met de klant en dat is juist het probleem. De 
leverancier wil de klant afrekenen op het moment dat de nieuwe reconciliatieverbruiken worden 
vastgesteld op basis van de meterstanden die hij van de klant krijgt. Op het moment dat er een 
fysieke opname is geweest zal de leverancier deze uiteraard meewegen in de validatie van de uit-
eindelijke meterstand op het afrekenmoment. 
Dhr. Den Haselaar zegt dat het de leverancier vrijstaat om op dat moment richting klant af te 
rekenen. Als er sprake is van een verschil in cashflow tussen inkoop en verkoop, dan staat het de 
leverancier ook vrij om het voorschot aan te passen.  
Dhr. Swinkels erkent dat de leverancier tussentijdse nota’s kan opmaken, maar het is duidelijk dat 
dit nu juist niet wenselijk is.  
Dhr. Den Haselaar vraagt zich af wat het verschil is tussen de situatie van een meterwissel en de 
driejaarlijkse opname. Bij een meterwissel vinden de leveranciers het prima dat er reconciliatie 
plaatsvindt. Theoretisch zouden de netbeheerders elke drie jaar de meter kunnen wisselen. Feitelijk 
gaat het om dezelfde informatie, maar bij de driejaarlijkse opname ontstaat er wel een probleem.  
Dhr. Swinkels spreekt de hoop uit dat er niet elke drie jaar meters worden gewisseld. In feite gaat 
het om de legitimiteit van het vaststellingsmoment. Als er een meter wordt gewisseld, kan iedereen 
zich wel voorstellen dat het handig is dat degene die de meter wisselt ook degene is die de meter-
standen afleest. Dat is ook een ijkmoment in de klantrelatie. Als het puur gaat om tussentijds 
opnemen, komt er een arbitrair vaststellingsmoment binnen de afrekencyclus. Daar zijn de leveran-
ciers tegen, omdat zij de cadans willen houden met de klant en het inkoopbeleid. Als netbeheerders 
wel van plan zouden zijn om eens in de drie jaar de meter te wisselen, zouden de leveranciers ook 
tegen zijn geweest. Bij de meterwissel is het puur pragmatisch. Omgekeerd, waarom is het zo 
belangrijk om de tussentijdse reconciliatieverbruiken binnen zo’n afrekencyclus automatisch vast te 
stellen? Het is ook onbegrijpelijk dat nadat de scenario’s binnen het PBM zijn besproken, de uit-
komst is om het te houden bij de starre variant waarbij wel degelijk een impliciete vaststelling 
plaatsvindt en een reconciliatie, terwijl de andere scenario’s als haalbare oplossingen zijn bespro-
ken.  
 
Dhr. Janssen gaat in op de noodzaak van het meenemen in de reconciliatie. Als alle klanten geheel 
te goeder trouw hun meterstanden keurig netjes zonder fouten zouden doorgeven, dan zou er niets 
aan de hand zijn. Maar er zijn mensen die bewust proberen ‘intelligent’ met hun meterstand om te 
gaan. Als dat consequent wordt gedaan gedurende drie jaar, dan zouden aanzienlijke energie-
volumes niet aan de correcte leverancier worden gealloceerd maar bijvoorbeeld onbedoeld in het 
netverlies terecht komen. Ook om die reden is het handig om niet uitsluitend te reconciliëren op de 
door de klant zelf ingediende standen. De kans dat zowel de klantstand als de fysiek opgenomen 
stand niet goed is, is wel heel erg klein.  
Dhr. Buitelaar constateert dat er twee zaken spelen: reconciliatie en een stand vaststellen ter con-
trole op fraude. Dat laatste punt speelt vooral bij de geschillencommissie.  
Dhr. Janssen bevestigt dat dit twee verschillende zaken zijn. Als een stand wordt vastgesteld, is de 
geschillencommissie tevreden. Maar als deze stand niet in de reconciliatie wordt meegenomen, 
zou een ‘intelligente’ afnemer het met zijn door middel van kaartjes doorgegeven standen zodanig 
kunnen spelen dat er redelijk grote volumes jarenlang in het netverlies terechtkomen. En een ander 
speerpunt was het terugdringen van netverliezen. 
Dhr. Ibrovic wijst erop dat het reconciliatieproces jaarlijks plaatsvindt. Hier gaat het om het fysiek 
opnemen eens in de drie jaar. Wat doet de netbeheerder de andere twee jaren? Welke informatie 
wordt dan gebruikt voor reconciliatie? 
Dhr. Janssen antwoordt dat de door de leverancier ingediende bestanden, die in verreweg de 
meeste gevallen door de klant zijn doorgegeven, de reconciliatie ingaan. Een klant die dat niet te 
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goeder trouw doet, maar daar bewust mee gaat zitten spelen, kan er op die manier voor zorgen dat 
er een te laag volume aan hem wordt gealloceerd. Dat betekent dat het resterende volume in het 
netverlies terechtkomt. Door de driejaarlijkse fysieke stand ook in de reconciliatie mee te nemen, 
kan dat worden rechtgetrokken. 
Dhr. Ibrovic begrijpt dat de netbeheerder twee jaar het risico loopt dat er twijfelachtige meterstan-
den in de reconciliatie zijn betrokken en alleen het derde jaar de juiste gegevens kan betrekken bij 
reconciliatie. Dan verloopt het proces de andere twee jaren niet optimaal en zouden aanvullende 
maatregelen moeten worden getroffen, als deze stand noodzakelijk is voor reconciliatie.  
Dhr. Swinkels merkt met betrekking tot de frauderende klant op dat dit type klant niet de deur 
opendoet voor de meteropnemer. Bovendien is het zo dat als na de fysieke opname de leverancier 
een stand vaststelt waarbij de dan vastgestelde reconciliatie extreem afwijkt van de fysieke opname 
die daarvoor heeft plaatsgevonden, de netbeheerder via het disputenproces de door de leverancier 
vastgestelde stand aan kan vechten. Het risico van de netverliezen is daarmee ook beperkt, omdat 
de netbeheerder met zijn fysiek opgenomen meterstand ten opzichte van de leverancier wel aan het 
langste eind zal trekken in een dergelijk dispuut. Dus daar ziet VOEG ook het probleem niet. 
Dhr. Buitelaar vat samen dat volgens VOEG de stand niet zou moeten worden meegenomen in de 
reconciliatie. Aan de andere kant wil zij wel de cyclus gelijk houden. Een alternatief zou zijn een 
betere afstemming tussen de cyclus van de leverancier en die van de netbeheerder. In het verleden 
was dat andersom en dat bleek ook niet te werken. Er zal iets moeten gebeuren. In het uiterste 
geval gaat de leverancier zelf de meterstand opnemen. 
Dhr. Swinkels is nog steeds niet overtuigd van de noodzaak om ook dat vaststellingsmoment 
automatisch mee te nemen in de reconciliatie. Bij het PBM is een compromis neergelegd waarbij 
VOEG heeft gezegd: ‘We begrijpen de doelmatigheid en de prikkel die de leverancier krijgt om bij 
sterk afwijkende meterstanden er wat mee te doen.’ Maar zij ziet geen noodzaak om op dat 
moment ook reconciliatie vast te stellen. Dat komt op het moment dat de leverancier zijn meter-
standen vaststelt. Als de netbeheerder het daarmee niet eens is op basis van zijn fysieke opname, 
dan staat er een disputenproces open. Dat zou een mooie middenweg kunnen zijn die tegemoet-
komt aan bezwaren van met name enkele nieuwe toetreders en die aan de andere kant recht doet 
aan de praktische voordelen van het meenemen van de standen.  
Dhr. Ibrovic begrijpt dat VOEG een ideale wereld schetst waarin geen fraude is, alle meters goed 
functioneren en niet verwisseld hoeven te worden. Als in dat geval de fysieke meterstand van de 
netbeheerder betrokken wordt bij reconciliatie, heeft de leverancier dan een probleem met het niet-
synchroon lopen van zijn eigen cyclus? 
Dhr. Swinkels heeft dan inderdaad het probleem dat het afrekenmoment met de klant een ander 
moment is dan het tijdstip waarop het inkoopvolume wordt vastgesteld. Een leverancier wil graag 
datgene wat hij inkoopt vaststellen op het moment dat hij dat in rekening kan brengen bij de klant, 
en niet op tussentijdse momenten.  
Dhr. Ibrovic veronderstelt dat als het reconciliatieproces in alle eerlijkheid zou verlopen, de net-
beheerder het reconciliatiemoment heel strikt zou moeten houden bij de dag van opname. Dat 
gebeurt ook niet. Het volume wordt gerelateerd aan de periode van een jaar en aan de hand van het 
standaardjaarverbruik wordt nagerekend wat het volume had moeten zijn voor het moment van de 
reconciliatie.  
Dhr. Swinkels merkt op dat in een ideale wereld VOEG niet had gevraagd om het omkeren van de 
meetketen.  
Dhr. Ibrovic zou dan geen afwijking verwachten tussen hetgeen de netbeheerder opneemt en het 
standaarjaarverbruik. Tenzij de klant zelf met schommelingen in zijn verbruik komt.  
Dhr. Den Haselaar is het met die uitspraak eens. Een leverancier die zijn standencollectieproces 
goed heeft ingericht en die correcte standen van zijn klant weet te krijgen, zal heel weinig verschil 
zien in het volume op het moment dat er een fysieke opname in het reconciliatieproces meegaat 
die op dat moment aan hem wordt doorberekend. Dat zal in dezelfde lijn liggen. Het gaat om de 
situaties waarbij er opeens heel grote verschillen zijn, omdat de leverancier langdurig aan het 
schatten is of omdat hij een frauderende klant heeft. 
Dhr. Buitelaar wijst erop dat de leverancier een extra inspanning moet verrichten om een zo juist 
mogelijke stand te krijgen. Vroeger hoefde dat niet. Nu moet de leverancier actie ondernemen 
richting klant en hij heeft ook allerlei instrumenten tot zijn beschikking om te controleren of de 
stand die hij krijgt een juiste stand is. Hij kan meteen acteren als er een stand komt die in ernstige 
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mate afwijkt van de stand die hij verwachtte op basis van de hem ter beschikking staande gegevens. 
Als leveranciers doen wat in de code staat, zal ook de kwaliteit van de jaarlijkse standen steeds 
hoger worden en kan fraude in een vroeg stadium aan het licht komen.  
Dhr. Den Haselaar bevestigt dat als de kwaliteit van door de leverancier vastgestelde reeks goed is, 
het weinig pijn zal doen op het moment dat er tussentijds een driejaarlijkse stand wordt gere-
concilieerd.  
Dhr. Swinkels reageert dat er dan dus ook geen noodzaak is om te reconciliëren.  
Dhr. Janssen draait het om. Je kan dan ook de conclusie trekken dat het evenmin bezwaarlijk om 
wel te reconciliëren maar niet te factureren.  
Dhr. Schilt stipt aan dat in art. 1.1.7 InformatieCode is bepaald dat de leverancier verantwoordelijk 
is voor de distributie van vastgestelde meterstanden. Daar zou dan nog even naar moeten worden 
gekeken.  
Dhr. Den Haselaar wijst erop dat de leveranciers deze verantwoordelijkheid collectief hebben 
belegd bij de netbeheerder.  
Dhr. Swinkels merkt op dat dit een van de weinige punten was waarbij het PBM een soort conflict 
of interest had met een aantal nieuwe toetreders. De mensen in het PBM zaten allemaal in een 
shared services center-achtige omgeving met hun netbeheerder. Daarom heeft VOEG ook gezegd 
dat voor dit punt niet de juiste mensen aan tafel zaten. Dan zie je dat een scenario dat een mooi 
compromis was niet is gehonoreerd door het PBM. 
Dhr. Den Haselaar reageert dat in het PBM niet alleen partijen zitten die voorheen in een shared 
services center zaten. Ook nieuwe toetreders zijn van harte welkom om zich aan te sluiten en er zit 
er ook al eentje in.  
 
Dhr. Buitelaar vraagt op grond van welke wettelijke bepaling de netbeheerders de driejaarlijkse 
meterstand opnemen.  
Dhr. Janssen legt uit dat sinds de wetswijziging per 1 januari 2012 de netbeheerder verantwoordelijk 
is voor het aanwezig zijn en goed functioneren van de meetinrichting van kleinverbruikers. De 
driejaarlijkse controle is, zoals eerder aangegeven, vooral bedoeld om de juiste werking van de 
meetinrichting te controleren. Dat is een taak die hoort bij de meterbeheerder. Als hij dan toch ter 
plaatse is en de meterstand moet bekijken om te controleren of de meter goed functioneert, is het 
zonde om die meterstand weg te gooien. De driejaarlijkse fysieke controle is dus niet primair 
gericht op het vergaren van meterstanden maar op het controleren van de juiste werking van de 
meter. Dat doet de netbeheerder in zijn hoedanigheid als verantwoordelijke voor de fysieke meet-
inrichting. De meterstand als zodanig is bijvangst.  
Dhr. Buitelaar concludeert dat de stap naar reconciliatie niet is terug te voeren op een wettelijke 
bepaling, wel het controleren van de fysieke werking. 
Dhr. Janssen reageert dat zo geredeneerd er wel meer relaties ter discussie zijn te stellen. Er is ook 
geen enkele wettelijke bepaling dat een door de klant opgenomen stand moet worden ingevoerd in 
de reconciliatie, maar dat staat niet ter discussie.  
Dhr. Den Haselaar vult aan dat het altijd de gewoonte was om alle afgelezen standen mee te 
nemen in het reconciliatieproces, niet alleen klantopnames maar ook fysieke opnames.  
 
Dhr. Buitelaar vraagt of de leveranciers in staat zijn om de driejaarlijkse meting zelf uit te voeren. 
Dhr. Swinkels antwoordt dat de leveranciers daar uiteraard toe in staat zijn. De vraag is wel of de 
uit oogpunt van doelmatigheid voortkomende bijvangst van de meterstand bij het checken van de 
meters voor de toetsing kunnen worden gebruikt in de meetreeks.  
 
Kosten verwerking end of supplyKosten verwerking end of supplyKosten verwerking end of supplyKosten verwerking end of supply    
De voorzitter stelt het onderwerp kosten van verwerking end of supply aan de orde. NLE heeft 
hierop een zienswijze ingediend. 
 
Dhr. Swinkels realiseert zich dat de kostenverdeling eigenlijk geen onderdeel is van de 
InformatieCode, maar vooruitlopend op de onderhandelingen hierover tussen leveranciers en 
netbeheerders wil NLE de NMa erop wijzen dat dit punt speelt in de markt.  
Dhr. Klok constateert dat NLE hiermee een signaal heeft willen geven aan de NMa dat dit punt 
speelt, maar dat het voor de onderhavige procedure niet van belang is.  
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Dhr. Janssen is niet betrokken bij de discussie die hierover plaatsvindt in de sector maar wijst er 
wel op dat in de InformatieCode geen plaats is voor een dergelijke regeling, omdat de 
InformatieCode betrekking heeft op informatie-uitwisseling en niet op geld. Dan komt de 
Tarievencode in beeld, maar daar is ook geen plaats voor een dergelijke regeling, aangezien die 
code alleen ziet op geld dat van de afnemer naar de netbeheerder wordt gepompt of omgekeerd. 
Als het tot een regeling zou komen, zou het hier gaan om een privaatrechtelijke regeling tussen 
netbeheerders en leveranciers.  
 
De voorzitter constateert dat iedereen het erover eens is dat de discussie over dit onderwerp niet in 
het kader van de onderhavige procedure hoeft te worden gevoerd. 
Dhr. Klok voegt hieraan toe dat hij zich ook bezighoudt met de gevolgen van het leveranciersmodel, 
takenverschuivingen tussen netbeheerder en leverancier en welke gevolgen dat heeft voor kosten. 
In een andere procedure komt het door NLE opgebrachte punt ongetwijfeld aan de orde.  
 
ContractContractContractContract E E E Einde Rinde Rinde Rinde Registeregisteregisteregister    
De voorzitter stelt het onderwerp Contract Einde Register (‘CER’) aan de orde. VOEG en NLE 
hebben hierover een zienswijze ingediend.  
 
Dhr. Buitelaar constateert dat de zienswijzen niet helemaal in elkaars verlengde liggen op dit punt. 
Volgens NLE ontbreken in het CER sanctiebepalingen en ook is niet duidelijk aangegeven waarvoor 
het CER mag worden gebruikt. NLE vindt art. 2.5.5 InformatieCode ontoereikend om misbruik van 
het register te voorkomen. Heeft NLE formuleringen in gedachten die aan dit bezwaar tegemoet 
zouden komen? 
Dhr. Swinkels legt uit dat VOEG primair heeft aangegeven dat zij tegen het CER is, en subsidiair dat 
als het CER toch verplicht wordt, er goed op het voorkomen van misbruik moet worden gelet. Dat 
heeft ermee te maken dat de meeste leden van VOEG op dit moment geen lid zijn van het Contract 
Controle Protocol (‘CCP’), terwijl NLE dat wel is. Daarom heeft NLE op dit punt niet het primaire 
bezwaar opgebracht, maar alleen het subsidiaire bezwaar. NLE is een van de latere toetreders tot 
het CCP. Volgens dat protocol raadpleegt de leverancier het register op het moment dat hij een 
klant heeft geworven, teneinde vast te stellen bij welke leverancier de klant zit en wat het con-
tracteinde is bij die leverancier. Op dat moment wordt eigenlijk een opzegging doorgegeven via het 
CCP. De onderlinge afspraak tussen leveranciers is dat het moment van opzegging nog niet het 
moment is dat de leverancier die de klant kwijtraakt enige actie zou mogen ondernemen richting 
die potentieel niet-loyale klant. De leverancier mag pas in actie komen als hij het eindeleverings-
bericht krijgt. Op het moment dat zo’n register wordt verplicht moet men zich er rekenschap van 
geven dat leveranciers het opzegmoment daarvoor al kunnen gebruiken. NLE heeft namelijk gecon-
stateerd dat als zij een switch effectueert, waarbij de wederpartij een eindeleveringsbericht krijgt, 
twee van de grote drie partijen erin slagen om meer dan 10 procent van de mensen die geswitcht 
zijn binnen zestien dagen weer beleverd te krijgen. Waarschijnlijk doen ze dat middels koop op 
afstand waarbij ook een wettelijke bedenktermijn in acht moet worden genomen en praktische 
zaken als of zij dat zelf allemaal na zitten te bellen. NLE heeft er geen harde bewijzen voor, maar 
vreest gezien de termijn dat er al winbackacties worden voorbereid op het moment dat opzeggin-
gen via het CER binnenkomen. NLE heeft nog geen formulering bedacht, mede omdat zij niet weet 
of haar vermoedens dat het gebeurt op het moment van opzegging terecht zijn. Het is ook mogelijk 
dat partijen zo kort op de bal zitten, omdat zij bijvoorbeeld netbeheergegevens op niet rechtmatige 
wijze gebruiken. Op zich denkt NLE dat een dergelijk register de marktwerking versterkt en ook de 
wijze waarop consumenten daartegenaan kijken ten goede komt. Maar als deelname eraan wordt 
verplicht, moet er ook oog zijn voor de wijze waarop het werkt en op welke wijze sancties kunnen 
worden opgelegd op het moment dat partijen er oneigenlijk commercieel gebruik van maken.  
Dhr. Buitelaar veronderstelt dat met het ‘eindeleveringsbericht’ bedoeld wordt het LOSS-bericht.  
Dhr. Swinkels bevestigt dit. 
Dhr. Buitelaar begrijpt de kwestie want het LOSS-bericht komt in ieder geval minimaal dertig dagen 
later dan het opzeggen van het contract. Dus de leverancier kan inderdaad actie ondernemen. Op 
welke wijze kan onrechtmatig gebruik of misbruik op dat moment worden voorkomen? Een andere 
vraag is of dat is te controleren. In het oude systeem werden allerlei tellertjes bijgehouden waar-
door het zogenaamde hengelen aan het licht kwam. 
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Dhr. Slegers legt uit dat diezelfde functionaliteit ook in het CER van toepassing is. Er kan niet 
zomaar een query op het register worden losgelaten als: ‘Geef mij alle klanten van alle leveranciers 
die binnen nu en twee maanden contractvrij zijn.’ Dat soort functionaliteit is uiteraard niet aan-
wezig. Met een mandaat van de klant kan per aansluiting worden opgevraagd wanneer het con-
tracteinde van die klant bij zijn huidige leverancier is. NLE refereert meer aan acties die plaats-
vinden nadat op een juiste wijze gebruik wordt gemaakt van zowel het huidige CCP als het 
geplande CER en de berichtgeving daaromtrent. Retentieacties liggen in het commerciële domein. 
Dhr. Buitelaar merkt op dat daarmee wordt gezegd dat dit goed moet worden afgesproken in een 
gedragscode, waarover eerder dit jaar met de sector is gesproken en waarvan ook documenten cir-
culeren. De vraag van NLE is op welke manier een bepaling kan worden opgenomen. 
Dhr. Verbiest schetste de situatie dat een opzegging wordt ontvangen. Dat loopt via het huidige 
CCP, dat wordt vervangen door het CER. Die opzegging zou theoretisch kunnen worden gebruikt 
ter voorbereiding van ontvangst van het LOSS-bericht om kort op de bal met de klant in contact te 
treden. NLE vindt dat als deelname aan het CER in de InformatieCode wordt opgenomen, moet 
worden voorkomen dat de ontvangen opzegging, die ook in het CER onderdeel is van het systeem, 
kan leiden tot het voorbereiden van commerciële acties.  
Dhr. Buitelaar wijst erop dat het probleem ook blijft bestaan als het CER niet wordt verplicht in de 
InformatieCode en deelname op vrijwillige basis is. Het probleem blijft hetzelfde. 
Dhr. Swinkels bevestigt dat. Maar het misbruik zit op dit moment in een wat vagere positie. Onder-
ling is een protocol afgesproken dat deelnemers geen winbackacties ondernemen op het moment 
dat opzeggingen worden ontvangen. Dan is het te betitelen als oneerlijke handelspraktijk. Als het 
CER verplicht wordt gesteld, zou voor dergelijk misbruik sanctionering moeten worden vastgelegd.  
Dhr. Buitelaar reageert dat op misbruik van het systeem altijd kan worden gehandhaafd.  
 
Mevr. Wassenaar legt uit dat het CER anders wordt ingericht dan het CCP. De verplichting heeft 
uitsluitend tot doel dat de leveranciers hun contracteindedata ter beschikking stellen in een cen-
traal register. That’s it. Een klant is gebonden aan het doen van een tijdige opzegging bij de oude 
leverancier. Of hij dat nu zelf doet of dat de nieuwe leverancier dat als service voor hem doet. Maar 
misbruik hangt niet samen met de manier waarop de opzegging wordt gedaan. Nu betitelt NLE het 
als misbruik wanneer een leverancier processen inricht om klanten weer terug te winnen. 
Dhr. Swinkels ontkent dat hij dat heeft gezegd. Het gaat erom dat er een bestaande afspraak is dat 
er geen winbackacties onder het CCP worden ondernomen na opzegging. Daartegen maakt NLE 
bezwaar. Zij heeft er geen bezwaar tegen dat als een leverancier na het ontvangen van een LOSS-
bericht overgaat tot winback. Dat heet concurrentie.  
Mevr. Wassenaar bevestigt dat dit een aanvullende afspraak is onder het huidige CCP, die overi-
gens ook in de gedragscode van energieleveranciers is opgenomen. Het CER is alleen bestemd is 
voor het beschikbaar stellen van contracteindedata.  
Dhr. Janssen vult aan dat dit is om te voorkomen dat op een verkeerd moment wordt opgezegd.  
 
(De heren Schilt en Tabor verlaten de hoorzittingszaal.) 
 
Dhr. Buitelaar constateert dat het CER niet over het opzeggen gaat. Het door NLE gesignaleerde 
probleem speelt ná het CER.  
Dhr. Swinkels merkt op dat er parallelle discussies plaatsvinden over opzeggen, contracteren en 
beëindigen, waarbij het CER weer wel een rol zou gaan spelen. Als dat gebeurt, moet men scherp 
oog houden voor dit aspect.  
Dhr. Buitelaar legt uit dat de NMa eerder dit jaar van Energie-Nederland heeft begrepen dat er een 
nieuwe gedragscode komt. Die zou er eind december al moeten zijn. In dat kader speelt een dis-
cussie waarin de stappen die NLE bedoelt aan de orde komen. Uiteraard speelt het CER daarin een 
rol, maar ook dan alleen in de vorm zoals beschreven in de code, als tool om gegevens beschikbaar 
te stellen, niet om op te zeggen. Dat staat in de gedragscode. 
Dhr. Swinkels benadrukt namens VOEG dat het voor sommige nieuwe toetreders prettig is om een 
tijdje hard kunnen groeien zonder dat andere spelers doorhebben dat dit aan het gebeuren is. 
VOEG heeft bezwaar tegen het verplicht stellen van deelname aan het CER, omdat daarin is te zien 
naar welke leverancier klanten overstappen.  
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Dhr. Den Haselaar vraagt zich af of het CER daadwerkelijk de naam registreert van de leverancier 
waar een klant naartoe is gegaan en of dat voor andere partijen zichtbaar is.  
Mevr. Wassenaar legt uit dat dit alleen zo is als de opzegging wordt gedaan vanuit de ene leveran-
cier naar de andere leverancier. Dat is ook niet gekoppeld aan het CER. Als een leverancier namens 
zijn nieuwe klant opzegt, stuurt hij geen anoniem briefje. Dus dan weet de oude leverancier wie de 
nieuwe leverancier is.  
Dhr. Swinkels neemt graag zitting in de evaluatiegroep voor de nieuwe gedragscode.  
Mevr. Wassenaar neemt hiervan kennis.  
 
De voorzitter constateert dat de aanwezigen geen behoefte hebben aan het maken van verdere 
opmerkingen over bijlage 1 bij het voorstel, de InformatieCode. Zij stelt bijlage 2 bij het voorstel 
aan de orde. De hoorcommissie heeft met betrekking tot deze bijlage geen nadere vragen. Zij stelt 
de aanwezigen in de gelegenheid het woord te voeren. 
 
Dhr. Janssen geeft aan geen behoefte te hebben om een mondelinge toelichting te geven op de 
schriftelijk ingediende zienswijze. 
Dhr. Janssen heeft nog één opmerking die niet in de schriftelijke zienswijze is opgenomen. 
Netbeheer Nederland heeft inmiddels kennis genomen van het besluit in het dossier met 
zaaknummer 103897 over de uitrol van de slimme meter en geconstateerd dat waarschijnlijk 
onbedoeld een aantal wijzigingen die in het onderhavige dossier zijn opgenomen, met name in de 
Meetcode Elektriciteit, al in het andere dossier zijn verwerkt. Als dat onbedoeld is, dan moet er nog 
even naar worden gekeken. Als het wel zo bedoeld is, dan moeten ze uit het onderhavige dossier 
worden verwijderd.  
 
De voorzitter constateert dat de aanwezigen geen behoefte hebben aan het maken van verdere 
opmerkingen over het voorstel. Zij gaat over tot de afronding van de hoorzitting. De termijn van het 
indienen van een schriftelijke zienswijze is gesloten. Met het einde van deze hoorzitting is ook de 
termijn van het indienen van een mondelinge zienswijze gesloten.  
 
Zij recapituleert dat de Duurzame Energie Koepel heeft toegezegd binnen één week de statuten van 
de stichting toe te sturen. 
 
De NMa streeft ernaar om in het najaar een besluit over het voorstel te nemen, maar die termijn is 
ook afhankelijk van de vraag of er een wijzigingsopdracht moet worden gegeven, waardoor enige 
vertraging kan ontstaan.  
 
Zij dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. Zij sluit de hoorzitting.  
 

------- 
 


