
Nr. 14207
9 juli

2012

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit tot wijziging van de 

Informatiecode Elektriciteit en Gas alsmede daarmee samenhangende 

wijzigingen in diverse andere codes ter implementatie van de Wet 

verbetering marktmodel

Zaaknummer: 103834 en 103900 

1. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (de Raad) heeft op 27 december 
2011 in de procedure met kenmerk 103834 een voorstel ontvangen als bedoeld in artikel 27, eerste 
lid, artikel 31, eerste lid en artikel 54, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12a, eerste 
lid, 12b, eerste lid en 22, eerste lid van de Gaswet tot wijziging van de Informatiecode Elektriciteit 
en Gas alsmede daarmee samenhangende wijzigingen in diverse andere codes. In dit voorstel is 
tevens opgenomen het voorstel met kenmerk 103900 tot wijziging van de voorwaarden als 
bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 ter optimalisatie van de allocatie en 
reconciliatie van elektriciteit.

2. Het voorstel is ingediend door de Vereniging Nederlandse Energie Data Uitwisseling (NEDU) 
namens een representatief deel van ondernemingen die zich bezig houden met transporteren, 
leveren en meten van elektriciteit en gas alsmede door de Vereniging Energienetbeheerders in 
Nederland namens de gezamenlijke netbeheerders (GNB). De kern van de codewijzigingsvoorstel-
len betreft het aanpassen van de Informatiecode en een aantal codes aan de wijzigingen van de 
Elektriciteitswet 1998 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. Onderhavig 
ontwerpbesluit betreft wijzigingen van:
• De Informatiecode Elektriciteit en Gas
• 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
• De Begrippenlijst Gas

3. De Raad heeft besloten op dit codewijzigingsvoorstel de uniforme openbare voorbereidingsproce-
dure, zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te 
verklaren. Deze procedure kent geen bezwaarfase. Na vaststelling van het besluit kunnen 
belanghebbenden beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Op grond 
van artikel 3:11 van de Awb ligt het ontwerpbesluit vanaf maandag 9 juli 2012 tot maandag 
20 augustus 2012 voor een periode van zes weken ter inzage ten kantore van de NMa (Zurichtoren, 
Muzenstraat 81, 2511 GA, Den Haag). Indien u inzage wenst, kunt u daartoe contact opnemen met 
de griffier van de NMa op telefoonnummer 070-330 1903.

4. Partijen kunnen naar keuze schriftelijk en/of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Indien 
u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken, krijgt u hiervoor de mogelijkheid tijdens een 
hoorzitting op woensdag 29 augustus 2012 van 10:00 uur tot 13:00 uur ten kantore van de NMa 
(locatie Muzentoren, Wijnhaven 24, Den Haag). Voor deze hoorzitting moet u zich aanmelden. 
Aanmelden is mogelijk tot maandag 20 augustus 2012 via de carrousel op de website van de NMa 
(www.nma.nl → Energie). De hoorzitting komt te vervallen als er geen aanmeldingen zijn.

5. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit kunnen tot maandag 20 augustus 2012 worden 
ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Energiekamer, ter attentie van de heer 
Tom Topp, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, fax: 070-330 3370, onder vermelding van zaaknum-
mer 103834 dan wel 103900.

6. Indien u van mening bent dat uw reactie gegevens bevat die vertrouwelijk moeten worden 
behandeld, dient u dit in een begeleidend schrijven gemotiveerd aan te geven. Een verzoek om 
vertrouwelijke behandeling wordt niet zonder meer gehonoreerd. De Raad beoordeelt uw verzoek 
aan de hand van het bepaalde in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur en in het licht 
van de door u aangevoerde motivering.

7. Het ontwerpbesluit l en deze kennisgeving worden gepubliceerd op de website van de Energieka-
mer (www.nma.nl → Energie → Terinzageleggingen). Voorts wordt deze kennisgeving gepubli-
ceerd in de Staatscourant.
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