
30-11-2002. 
 
 
 
Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektri-
citeit en Gas 
 
Tarievencode Elektriciteit 

Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 2. 

 
Netcode Elektriciteit 

Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 2. 

 
Meetcode Elektriciteit 

Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 5.  

 
Systeemcode Elektriciteit 

Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 6. 

 
Begrippenlijst Elektriciteit  

Terwille van de samenhang en omdat diverse bestaande en thans niet gewijzigde begrippen ook van belang 

zijn voor het verstaan van de IcEG, is de hele begrippenlijst opgenomen. De wijzigingen zijn opgenomen 

vanaf pagina 11. 

 
Tarievencode Gas 

Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 25. 

 
Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB 

Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 27. 

 
Meetvoorwaarden Gas – RNB 

Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 28. 

 
Allocatievoorwaarden Gas 

Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 29. 

 
Begrippenlijst Gas  

Terwille van de samenhang en omdat diverse bestaande en thans niet gewijzigde begrippen ook van belang 

zijn voor het verstaan van de IcEG, is de hele begrippenlijst opgenomen. De wijzigingen zijn opgenomen 

vanaf pagina 30. 

 

Van hoofdstukken en bijlagen die in hun geheel worden verplaatst naar de Informatiecode Elektriciteit en 

Gas is alleen de hoofdstuktitel of bijlage titel opgenomen in dit document. Alleen de olijfgroen gemar-

keerde wijzigingsvoorstellen maken deel uit van dit voorstel. 

 

Zwart tekst is vigerende door de Raad van Bestuur van de NMa vastgestelde codetekst. Gekleurde - onder-

streepte of doorgehaalde - tekst is onderdeel van de volgende codewijzigingsvoorstellen die nog in behan-

deling zijn bij de NMa: 

- Voorstel N 2010-336 d.d. 17-02-2010 103070 invoedvoorwaarden en exitspecificaties LNB 

- Voorstel N 2011-439 d.d. 18-02-2011 103776 OV-exitcapaciteit 

- Voorstel N 2011-443 d.d. 31-03-2011 103813 update Gebiedsindeling Elektriciteit 

- Voorstel N 2011-321 d.d. 04-07-2011 n.n.b. verbetering allocatie en reconciliatie 

- Voorstel N 2011-509 d.d. 04-07-2011 n.n.b. aansluitcapaciteit en gecontracteerd transportvermogen 

Bijlage 2  

bij codewijzigingsvoorstel 11158 - 103834 
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- Voorstel N 2011-523 d.d. 04-07-2011 103897 + 103898 uitrol slimme meter (kamerstukken 

31374) 

- Voorstel N 2011-525 d.d. 04-07-2011 103871 correcties in gascodes 

- Voorstel N 2011-533 d.d. 04-07-2011 103876 herziene versie OV-exitcapaciteit 

- Voorstel 11158 d.d. 21-12-2011 103834 kleinverbruik marktmodel (kamerstukken 31374) 
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Tarievencode Elektriciteit: 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999    
Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 
Besluit 101690/31; in werking: 01-09-2004 
Besluit 103388/12; in werking: 28-07-2010 
Voorstel N 2011-509: 04-07-2011                    
Voorstel N 2011-400: 31-10-2011              
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                   
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Deze wijziging is het gevolg van het verplaat-

sen van het huidige hfd. 4 van de McE via het 

tijdelijke hfd. 7 naar hfd. 5 en 6 van de IcEG.  

3.2.2 De kosten, welke worden bepaald conform de normen en eisen van de Raad van 
Bbestuur van de mededingingsautoriteit, worden ingedeeld in twee catego-
rieën: 
a.  de transportafhankelijke kosten, zijnde: 

- de afschrijvingslasten van de netinfrastructuur; 
- een redelijk rendement op het geïnvesteerde vermogen in de netinfra-

structuur; 
- de kosten van aanleg en instandhouding van de netinfrastructuur; 
- de kosten van inkoop van energie voor de dekking van netverliezen, 

het oplossen van transportbeperkingen, het toepassen van congestie-
management en de handhaving van de spannings- en blindvermogenshuis-
houding; 

- de kosten van de maatregelen ter voorkoming van spanningsdips zoals 
bedoeld in 3.2.1e van de Netcode Elektriciteit; 

- de gecascadeerde kosten van netten op een hoger spanningsniveau; 
- de operationele kosten in verband met het voorgaande. 

b.  de transportonafhankelijke kosten, zijnde: 
- de kosten van verwerking van meetgegevens (hoofdstuk 4 7 van de 

Meetcode Elektriciteit 5 en 6 van de Informatiecode Elektriciteit en 
Gas); 

- de kosten voor beheer van het aansluitingregister; 
- de kosten voor allocatie, reconciliatie en validatie; 
- de kosten voor factureren, klantenservice, incasso en klanten- en 

contractadministratie; 
- de kosten voor het invullen van dataverzoeken van Raad van Bbestuur 

van de mededingingsautoriteit; en 
- de kosten voor het afhandelen van switch- en verhuisberichten. 

 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999    
Besluit 102490/23; in werking: 01-01-2009 
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 
Voorstel N 2011-509: 04-07-2011          
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

4.4.1  Het volume waarvoor het systeemdienstentarief geldt wordt, voor verbrui-
kers in de tariefcategorieën genoemd in 3.7.1, onderdelen a t/m e en f, 
voor zover het aansluitingen betreft met een doorlaatwaarde groter dan 
3*80A 3x80A, als volgt bepaald: 

 Esys = Ein + Egen - Etbv- Euit, waarbij: 
Esys staat voor de omvang van de tariefdrager in kWh; 
Ein staat voor de comptabel vastgestelde afname van elektrische energie 

van het net in kWh; 
Egen staat voor de comptabel vastgestelde opgewekte elektrische energie 

aan de klemmen van de generator(en) in kWh; 
Etbv staat voor de comptabel vastgestelde omvang van het toelaatbaar be-

drijfsverbruik productie-installatie in kWh; 
Euit staat voor de comptabel vastgestelde invoeding op het net in kWh. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999   
Besluit 10102342/6; in werking:01-10-2006  
Besluit 102490/23; in werking: 01-01-2009 
Voorstel N 2011-509: 04-07-2011              
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

4.4.2  Bij of krachtens de aansluitovereenkomst tussen een netbeheerder en de 
aangeslotene wordt bepaald op welke wijze Esys comptabel wordt vastgesteld. 
Daarbij kan worden overeengekomen dat de onder in 4.4.1 genoemde elementen 
niet alle afzonderlijk behoeven te worden gemeten, uitgezonderd Egen bij 
aansluitingen groter dan 3*80A 3x80A, deze dient altijd comptabel met be-
hulp van een meetinrichting zoals bedoeld in 2.5 van de Meetcode Elektri-
citeit te worden vastgesteld.  

 (……) 

Besluit 102077/8; in werking: 13-12-2005   
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

5.1.2  Indien een netbeheerder door faillissement van een vergunninghouder leve-
rancier als gevolg van toepassing van het leveranciersmodel zoals bedoeld 
in artikel 95cb van de Wet tariefinkomsten derft, dan mogen deze gederfde 
inkomsten worden verrekend in de tarieven van de netbeheerder. 

Besluit 102077/8; in werking: 13-12-2005 
Voorstel N 2011-509: 04-07-2011                  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

5.1.3  De in artikel 5.1.2 bedoelde verrekening heeft ten hoogste betrekking op 
de gederfde tariefinkomsten gedurende twee zes maanden voorafgaand aan het 
moment waarop de vergunninghouder in staat van faillissement is verklaard 
(jaar t). Dit is de datum waarop melding wordt gemaakt van het betreffende 
faillissement in de Nederlandse Staatscourant. 

 (……) 
 
Netcode Elektriciteit: 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 2.1.1.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 27, tweede lid, onderdeel c, van de 
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Elektriciteitswet 1998 en 3.1.3 van de Tarievencode Elektriciteit, worden, 
indien sprake is van elektrische installaties of samenstellen van elektri-
sche installaties op een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onder-
delen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, die elk af-
zonderlijk met het net zijn verbonden en onderling niet met elkaar zijn 
verbonden of zonder tussenkomst van de netbeheerder kunnen worden verbon-
den, de desbetreffende verbindingen in het kader van de voorwaarden zoals 
bedoeld in de artikelen 31 en 54 van de Elektriciteitswet 1998 beschouwd 
als even zovele afzonderlijke aansluitingen. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 2.1.1.8 Indien sprake is van een elektrische installatie of een samenstel van 
elektrische installaties die zich bevindt op een perceel of object waar-
voor geen beschikking in het kader van de Wet waardering onroerende zaken 
is afgegeven, maar die wel met één of meer verbindingen is verbonden aan 
een net, word(t)(en) de desbetreffende verbinding(en) in het kader van de 
voorwaarden zoals bedoeld in de artikelen 31 en 54 van de Elektriciteits-
wet 1998 eveneens beschouwd als een aansluiting.  

 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.1.3  De comptabele meting 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000   
Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.1.3.1  Tenzij op grond van deze regeling anders is bepaald, heeft de aangeslotene 
de plicht te zorgen voor comptabele meting bij het overdrachtspunt van de 
netaansluiting met inachtneming van de Meetcode Elektriciteit. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000   
Besluit 100078/20; in werking: 11-04-2001 
Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.1.3.2  De plaats van de comptabele meetinrichting wordt bepaald door de netbe-
heerder in overleg met de aangeslotene en, indien de aangeslotene een 
grootverbruiker is en hij zijn meetverantwoordelijkheid heeft overgedra-
gen, met de door hem op grond van de Meetcode Elektriciteit aangewezen 
meetverantwoordelijke. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000   
Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.1.3.3  De comptabel te meten grootheden worden vastgelegd in het aansluitcon-
tract. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000   
Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                           

2.1.3.4  De comptabele meetinrichting registreert de grootheden in het overdrachts-
punt van de netaansluiting. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.1.3.5  In afwijking van het bepaalde in 2.1.3.1, hoeft een aangeslotene met een 
netaansluiting met doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x25A op laag-
spanning niet te zorgen voor comptabele meting indien:  
a.  het een zogenaamde “onbemande” installatie betreft waarvan het ver-

bruik van tevoren voor onbepaalde tijd door de aangeslotene wordt inge-
steld of geprogrammeerd en het verbruik mitsdien niet door externe om-
standigheden zoals temperatuur, vochtigheid en waterstand, menselijke 
aanwezigheid, beïnvloed kan worden en; 

b.  de netbeheerder op basis van de in 2.1.3.6 bedoelde gegevens de in 
een jaar te transporteren hoeveelheid elektriciteit goed kan berekenen 
en de aangeslotene ermee instemt dat op basis van het aldus berekende 
verbruik de door hem verschuldigde transportkosten berekend worden. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Deze wijziging is het gevolg van het verplaat-

sen van B15 van de McE naar B2 van de IcEG                   

2.1.3.6  Ingeval van een aansluiting als bedoeld in 2.1.3.5 is de aangeslotene 
verplicht ervoor te zorgen dat de netbeheerder altijd over de meest actue-
le informatie beschikt ten aanzien van: 
a.  het geïnstalleerde vermogen van de installatie; 
b.  de in- en uitschakeltijden van de installatie; 
c.  de tijden dat niet het volledige vermogen van de installatie wordt 

benut en de omvang van het dan ingeschakelde vermogen en  
d.  voor zover het een installatie voor openbare verlichting of een ver-

keersregelinstallatie betreft, de overige gegevens als bedoeld in bij-
lage 15 bij de Meetcode Elektriciteit 2 bij de Informatiecode Elektri-
citeit en Gas. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.1.3.7  Indien de netbeheerder twijfelt aan de juistheid of de volledigheid van de 
hem conform 2.1.3.6 verstrekte gegevens of niet in staat blijkt te zijn de 
hoeveelheid te transporteren elektriciteit conform 2.1.3.5 sub b goed te 
berekenen, kan hij de aangeslotene opdragen tijdelijk te zorgen voor comp-
tabele meting conform 2.1.3.1. Onverminderd hetgeen bepaald is in de aan-
sluit- en transportovereenkomst is de netbeheerder gerechtigd tijdelijk 
een meetinrichting te plaatsen en metingen te (laten) verrichten indien de 
aangeslotene aan een verzoek als bedoeld in de eerste volzin geen gehoor 
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geeft. 

Besluit 102928/7; in werking: 10-04-2009 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.1.3.8 In afwijking van artikel 2.1.3.1 hoeft een aangeslotene met een netaan-
sluiting met een doorlaatwaarde groter dan 3x25A op laagspanning niet te 
zorgen voor comptabele meting, indien: 
a. het een in artikel 2.1.3.5 sub a bedoelde installatie betreft en 
b. de netbeheerder de in een jaar te transporteren hoeveelheid elektrici-

teit goed kan berekenen en de aangeslotene er mee instemt dat op basis 
van het aldus berekende verbruik de door hem verschuldigde transport-
kosten berekend worden en 

c.  voor deze installatie kan worden volstaan met een netaansluiting 
met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x25A op laagspanning, 
gelet op het geïnstalleerde vermogen van de installatie en 

d.  de aangeslotene bij de netbeheerder een verzoek heeft ingediend tot 
verlaging van de doorlaatwaarde van de netaansluiting tot een waarde 
kleiner dan of gelijk aan 3x25A op laagspanning. 

 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004  
Besluit 103555/12; in werking: 30-06-2011 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Het bestaande artikel 4.1.1 van de IcEG 

verplaatst binnen de IcEG naar 9.1.2.               

De IcEG valt sinds 01-07-2011 niet meer 

onder art. 31 van de Wet, maar onder art. 54.   

Omdat het verplichte LV-model niet van 

toepassing is op kleinverbruikers die zijn 

aangesloten op een particulier net, zijn de 

hoofdstukken 3, 5, en 8 van de IcEG niet van 

toepassing op particuliere netten.                     

Door hier ook art. 9.1.2 uit te zonderen kan het 

bestaande artikel 1.1.6 van de IcEG vervallen.                    

2.7.5  Indien: 
-  op een particulier net één of meer verbruikers of producenten zijn aan-

gesloten die een ander leverancierscontract wensen, en 
-  de beheerder van het particuliere net gebruik wenst te maken van het 

elektronische berichtenverkeer bedoeld in 3.8.1 van de Systeemcode 
Elektriciteit en 4.1.1 9.1.2 van de Informatiecode Elektriciteit en 
Gas, en  

-  de beheerder van het particuliere net op grond van 3.8.1b van de Sys-
teemcode Elektriciteit respectievelijk 4.1.3 van de Informatiecode 
Elektriciteit en Gas gerechtigd is gebruik te maken van het elektroni-
sche berichtenverkeer bedoeld in 3.8.1 van de Systeemcode Elektriciteit 
en 4.1.1 9.1.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, 

 zijn de volgende onderdelen van voorwaarden bedoeld in artikel 31, eerste 
lid, en artikel 54 van de Wet, van overeenkomstige toepassing op de be-
heerder van het particuliere net: 
a.  van de Netcode Elektriciteit paragraaf 2.1.3, met uitzondering van 

artikel 2.1.3.2 Netcode, 
b. van de Netcode Elektriciteit paragraaf 5.1; 
c.  van de Systeemcode Elektriciteit de artikelen 3.7.10a.1 tot en met 

3.7.10a.8 inclusief de bijlagen 6 en 7, alsmede de paragrafen 3.8, 3.8a 
en 4.1; 

d.  de Informatiecode Elektriciteit en Gas, met uitzondering van de 
hoofdstukken 3, 5 en 8 en van artikel 9.1.2.  

 (……) 

Besluit 100703/8; in werking: 01-01-2002  
Besluit 101921/4; in werking: 21-05-2005  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.9.1  Indien een aangeslotene beschikt over een meer dan één aansluiting, be-
staande uit twee of meer netaansluitingen en die aangeslotene een verzoek 
doet zoals bedoeld in artikel 16, lid 1, sub h van de Wet, wordt, indien 
van toepassing, per netaansluiting een verzoek ingediend. 

 (……) 

Besluit 102381/9; in werking: 01-07-2007  
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.9.2b Indien er zich achter een netaansluiting slechts één productie-installatie 
bevindt, of, indien er zich achter een netaansluiting meer dan één produc-
tie-installaties bevinden van hetzelfde type, kan, in afwijking van 
2.9.2a, de in 2.9.2a bedoelde EAN-code dezelfde zijn als die waarmee op 
grond van 2.1.3 2.1.1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas de desbe-
treffende netaansluiting wordt geïdentificeerd. 

 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000   
Besluit 100389/1; in werking: 16-03-2001  
Besluit 100700/4; in werking: 01-01-2002  
Besluit 101909/5; in werking: 03-05-2005  
Besluit 102344/11; in werking: 01-04-2007  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

6.3.1  De netbeheerder betaalt, uitgezonderd de in 6.3.2 genoemde omstandigheden, 
aan aangeslotenen op zijn net bij wie de transportdienst ten gevolge van 
een storing wordt onderbroken, bij de eerstvolgende jaar- respectievelijk 
maandafrekening een compensatievergoeding ter hoogte van het hieronder ge-
noemde bedrag: 
a. ingeval van een onderbreking van de transportdienst ten gevolge van een 

storing in een net met een spanningsniveau tot en met 1 kV: 
- per aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3 x 25 A op een net met 

een spanningsniveau tot en met 1 kV: € 0,- bij een onderbreking kor-
ter dan 4 uur dan wel € 35,- bij een onderbreking van 4 uur tot 8 
uur, vermeerderd met € 20,- voor elke volgende aaneengesloten perio-
de van 4 uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van 
de onderbreking. 
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- per aansluiting groter dan 3 x 25 A op een net met een spanningsni-
veau tot en met 1 kV: € 0,- bij een onderbreking korter dan 4 uur 
dan wel € 195,- bij een onderbreking van 4 uur tot 8 uur, vermeer-
derd met € 100,- voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 
uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van de onder-
breking. 

b. ingeval van een onderbreking van de transportdienst ten gevolge van een 
storing in een net met een spanningsniveau van 1 kV tot 35 kV: 
- per aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3 x 25 A op een net met 

een spanningsniveau tot en met 1 kV € 0,- bij een onderbreking kor-
ter dan 4 uur dan wel € 35,- bij een onderbreking van 4 uur tot 8 
uur  vermeerderd met € 20,- voor elke volgende aaneengesloten perio-
de van 4 uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van 
de onderbreking. 

- per aansluiting groter dan 3 x 25 A op een net met een spanningsni-
veau tot en met 1 kV: € 0,- bij een onderbreking korter dan 2 uur 
dan wel € 195,- bij een onderbreking van 2 uur tot 8 uur, vermeer-
derd met € 100,- voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 
uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van de onder-
breking. 

- per aansluiting op een net met een spanningsniveau van 1 kV tot 35 
kV: € 0,- bij een onderbreking korter dan 2 uur dan wel € 910,- bij 
een onderbreking van 2 uur tot 8 uur, vermeerderd met € 500,- voor 
elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur, uit te betalen bij 
de eerstvolgende jaar- respectievelijk maandafrekening. 

c. ingeval van een onderbreking van de transportdienst ten gevolge van een 
storing in een net met een spanningsniveau van 35 kV of hoger: 
- per aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3 x 25 A op een net met 

een spanningsniveau tot en met 1 kV: € 0,- bij een onderbreking kor-
ter dan 4 uur dan wel € 35,- bij een onderbreking van 4 uur tot 8 
uur, vermeerderd met € 20,- voor elke volgende aaneengesloten perio-
de van 4 uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van 
de onderbreking. 

- per aansluiting groter dan 3 x 25 A op een net met een spanningsni-
veau tot en met 1 kV: € 0,- bij een onderbreking korter dan 1 uur 
dan wel € 195,- bij een onderbreking van 1 uur tot 8 uur, vermeer-
derd met € 100,- voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 
uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van de onder-
breking. 

- per aansluiting op een net met een spanningsniveau van 1 kV tot 35 
kV: € 0,- bij een onderbreking korter dan 1 uur dan wel € 910,- bij 
een onderbreking van 1 uur tot 8 uur, vermeerderd met € 500,- voor 
elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur, uit te betalen bij 
de eerstvolgende jaar- respectievelijk maandafrekening. 

- per aansluiting op een net met een spanningsniveau van 35 kV en ho-
ger: € 0,- bij een onderbreking korter dan 1 uur dan wel € 0,35 per 
kWgecontracteerd bij een onderbreking van 1 uur tot 8 uur, vermeer-
derd met € 0,20 per kWgecontracteerd voor elke volgende aaneengeslo-
ten periode van 4 uur, uit te betalen bij de eerstvolgende jaar- 
respectievelijk maandafrekening. 

 (……) 

 
Meetcode Elektriciteit: 
 (……) 

Besluit 102442/3; in werking: 01-07-2007        
è verplaatst van 1.3.1b(2) naar 1.2.3.4(3) 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)          
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging t.g.v. verplaatsing van tijdelijk McE 

hfd 7 naar IcEG hfd 6. 

1.2.3.4 In afwijking van 1.3.1 1.2.3.2 is er voor netaansluitingen grootverbruik-
aansluitingen waarbij op grond van 2.1.3.5 van de Netcode Elektriciteit 
geen comptabele meetinrichting aanwezig is, geen erkende meetverantwoorde-
lijke voor alle uit de onderdelen 2.3, 3 en 5.1 van deze regeling hoofd-
stukken 4, 5 en 6 voortvloeiende werkzaamheden. In dat geval is de netbe-
heerder op grond van 2.1.3.5 van de Netcode Elektriciteit in combinatie 
met 4.2.2 van deze regeling 7.2.2.2 6.3.5.2 van de Informatiecode Elektri-
citeit en Gas verantwoordelijk voor de vaststelling van de met het net 
uitgewisselde elektrische energie op hoeveelheid getransporteerde energie 
op het overdrachtspunt van de desbetreffende netaansluiting grootverbruik-
aansluiting. 

 (……) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004          1.2.4.2 Ingeval tussen de aangeslotene en een andere erkende meetverantwoordelijke 
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è verplaatst van 5.1.4.5(2) naar 1.2.4.3(3) 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011                 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging t.g.v. verplaatsing van tijdelijk McE 

hfd 7 naar IcEG.         

binnen tien werkdagen na beëindiging van de oude beheerovereenkomst alsnog 
een beheerovereenkomst in werking treedt, wordt voor zover van toepassing 
vanaf dat moment de werkwijze volgens 5.1.3 7.3.2 4.6 van de Informatieco-
de Elektriciteit en Gas gevolgd. 

 (……) 

Besluit 101833/3; in werking: 26-10-2004        
è verplaatst van 1.8.8(2) naar 1.2.5.8(3) 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)          
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging t.g.v. verplaatsing van tijdelijk McE 

hfd 7 naar IcEG hfd 6.   

1.2.5.8  In afwijking van 1.8.6 1.2.5.6 en 1.8.7 1.2.5.7 treft de netbeheerder bij 
aangeslotenen met een dagelijks op afstand uitleesbare meetinrichting te-
lemetriegrootverbruikmeetinrichting, waarbij de verzameling van meetgege-
vens, zoals bedoeld in 3.1.1 5.3, en de overdracht van meetgegevens, zoals 
bedoeld in 3.1.3 7.1.2 6.2.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, 
ondanks de intrekking van de erkenning van de erkende meetverantwoordelij-
ke correct blijven functioneren, een regeling met de desbetreffende pro-
grammaverantwoordelijke om de desbetreffende meetdatagegevens te gebruiken 
zolang de vangnetregeling van toepassing is. 

 (……) 

Besluit 101833/3; in werking: 26-10-2004        
è verplaatst van 1.8.10(2) naar 1.2.5.11(3) 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)   
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                          
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

1.2.5.11 Indien er, nadat de nieuwe erkende meetverantwoordelijke is aangewezen, 
nog geen overdracht van meetgegevens kan plaats vinden zoals bedoeld in 
3.1.3 7.1.2 6.2.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, kan voor een 
periode van maximaal 10 tien werkdagen de procedure als bedoeld in 4.2.8 
7.2.2.14 7.2.2.10 6.3.5.10 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas wor-
den toegepast. 

 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000           
è verplaatst van 3.10.3(1) naar 3.3.2.2(2) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004    
è verplaatst van 3.3.2.2(2) naar 5.4.2.2(3)                                             

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)          
Voorstel N 2011-321: 04-07-2011                 
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                            
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

5.4.2.2  Wanneer afstanduitlezing van de databuffers als gevolg van een storing 
niet mogelijk is, leest de erkende meetverantwoordelijke de databuffers 
van de telemetriegrootverbruikmeetinrichting ter plaatse uit. Het ter 
plaatse uitlezen van de databuffers geschiedt binnen twee werkdagen na 
constatering van desbetreffende storing in de afstanduitlezing, waarbij de 
erkende meetverantwoordelijke rekening houdt met de opslagcapaciteit van 
de databuffers. De erkende meetverantwoordelijke verstrekt de gevalideerde 
meetgegevens conform 3.1.3.4 7.1.2.3 6.2.2.3 van de Informatiecode Elek-
triciteit en Gas aan de netbeheerder. 

 (……) 

Voorstel N 2011-321: 04-07-2011                   
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                                                    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

5.4.3.7 Indien bij de in 5.4.2.2 bedoelde uitlezing ter plaatse van de databuffer 
geen meetgegevens beschikbaar komen, dient de erkende meetverantwoordelij-
ke de meetgegevens te schatten overeenkomstig bijlage 5. De geschatte 
meetgegevens worden tijdig overeenkomstig paragraaf 7.1.2 6.2.2 van de In-
formatiecode Elektriciteit en Gas aangeboden aan de netbeheerder. 

 (……) 

Voorstel N 2011-321: 04-07-2011                   
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                                                    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

5.5.1  De erkende meetverantwoordelijke handelt een conform 7.2.1a.2 of 7.2.1b.3 
6.3.2.2 of 6.3.3.3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas van een net-
beheerder ontvangen verzoek af binnen de daartoe in 7.1.2.4 6.2.2.4 van de 
Informatiecode Elektriciteit en Gas gestelde termijn.  

 (……) 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011                   
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging t.g.v. verplaatsing van tijdelijk McE 

hfd 7 naar IcEG hfd 6.   

7 [vervallen] Meetgegevensprocessen 

 Heel hoofdstuk 7 vervalt en verplaatst naar de Informatiecode Elektriciteit en Gas 
 (……) 

è B14(1) is vervallen per 01-03-2004        
Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002       
è verplaatst van B15(1) naar B14(2)         

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging t.g.v. verplaatsing van McE B14 naar 

IcEG B1.  

Bijlage 14 [Vervallen] Verbruiksprofielen 

 Heel bijlage 14 vervalt en verplaatst naar de Informatiecode Elektriciteit en Gas 
bijlage 1 

è B15(1) is verplaatst naar B14(2)              

Besluit 100417/1; in werking: 01-04-2001    
Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004  
Besluit 102928/7; in werking 10-04-2009         
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging t.g.v. verplaatsing van McE B15 naar 

IcEG B2.     

Bijlage 15 [Vervallen] Gedimensioneerde profielen voor openbare verlichting en 
verkeersregelinstallaties 

 Heel bijlage 15 vervalt en verplaatst naar de Informatiecode Elektriciteit en Gas 
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bijlage 2 

 
Systeemcode Elektriciteit: 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999.            
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.1.5  Bij de in 3.1.4 bedoelde melding is een verklaring van de erkende program-
maverantwoordelijke gevoegd waarin hij bevestigt dat de aangeslotene zijn 
programmaverantwoordelijkheid aan hem heeft overgedragen, bij gebreke 
waarvan de netbeheerder de melding niet aanvaardt. 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999.  
Besluit 100701/7; in werking: 03-04-2002. 
Besluit 101789/11; in werking: 01-07-2004. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.1.6  Van een voornemen zijn programmaverantwoordelijkheid over te dragen aan 
een andere erkende programmaverantwoordelijke dan de erkende programmaver-
antwoordelijke die tot dan toe programmaverantwoordelijkheid voor hem 
heeft uitgeoefend, stelt een aangeslotene de netbeheerder die het aangaat 
tenminste vijf werkdagen voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk of an-
derszins conform paragraaf 3.8 in kennis. 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999.  
Besluit 101789/11;  in werking: 01-07-2004. 
Besluit 102472/8;  in werking: 11-03-2007. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
De mutatieprocessen worden verplaatst van 

IcEG hfd 2 naar IcEG hfd 3 en 4.   

3.1.7  In afwijking van het gestelde in 3.1.4 tot en met 3.1.6 geldt dat in het 
geval een leverancier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, voor een aangeslo-
tene programmaverantwoordelijkheid regelt de leverancier de in 3.1.4 be-
doelde melding en de in 3.1.6 bedoelde kennisgeving doet conform de pro-
cessen uit hoofdstuk 2 3 of 4 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 

Besluit 100701/7; in werking: 03-04-2002. 
Besluit 101789/11; vervallen: 01-07-2004. 

3.1.7a [vervallen] 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999.  
Besluit 101789/11;  in werking: 01-07-2004. 
Besluit 102472/8;  in werking: 11-03-2007. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
De mutatieprocessen worden verplaatst van 

IcEG hfd 2 naar IcEG hfd 3 en 4.   

3.1.8  Een netbeheerder doet op de wijze als beschreven in hoofdstuk 2 3 of 4 van 
de Informatiecode Elektriciteit en Gas aan de erkende programmaverantwoor-
delijke die tot aan de in 3.1.6 bedoelde overdracht de programmaverant-
woordelijkheid van de aangeslotene uitoefent, onverwijld mededeling van 
het feit dat hem een kennisgeving als bedoeld in 3.1.6 heeft bereikt en 
door hem is aanvaard.  

 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999.   
Besluit 101789/11; in werking: 01-07-2004. 
Besluit 102343/6; in werking: 01-07-2007. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
.                 

3.1.10  Een erkende programmaverantwoordelijke die het voornemen heeft de program-
maverantwoordelijkheid van een aangeslotene op diens aansluiting te beëin-
digen, stelt daarvan de aangeslotene en de netbeheerder die het aangaat, 
te allen tijde tenminste dertig werkdagen voor de beoogde ingangsdatum 
schriftelijk of anderszins conform paragraaf 3.8 in kennis. Indien een er-
kende programmaverantwoordelijke die programmaverantwoordelijkheid draagt 
door middel van een overeenkomst met een leverancier en hij die overeen-
komst wenst te beëindigen, stelt hij in de plaats van de aangeslotene die 
leverancier binnen de gestelde termijn in kennis alsmede de aangeslotene 
voor zover deze een gecontracteerd transportvermogen groter dan 3x80 A op 
laagspanningsniveau heeft. 

 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.2.5  De erkende programmaverantwoordelijke mag de in 3.2.2 en 3.2.3 genoemde 
rechten uitoefenen met ingang van de dag die volgt op de dag waarop hij 
als zodanig in het PV-register, bedoeld in 3.3.1, is ingeschreven. 

 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.2.14  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet doet een beslissing tot 
verlening van een erkenning als programmaverantwoordelijke zo spoedig mo-
gelijk in de Staatscourant publiceren, waarbij worden vermeld: 
a.  naam, adres en woonplaats van de erkende programmaverantwoordelijke; 
b.  of sprake is van een volledige erkenning dan wel van een handelser-

kenning. 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999.   
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.3.2  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt aan de erkende 
programmaverantwoordelijke de datum van zijn inschrijving in het PV-
register mee. 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.3.3  Een erkende programmaverantwoordelijke heeft het recht het PV-register in 
te zien en hem betreffende onjuistheden daarin te doen corrigeren. 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.3.4  Wijzigingen in het PV-register geeft de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet onverwijld door aan de andere netbeheerders en erkende 
programmaverantwoordelijken. 

 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.5.2  Wanneer een natuurlijke of rechtspersoon zijn erkenning als programmaver-
antwoordelijke heeft verloren, stelt de netbeheerder van het landelijk 
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hoogspanningsnet de andere netbeheerders en erkende programmaverantwoorde-
lijken daarvan onverwijld in kennis en haalt hij de desbetreffende in-
schrijving in het PV-register door. 

 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999.   
Besluit 00-074; in werking: 18-11-2000.   
Besluit 103385/22; in werking: 09-11-2010 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.6.1  Een erkende programmaverantwoordelijke dient dagelijks vóór 09:00 uur of 
een door de gezamenlijke netbeheerders in onderling overleg te bepalen an-
der tijdstip bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een 
planning in van importen, exporten en transits van elektriciteit voor de 
volgende dag (“IET-planning”), die voortvloeien uit eerder verkregen toe-
stemming van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor im-
porten, exporten en transits voor meer dan één dag. 

 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.6.13  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt zijn goedkeu-
ring aan een energieprogramma, indien dat programma niet voldoet aan de 
eisen van interne en externe consistentie, waarbij wordt verstaan onder: 
a.  interne consistentie: 

-  indien het gaat om een programmaverantwoordelijke met een volledige 
erkenning: per programmatijdseenheid zijn de afname, verkoop en ex-
port van energie enerzijds in evenwicht met de invoeding, inkoop en 
import van energie anderzijds; 

-  indien het gaat om een programmaverantwoordelijke met een handelser-
kenning: per programmatijdseenheid zijn de verkoop en export van 
energie in evenwicht met de inkoop en import van energie, 

b.  externe consistentie: hetgeen per programmatijdseenheid omtrent een 
energietransactie is vermeld, strookt met hetgeen omtrent diezelfde 
transactie is vermeld in het energieprogramma van enige andere erkende 
programmaverantwoordelijke. 

 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.6.20  In afwijking van 3.6.19 kan een wijziging van een goedgekeurd energiepro-
gramma op elk heel klokuur dat volgt op het moment van indiening ingaan 
wanneer de wijziging is ingegeven door: 
a.  een door de desbetreffende netbeheerder aan de erkende programmaver-

antwoordelijken en aan de netbeheerder van het landelijk hoogspannings-
net als zodanig gemelde netstoring als gevolg waarvan de belasting van 
het desbetreffende net met meer dan 25 MW afneemt; 

b.  een annulering van importen, exporten of transits door de netbeheer-
der van het landelijk hoogspanningsnet, of door de beheerder van het in 
het buitenland gelegen deel van de desbetreffende landsgrensoverschrij-
dende verbinding, vanwege transportproblemen met betrekking tot die 
verbinding. 

 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999   
Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 
Voorstel N 2011-321: 04-07-2011          
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.7.1  De uitwisseling van meetgegevens in het kader van programmaverantwoorde-
lijkheid vindt plaats overeenkomstig hetgeen omtrent deze uitwisseling is 
bepaald in de Meetcode Elektriciteit hoofdstuk 5 en 6 van de Informatieco-
de Elektriciteit en Gas. 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999.   
Besluit 101525/4; in werking: 08-05-2003. 
Besluit 101600/17; vervallen: 01-03-2004. 

3.7.2 - .4 [vervallen] 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999.   
Besluit 101787/3; in werking: 15-05-2004. 
Voorstel N 2011-321: 04-07-2011        
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                                                    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.7.5  Iedere werkdag om uiterlijk 17:00 uur ontvangt de programmaverantwoorde-
lijke met een volledige erkenning stelt de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet per programmaverantwoordelijke een overzicht samen van 
diens prestaties met betrekking tot het direct voorafgaande etmaal. Dit 
overzicht bevat per etmaal de volgende gegevens van de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet: 
a.  het door de programmaverantwoordelijke bij de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet ingediende en door hem goedgekeurde energie-
programma, met inbegrip van eventuele wijzigingen daarvan; 

b.  de op aansluitingen gemeten leveringen en afnames van energie door 
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op basis van 4.2a.1 
7.2.2a.1 van de Meetcode Elektriciteit 6.3.6.1 van de Informatiecode 
Elektriciteit en Gas van netbeheerders ontvangen meetgegevens; 

c.  de vastgestelde afwijking van de meetgegevens ten opzichte van de 
goedgekeurde energieprogramma’s; 

d.  de onbalansprijs voor elke programmatijdseenheid; 
e.  het totaalbedrag terzake van de onbalans. 
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Besluit 101787/3; in werking: 15-05-2004. 
Voorstel N 2011-321: 04-07-2011       

3.7.5a  Na ontvangst van de in 4.2.7 van de Meetcode Elektriciteit bedoelde defi-
nitieve gegevens ontvangt de programmaverantwoordelijke met een volledige 
erkenning de eerstvolgende werkdag om uiterlijk 15:00 uur de in 3.7.5 on-
der a tot en met e vermelde gegevens. De netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet stuurt het op grond van 3.7.5 samengestelde overzicht aan 
de desbetreffende programmaverantwoordelijke voor 17:00 uur van de eerste 
werkdag na het etmaal waarop dat overzicht betrekking heeft. 

Voorstel N 2011-321: 04-07-2011          
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                                                    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.7.5b   De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van 
3.7.5 samengestelde overzicht aan de desbetreffende programmaverantwoorde-
lijke voor 17:00 uur van de vijfde werkdag na het etmaal waarop dat over-
zicht betrekking heeft. Daarbij dient in 3.7.5, onderdeel b, “4.2b.3 
7.2.2b.3 6.3.7.3” in plaats van “4.2a.1 7.2.2a.1 6.3.6.1” gelezen te wor-
den, 

Voorstel N 2011-321: 04-07-2011                   
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                                                    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.7.5c  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van 
3.7.5 samengestelde overzicht, aan de desbetreffende programmaverantwoor-
delijke voor 15:00 uur van de tiende werkdag na het etmaal waarop dat 
overzicht betrekking heeft. Daarbij dient in 3.7.5, onderdeel b, “4.2c.3 
7.2.2c.3 6.3.8.3”  in plaats van “4.2a.1 7.2.2a.1 6.3.6.1” gelezen te wor-
den, 

Voorstel N 2011-321: 04-07-2011               
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                                                    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.7.5d  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt, indien van 
toepassing, direct na de op basis van 4.2d.3 7.2.2d.3 van de Meetcode 
Elektriciteit 6.3.9.3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas van een 
netbeheerder ontvangen meetgegevens van een bepaald etmaal, het op grond 
van 3.7.5 samengestelde overzicht onverwijld aan de desbetreffende pro-
grammaverantwoordelijke. Daarbij dient in 3.7.5, onderdeel b, “4.2d.3 
7.2.2d.3 6.3.9.3”  in plaats van “4.2a.1 7.2.2a.1 6.3.6.1” gelezen te wor-
den. 

 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999.   
Besluit 100757/3; in werking: 26-04-2002. 
Besluit 101600/17; vervallen: 01-03-2004. 
Voorstel N 2011-321: 04-07-2011        
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                                                    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.7.9   [vervallen] De programmaverantwoordelijke controleert de meetgegevens die 
hij op grond van 4.2a.4 en 4.2b.4 7.2.2a.4 en 7.2.2b.4 van de Meetcode 
Elektriciteit 6.3.6.4 en 6.3.7.4 van de Informatiecode Elektriciteit en 
Gas van de netbeheerders ontvangen heeft voor de hem aangaande aansluitin-
gen tenminste op de volgende criteria: 
a. De netbeheerder heeft de volumes toegerekend overeenkomstig de gegevens 

in zijn aansluitingenregister; 
b. De door de netbeheerder aangeleverde meetgegevens zijn in lijn met de 

verwachtingen van de erkende programmaverantwoordelijke. 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999.   
Besluit 100757/3; in werking: 26-04-2002. 
Besluit 101600/17; vervallen: 01-03-2004. 
Voorstel N 2011-321: 04-07-2011                      
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                                                    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.7.10   [vervallen] Indien uit de controle in 3.7.9 van de meetgegevens die de 
programmaverantwoordelijke op grond van 4.2b.4 7.2.2b.4 van de Meetcode 
Elektriciteit 6.3.7.4 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas van de 
netbeheerder heeft ontvangen, voor één of meer meetwaarden blijkt dat deze 
niet voldoet, dient de programmaverantwoordelijke een herzieningsverzoek 
in bij de desbetreffende netbeheerder. Daarbij wordt aangegeven om welk 
van de volgende redenen de meetwaarde is afgekeurd. 
a. De meetgegevens worden betwist; 
b. De meetgegevens werden verwacht, maar zijn niet ontvangen; 
c. De meetwaarden zijn over een te lange periode (meer dan vijf dagen) ge-

schat; 
d. De meetwaarden zijn ontvangen maar werden niet verwacht. 

 In het geval onderdeel a van toepassing is, doet de programmaverantwoorde-
lijke zelf een voorstel voor de te gebruiken meetgegevens. 

Voorstel N 2011-321: 04-07-2011             
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                                                    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.7.10a   De programmaverantwoordelijke kan tot 16:00 uur van de dag waarop 
hij op grond van 4.2c.2 7.2.2c.2 van de Meetcode Elektriciteit 6.3.8.2 van 
de Informatiecode Elektriciteit en Gas meetgegevens heeft ontvangen bij de 
desbetreffende netbeheerder reclameren over deze meetgegevens. 

 (……) 

Voorstel N 2011-321: 04-07-2011           
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                                                    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.7.10a.2a Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 ontvangt de programma-
verantwoordelijke met een volledige erkenning van de netbeheerders, niet 
zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, ter specifica-
tie van de volgens 3.7.10a.3 te ontvangen gegevens de volgende gegevens 
per gereconciliëerde aansluiting en per kalendermaand:  
a.  De kalendermaand waarin reconciliatierun heeft plaatsgevonden  
b.  De kalendermaand waarover gereconciliëerde volume is vastgesteld  
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c.  De EAN-code van de aansluiting  
d.  De bedrijfs EAN-code van de programmaverantwoordelijke  
e.  De bedrijfs EAN-code van de leverancier  
f.  De EAN-code van het netgebied waartoe aansluiting behoort  
g.  Het standaardjaarverbruik voor normaaluren  
h.  Het standaardjaarverbruik voor laaguren  
i.  Het op basis van 4.2c.2 7.2.2c.2 van de Meetcode Elektriciteit 

6.3.8.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas toegerekende volume 
tijdens normaaluren  

j.  Het op basis van 4.2c.2 7.2.2c.2 van de Meetcode Elektriciteit 
6.3.8.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas toegerekende volume 
tijdens laaguren  

k.  Het o.b.v. meterstanden berekende volume tijdens normaaluren  
l.  Het o.b.v. meterstanden berekende volume tijdens laaguren  

 Op de wijze waarop deze gegevens worden verzameld en bewerkt, is 3.8 van 
toepassing.   

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003 
Voorstel N 2011-321: 04-07-2011               
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Deze wijziging betreft synchronisatie van de in 

de Begrippenlijst Elektriciteit opgenomen 

begrippen normaaluren en laaguren met de op 

enkele plaatsen in se ScE gebruikte en niet 

gedefinieerde begrippen peak en off-peak.       

3.7.10a.3  Binnen 10 werkdagen na afloop van de in 3.7.10a.2 bedoelde termijn 
Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 ontvangt de programmaverant-
woordelijke met een volledige erkenning van de netbeheerder van het lande-
lijk hoogspanningsnet de volgende gegevens: 
a.  Het totaal van de in 3.7.10a.2 bedoelde verzamelde gegevens; 
b.  De reconciliatieprijs, zijnde de gewogen gemiddelde day ahead prijs 

zoals die door de APX wordt gepubliceerd voor de peak normaaluren en de 
off peak laaguren periode. De wijze waarop deze prijs wordt bepaald is 
vermeld in bijlage 7; 

c.  Het totaal nog te betalen of te ontvangen bedrag. 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999.  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.8.1  In verband met het in 3.6 en 3.7 bepaalde stellen de netbeheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet en de overige netbeheerders in onderling over-
leg regels vast ten aanzien van hetgeen tussen de netbeheerders onderling 
alsmede tussen hen en erkende programmaverantwoordelijken geldt omtrent: 
a.  berichtspecificaties voor de (elektronische) berichtenuitwisseling; 
b.  procedures en specificaties van het te gebruiken centrale postbus-

systeem voor de geautomatiseerde berichtenuitwisseling; 
c.  communicatieprotocollen voor de dagelijkse informatie-uitwisseling; 
d.  specificaties waaraan de energieprogramma’s en daarmee verband hou-

dende berichten moeten voldoen. 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999.    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.8.2  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt iedere erkende 
programmaverantwoordelijke op de hoogte van de 3.8.1 bedoelde regels door 
toezending daarvan. 

Besluit 103555/12; in werking: 30-06-2011  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Een van de redactionele afspraken bij het 

schrijven van codeteksten is dat we bij 

verwijzingen naar andere artikelen in de codes 

het woord “artikel” voor het artikelnummer 

weglaten. Bij verwijzingen  naar artikelen 

binnen dezelfde code wordt ook de titel van de 

code niet genoemd.                                           

Verder wordt hier het beheer van het EDSN-

berichtenverkeer en van het CPS van TenneT 

ontkoppeld. ScE 3.8+4.1  betreffen voortaan 

nu uitsluitend het CPS van TenneT en de 

nieuwe IcE hfd 9 betreft voortaan alleen het 

door EDSN beheerde elektr. berichtenverkeer.     

3.8.2a  Onverminderd het bepaalde in artikel 3.8.1 van de Systeemcode Elektrici-
teit stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het elektro-
nische berichtenverkeer bedoeld in artikel 3.8.1 van de Systeemcode Elek-
triciteit en artikel 4.1.1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas open 
voor berichtenverkeer ten behoeve van particuliere netten die voldoen aan 
de voorwaarden genoemd in artikel 2.7.5 van de Netcode Elektriciteit. 
Daarbij stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de be-
heerder van het desbetreffende particuliere net op de hoogte van de in ar-
tikel 3.8.1 van de Systeemcode Elektriciteit bedoelde regels door toezen-
ding daarvan. 

Besluit 103555/12; in werking: 30-06-2011  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.8.2b  Alvorens de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het elektroni-
sche berichtenverkeer bedoeld in artikel 3.8.1 van de Systeemcode Elektri-
citeit en artikel 4.1.1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas open 
stelt voor de beheerder van een particulier net, verstrekt deze beheerder 
aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een afschrift van 
de aan hem krachtens artikel 15, tweede lid, van de Wet verleende onthef-
fing. 

Besluit 103555/12; in werking: 30-06-2011 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.8.2c  Indien een ontheffing op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wet 
vervalt, dan wel wordt ingetrokken, stelt de Raad van Bestuur van de Ne-
derlandse Mededingingsautoriteit de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet daarvan op de hoogte. De netbeheerder van het landelijk hoog-
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spanningsnet stelt daarop het elektronische berichtenverkeer bedoeld in 
artikel 3.8.1 van de Systeemcode Elektriciteit en artikel 4.1.1 van de In-
formatiecode Elektriciteit en Gas niet langer open voor het desbetreffende 
particuliere net. 

 (……) 

Besluit 101787/3; in werking: 15-05-2004. 
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                                                    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
. 

3.8a.1  Op basis van de volgens 4.2.5 en 4.2.5b 7.2.2.6 en 7.2.2a.3 van de Meetco-
de Elektriciteit 6.3.5.6 en 6.3.6.3 van de Informatiecode Elektriciteit en 
Gas ontvangen gegevens vergelijkt de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet de som van de invoedingen in elk deelnet, waarvan het span-
ningsniveau gelijk is aan of hoger is dan 110 kV, met de som van het ver-
bruik in dat deelnet. Bij een geconstateerde afwijking groter dan 1000 kWh 
per dag wordt een melding gemaakt naar de desbetreffende netbeheerder en 
wordt deze netbeheerder verzocht de gegevens te (doen) corrigeren. 

 (……) 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. Bijlage 7: Formules en rekenmodellen bij het reconciliatieproces 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 
Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

 Het reconciliatie proces kent de volgende stappen: 
1) Aan de hand van de vastgestelde meterstanden op aansluitniveau bepalen 

van het te reconciliëren volume 
2) Het te reconciliëren volume op aansluitniveau verdelen naar de juiste 

kalendermaanden 
3)  Het te reconciliëren volume sommeren naar programmaverantwoordelijke 
4)  Het te reconciliëren volume m.b.t. tot de netverliezen bepalen. 
5)  Bericht met de te reconciliëren volumes per programmaverantwoorde-

lijke naar de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet sturen 
6)  Sommatie ontvangen gegevens van de netbeheerders naar programmaver-

antwoordelijke 
7)  Het berekenen van de gemiddelde gewogen APX prijs per maand voor 

peak normaaluren en off peak laaguren 
8)  Financiële verrekening maken naar programmaverantwoordelijke 

 In de volgende paragrafen komen een aantal formules voor. Daarbij zijn de 
volgende symbolen gebruikt. 
V =  Volume 
PF =  Profielfractie 
TF =  tariefcorrectiefactor  
SJV =  standaard jaarverbruik  
MCF =  meetcorrectie factor  
NV =  netverliezen 
LD profielen =  landelijk debiet van profielafnemers 
N =  normaaluren 
L =   laaguren  

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003.  
wijzigingen in  formules zijn niet gemarkeerd! 

1  Berekenen van het te reconciliëren volume per afnemer 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

1.1  Het te reconciliëren volume moet voor peak normaaluren en off peak laag-
uren periode per maand per Programmaverantwoordelijke worden bepaald. 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 1.2  Het te reconciliëren volume is het verschil tussen het toegerekende volume 
op basis van de profielenmethodiek en het vastgestelde verbruik op basis 
van vastgestelde volume. 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 1.3  Het toegerekende volume kan bepaald worden aan de hand van de volgende 
formule:  

( )∑=
eind

begin
dagNNeindtmbeginNindtoegereken

MCFPFSJVTFV ,,
***  

 Met ´begin´ wordt bedoeld de eerste dag van de reconciliatieperiode en met 
‘eind’ de laatste dag. Het product (PF * MCF)peak N,dag Y kan berekend worden 
door:  

∑
∑∑∑

∑

−−
=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

YdagNeldveronderst

YdagNdagYNtelemetrieYdagNinkomend
YdagN

YdagNcategorieperprofiel

PTE

PTE
YdagN

P
NVDD

MCF

MCFPFMCFPF

,,

,,,,,
,

,, *)*(
 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

1.4  Indien het vastgestelde verbruik alleen wordt vastgesteld voor peak nor-
maaluren en off peak laaguren periode dient dit gesplitst te worden naar 
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peak normaaluren en off peak laaguren. Splitsing vindt als volgt plaats: 

( )

( ) ( )

( )

( ) ( )
rkenkeltelwegemeteneind

begin
eriodeverbruikspL

eind

begin
eriodeverbruikspN

eriodeverbruikspeind

eriodeverbruikspstart
eriodeverbruikspL

Lnaargerekend

rkenkeltelwegemeteneind

begin
eriodeverbruikspL

eind

begin
eriodeverbruikspN

eriodeverbruikspeind

eriodeverbruikspstart
eriodeverbruikspN

Nnaargerekend

V
MCFPFMCFPF

MCFPF
V

V
MCFPFMCFPF

MCFPF
V

*
**

*

*
**

*

:,,

,

,,

,

∑∑

∑

∑∑

∑

+
=

+
=

 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

1.5  Indien de afnemer een andere schakeltijd heeft dan volgens de definitie 
voor peak normaaluren en off peak laaguren dient het vastgestelde verbruik 
te worden omgerekend naar de juiste verbruikersperioden 

( ) ( )

( )
gemetenavondlaageriodeverbruikspeind

eriodeverbruikspstart
eriodeverbruikspavondhoog

eriodeverbruikspeind

eriodeverbruikspstart
avondhoog

eriodeverbruikspeind

eriodeverbruikspstart
eriodeverbruikspN

gemetenavondhooggecorN

V
MCFPF

MCFPFMCFPF

VV

,

,

,,

*
*

**

∑

∑∑ −

+=

 

 

Voor de off peak laaguren periode geldt:   

)( gemetenavondhoogrdgecorrigeeNgemetenLrdgecorrigeeL VVVV −−=
  

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 1.6  Na bepaling van het toegerekende volume en vastgestelde gebruik kan het te 
reconciliëren volume worden bepaald door: 

eriodeverbruikspLactueeleriodeverbruikspLdtoegerekeneriodeverbruikspLtiereconcilia

eriodeverbruikspNactueeleriodeverbruikspNdtoegerekeneriodeverbruikspNtiereconcilia
VVV
VVV

,,,,,,

,,,,,,
−=
−=

  

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 2  Het te reconciliëren volume op aansluitniveau verdelen naar de juiste 
kalendermaanden 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.1  Het te reconciliëren volume dient te worden gealloceerd naar de maanden 
waarover het verbruik heeft plaatsgevonden: 

( )

( )
eriodeverbruikspNtiereconciliaeind

begin
eriodeverbruikspN

maandeinddatum

maandstartdatum
maandP

maandNrecon

maandeindNreconmaandbeginNreconmaandbeginNreconeriodeverbruikspNtiereconcilia

V
MCFPF

MCFPF
V

VVVV

,,

,

,

,,

,,1,,,,,,

*
*

*

...

∑

∑
=

+++= +

 
 Dit dient gesplitst te gebeuren voor peak normaaluren en off peak laaguren 

periode.  

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 3  Het te reconciliëren volume sommeren naar programmaverantwoordelijke per 
leverancier 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.1  Na allocatie per kalendermaand per programmaverantwoordelijke het te re-
conciliëren volume per tariefperiode bepalen: 

..........1,2,,1,1,,1,1,1,, ++= maandafnemerNreconmaandafnemerNreconmaandrleveranciePVNrecon VVV
 

 Bovenstaande berekening wordt zowel voor peak normaaluren als off peak 
laaguren gedaan. 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 4  Het te reconciliëren volume m.b.t. tot de netverliezen bepalen. 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

4.1  Nadat per programmaverantwoordelijke is bepaald hoeveel volume te verreke-
nen is, kan het te reconciliëren netverlies berekend worden.  

[ ]etcVVV maandPVNreconmaandPVNreconnbennetverliezNrecon ++−= 1,2,,1,1,,1,,,  

 Bovenstaande berekening wordt zowel voor peak normaaluren als off peak 
laaguren gedaan. 

 Het resultaat van de berekeningen in 3.1 en 4.1 worden naar de netbeheer-
der van het landelijk hoogspanningsnet verstuurd (in de vorm van een Edine 
bericht). Daarbij wordt het te reconciliëren volume m.b.t. de netverliezen 
apart vermeld.  

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 5  Sommatie ontvangen gegevens van de netbeheerders naar programmaverantwoor-
delijke 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003.  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ontvangt van alle ande-
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Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 re netbeheerders een overzicht zoals bedoeld in 4. Daarna vindt er een 
sommatie naar programmaverantwoordelijke plaats. Dit vindt gescheiden 
plaats voor zowel peak normaaluren als off peak laaguren. 

 Door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wordt de volgende 
berekening uitgevoerd: 

..........1,2,,1,1,,1,1,, ++= maandnbNreconmaandnbNreconmaandPVNrecon VVV
  

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

6  Het berekenen van de gemiddelde gewogen APX prijs per maand voor peak 
normaaluren en off peak laaguren 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt per kalender-
maand de gewogen APX prijs voor peak normaaluren en off peak laaguren. De 
weging vindt plaats aan de hand van het aan profielklanten toegerekend 
verbruik op uurbasis op landelijk niveau. Op deze manier wordt het uur met 
een hoge landelijke belasting zwaarder meegenomen dan een nachtelijk uur. 
In formule vorm: 

∑
++

=
1,

22,11,
1,

.......**

maandprofielen

uuruurprofielenuuruurprofielen
maandN LD

APXLDAPXLD
prijsAPXgemiddeldeGewogen

 

 waarbij LDuur het landelijk debiet van profielafnemers op een bepaald uur 
is. 

 Ook deze berekening wordt voor peak normaaluren en off peak laaguren ge-
scheiden gemaakt.  

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003. 7  De financiële verrekening 
 (……) 

 
Begrippenlijst Elektriciteit:  

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Onderstaande begrippen dienen voor gebruik in samenhang met de voorwaarden op grond 

van de artikelen 27, 31 en 54 van de Elektriciteitswet 1998.  

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Begrippen die in de Elektriciteitswet 1998 zijn gedefinieerd, zijn in deze Begrip-
penlijst Elektriciteit letterlijk overgenomen en herkenbaar door een * achter het 

begrip. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Begrippen in deze Begrippenlijst Elektriciteit die ook in de Begrippenlijst Gas 

voorkomen met een volledig identieke begripsomschrijving, zijn herkenbaar door een + 

achter het begrip. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
In alle elektriciteitscodes wordt naar de 

Begrippenlijst Elektriciteit verwezen, maar de 

citeertitel is nergens gedefinieerd.  

Dit document wordt aangehaald als “Begrippenlijst Elektriciteit”. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000   
Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Aangeslotene   
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon ieder, die beschikt over een aansluiting op 

een net, dan wel degene die om een aansluiting heeft verzocht. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000  
Voorstel N 2011-509: 04-07-2011                

Aansluitcapaciteit   
Het transportvermogen van de netaansluiting zoals door een potentiële aangeslotene 

is aangevraagd en waarvoor het aansluittarief wordt betaald. De aanduiding van de 

grootte van de aansluiting, uitgedrukt in het maximale schijnbare vermogen [uitge-

drukt in kVA of MVA] van de aansluiting dat met de aangeslotene is overeengekomen. 

In geval van aansluitingen kleiner dan of gelijk aan 3x80A, aangesloten op een 

laagspanningsnet, wordt de grootte van de aansluiting doorgaans aangeduid met de 

doorlaatwaarde die overeen komt met de aansluitcapaciteit, uitgedrukt in het aantal 
ter beschikking gestelde fasen maal de nominale waarde van de overstroombeveiliging 

per fase. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 Aansluitdienst   
Het verzorgen en instandhouden van een aansluiting van een afnemer of ander net op 

een net en het desgevraagd beschikbaar stellen van een meetinrichting. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Aansluiting * 
Eén of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in arti-

kel 16, onderdelen a tot en met d e, van de Wet waardering onroerende zaken, dan 

wel tussen een net en een ander net op een ander spanningsniveau. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Aansluitovereenkomst   
Overeenkomst tussen een aangeslotene en een netbeheerder waarin de aansluitvoor-

waarden en de specifieke technische en commerciële voorzieningen met betrekking tot 
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het netaansluitpunt en het gebruik van het net zijn opgenomen. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000     
Besluit 100701/7; in werking: 03-04-2002 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                         

Aansluitingenregister   
Een register, ingericht en beheerd door de netbeheerder voor de aansluitingen op 

zijn net, waarin per netaansluiting die gegevens zijn vastgelegd die nodig zijn 

voor de communicatie tussen netbeheerders en marktpartijen aangaande programmaver-

antwoordelijkheid, de facilitering van het switchproces de mutatieprocessen, de 

uitvoering van het leveranciersmodel en de productie van duurzame elektriciteit. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Aansluittarief   
Het tarief in rekening gebracht door de netbeheerder bij een aangeslotene ter dek-

king van de kosten van de aansluitdienst. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Aansluitvoorwaarden   
De technische en operationele voorwaarden waaraan een netbeheerder en een aangeslo-

tene ten minste moeten voldoen. 

Voorstel N 2011-321: 04-07-2011                     Actief telwerk 
Een telwerk waarin daadwerkelijk de gemeten hoeveelheid elektrische energie wordt 

vastgelegd en waarvan de stand wordt uitgelezen t.b.v. de marktprocessen. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Actuele [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] + 
De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een 
bepaalde aansluiting de rechten en plichten van een [leverancier / programmaverant-
woordelijke / meetverantwoordelijke] uitoefent en als zodanig in het aansluitingen-
register staat geregistreerd. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Administratieve status van een aansluiting + 
De aanduiding waaruit blijkt dat de aansluiting administratief aangesloten of admi-

nistratief afgesloten is, te weten of de aansluiting wel of niet beschikbaar is 
voor gebruik op de energiemarkt. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Adresgegevens + 
Straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Afnemer  * 
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon ieder die beschikt over een aansluiting op 

een net. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Afschakelplan   
Plan waarin wordt aangegeven onder welke condities en op welke wijze door het af-

schakelen van een beperkte hoeveelheid belasting uitbreiding van een grootschalige 

storing in het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningssysteem kan worden voorkomen. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Arbeidsfactor   
Het quotiënt van het vermogen en het schijnbaar vermogen. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Artikel 1 lid 2 of 3-aansluiting 
Een aansluiting van een afnemer zoals bedoeld in artikel 1, tweede of derde lid, 
van de Wet. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Avondtarief 
De tariefcategorie, zoals bedoeld in 3.7.14 van de Tarievencode Elektriciteit, 

waarbij de meetinrichting onderscheidbaar het verbruik op een netaansluiting in de 

laaguren en in de normaaluren registreert en de aangeslotene dienovereenkomstig 

wordt afgerekend en waarbij het schakelmoment van normaaluren naar laaguren om-

streeks 21:00 uur valt en van laaguren naar normaaluren omstreeks 07:00 uur valt. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 
Voorstel N 2011-321: 04-07-2011                     

Bedrijfstijd (BT)   
Het standaardjaarverbruik van een afnemer op een netaansluiting bij gestandaardi-

seerde condities en op basis van een genormaliseerd jaar gedeeld door het op die 

aansluiting gecontracteerd transportvermogen of het vermogen dat overeenkomt met de 

doorlaatwaarde van die aansluiting. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Bedrijfsverbruik   
De elektrische energie die uitsluitend wordt gebruikt voor het instandhouden van de 

elektriciteitsproductie door een productie-installatie alsmede het verlies van 

elektrische energie tot het netaansluitpunt. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Bedrijfsvoeringcriteria   
Criteria die ten aanzien van de veiligheid en betrouwbaarheid van het transport van 

elektrische energie worden gehanteerd door netbeheerders. 
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Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Deze verwijzing is al sinds 01-03-2004 onjuist.                 

Berekend verbruik (BV)   
Het saldo van de energie-uitwisseling op netaansluitingen, niet zijnde netkoppelin-

gen, conform 3.1.1 sub b of c  2.1.1, onderdeel b, van de Meetcode Elektriciteit. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Beschermde afnemer  
Een afnemer die beschikt over een aansluiting op een net met: 

-  een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*80 A en een beschikbaar gesteld 

elektrisch vermogen van ten hoogste 2 MW per aansluiting gedurende de periode tot 

en met 31 december 2001, of 

-  een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A gedurende de periode 

tot en met 31 december 2006. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Beschermde producent  
Een beschermde afnemer die elektriciteit, door hem opgewekt met een productiemid-

del, zoals omschreven in artikel 51 van de Wet, teruglevert aan de vergunninghou-

der. 

Besluit 101594/26; in werking: 01-03-2004 
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009  

Beschikbaar vermogen   
Het opgesteld vermogen verminderd met het vermogen dat niet beschikbaar is om de in 

artikel 2.4.1.3 sub b van de Systeemcode Elektriciteit genoemde redenen. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)       
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Aanpassing aan gewijzigde definitie in Ewet                                   

Biomassa * 
De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van bio-

logische oorsprong uit de landbouw – met inbegrip van plantaardige en dierlijke 

stoffen –, de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, met inbegrip van de visserij 

en de aquacultuur alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en 

huishoudelijk afval. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Black-out   
Storingssituatie waarbij (een deel van) één of meerdere netten spanningsloos is. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000. 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Black-start-voorziening * 
De voorziening die benodigd is om bij een spanningsloos net de eigen energievoor-
ziening van een productielocatie onder spanning te brengen, waarna de productie van 

elektriciteit kan worden hervat. 

Besluit 102227/43; in werking: 21-11-2006 Blokorder 
Een opdracht tot het aankopen of verkopen van elektriciteit gedurende een aaneenge-

sloten periode van méér dan één klokuur. 

Besluit 101594/26; in werking: 01-03-2004 Brandstoftype   
Een aanduiding voor de soort brandstof en/of energiebron voor de productie-eenheid, 

onderverdeeld in de volgende types: zon; wind; water; biomassa; kolen; gas; olie; 

nucleair; overig. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Buitenlandverbinding   
Een verbinding (> 500V) tussen het landelijk hoogspanningsnet en het net van een 

buitenlandse netbeheerder. 

Besluit 101718/4; in werking: 15-05-2004 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Gezien de nieuwe opzet van de paragraaf 

waarin de Bulk PV-switch voorkomt in de 

IcEG, is het niet meer nodig om dit begrip 

apart te definiëren.    

Bulk PV-switch  
Een switch waarbij, na schriftelijke overeenstemming tussen een netbeheerder en 

leverancier, alle aansluitingen van de desbetreffende netbeheerder met een bepaalde 

leverancier / PV-combinatie worden geswitcht van de PV-er naar een andere PV-er met 
handhaving van de leverancier. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Capaciteitsplan   
Tweejaarlijks plan waarin de netbeheerder de planning en ontwikkeling van zijn net 

in de komende zeven jaren beschrijft. 

Besluit 101594/26; in werking: 01-03-2004 Capaciteitstransactie   
Een overeenkomst die inhoudt dat een zekere hoeveelheid capaciteit van een produc-

tie-eenheid (in MW) benut kan worden voor de productie en afname van elektrische 

energie. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Capaciteitstariefcode + 

Code waarmee het op een aansluiting van toepassing zijnde regionaal nettarief in 

het aansluitingenregister wordt aangeduid. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Cascade-principe   
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Het principe waarbij kosten op basis van loadflow gegevens verdeeld worden over 

verbruikers aangesloten op dat netvlak en het aangesloten netvlak van lager span-

ningsniveau. 

Besluit 103388/12; in werking: 28-07-2010 CG-aangeslotene 
Een aangeslotene waarvoor de bieding als bedoeld in 5.1.2.4 van de Netcode Elektri-

citeit is afgeroepen. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Complexbepaling 
Een aanduiding van het feit dat sprake is van een aansluiting op een perceel dat op 
grond van artikel 16, onderdeel d, van de wet Waardering onroerende zaken is aange-
merkt als complex. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000          
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Comptabele meetinformatie  
Meetinformatie die volgt uit meetinrichtingen zoals bedoeld in de Meetcode Elektri-

citeit en die gebruikt wordt voor de verrekening van geleverde diensten. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Comptabele meetinrichting   
Een meetinrichting ten behoeve van de verrekening. 

Besluit 103388/12; in werking: 28-07-2010 Congestie 
De situatie waarin de maximale transportcapaciteit van een net of netgedeelte niet 

voldoende is om te voorzien in de behoefte aan transport. 

Besluit 103388/12; in werking: 28-07-2010 Congestiegebied  
Een gebied waarin de te verwachten behoefte aan transport van de in dat gebied aan-

wezige afnemers redelijkerwijs kan leiden tot congestie. 

Besluit 103388/12; in werking: 28-07-2010 Congestiemanagement 
Maatregelen om een situatie op te lossen waarin - in een congestiegebied - ver-

zoeken om transport tot het beloop van het gecontracteerde en beschikbaar gestelde 

transportvermogen voorzienbaar niet onder alle omstandigheden volledig gehonoreerd 

kunnen worden. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Cos φ   
De arbeidsfactor in het geval van zuiver sinusvormige spanning en stroom. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 Datavalidatie   
De controle op volledigheid en juistheid van de meetdata. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Deelnet   
Een net met een bepaald spanningsniveau met sterke samenhang, aangesloten op een 

net van hogere spanning. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Dode band   
Ingestelde frequentieband waarbinnen de primaire regeling niet actief is. 

Besluit 100950/23, /47, /65; geen wijziging Draaiprogramma [Ingetrokken] 

Besluit 100950/23, /47, /65; geen wijziging Draaivermogen [Ingetrokken] 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit P_500042/4; vervallen: 01-07-2005 

DTe [Vervallen] 

Besluit 100703/8; in werking: 01-01-2002 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Duurzame elektriciteit *  
Elektriciteit die is opgewekt op een wijze zoals bedoeld in artikel 53 lid 2 sub e 

van de Wet Elektriciteit, opgewekt in productie-installaties die uitsluitend ge-

bruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, alsmede elektriciteit die is opgewekt 

met hernieuwbare energiebronnen in hybride productie-installaties die ook met con-

ventionele energiebronnen werken, met inbegrip van elektriciteit die is opgewekt 

met hernieuwbare energiebronnen en die wordt gebruikt voor accumulatiesystemen, en 

met uitzondering van elektriciteit die afkomstig is van accumulatiesystemen. 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007 EAN-code  
Uniek identificatienummer conform de Europese Artikel Nummering. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

EAN-codeboek + 
Een online of door middel van een elektronische gegevensdrager toegankelijk uit-
treksel van het aansluitingenregister. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Economische eigendom *  
Het krachtens een rechtsverhouding gerechtigd zijn tot alle rechten en bevoegdheden 

ten aanzien van een goed, met uitzondering van het recht op levering, en het gehou-
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den zijn om alle verplichtingen ten aanzien van dat goed voor zijn rekening te ne-

men en daarmee het volledige risico van waardeverandering of tenietgaan van het 

goed te dragen, zonder dat het goed geleverd is. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Elektriciteitsvoorzieningssysteem 
Het totale systeem van onderling verbonden netten en aansluitingen. 

Besluit 101594/26; in werking: 01-03-2004 Energietransactie   
Een overeenkomst die inhoudt dat een zekere hoeveelheid elektrische energie (in 

MWh) wordt geproduceerd en afgenomen. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Enkeltarief  
De tariefcategorie, zoals bedoeld in 3.7.14 van de Tarievencode Elektriciteit, 

waarbij alle verbruik op een netaansluiting wordt afgerekend volgens één tarief. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Enkelvoudige storing   
De uitval van een productie-eenheid of een willekeurig element in het elektrici-

teitsvoorzieningssysteem. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    (Normale bedrijfstoestand met) enkelvoudige storingsreserve 
De toestand van een net (waarin de normale bedrijfstoestand blijft gehandhaafd) 

wanneer een enkelvoudige storing optreedt. (ook wel: n-1 reserve) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    (Normale bedrijfstoestand met) enkelvoudige storingsreserve tijdens onderhoud 
Een (normale bedrijfstoestand met) enkelvoudige storingsreserve ten tijde van het 

uit bedrijf zijn van één willekeurig element ten behoeve van onderhoud. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Energieprogramma   
Een door een programmaverantwoordelijke opgesteld en bij de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet ingediend programma dat voor elke programmatijdseenheid 

in een etmaal bevat: 

(i)  het saldo van de transporten over alle aansluitingen waarvoor hij programma-

verantwoordelijke is; 

(ii)   de netto-omvang van alle energietransacties met andere programmaverantwoor-

delijken; 

(iii) de omvang van elke import- en exporttransactie. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Energieprogrammawijziging   
Een wijziging van een energieprogramma, nadat dit energieprogramma gefiatteerd is 

door de system operator. 

Besluit 102227/43; in werking: 21-11-2006 
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

Expliciete veiling 
Een mechanisme waarbij de beschikbare landgrensoverschrijdende transportcapaciteit 

door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet expliciet via een veiling 

wordt toegewezen aan de marktpartijen, zoals nader omschreven in de artikelen 5.6.9 

tot en met 5.6.12 van de Netcode Elektriciteit. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Fiscale entiteit + 
Organisatorische eenheid die beschikt over een eigen BTW-nummer. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Frequentierelais   
Een voorziening, reagerend op frequentiedaling via vooraf ingestelde frequentie-

waarden, waarmee belasting automatisch kan worden afgeschakeld. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 00-124; in werking: 01-01-2002 

Frequentievermogensregeling  
De automatische regeling van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 

waarmee hij beheerders van productie-eenheden die vermogen ter beschikking stellen, 
dat vermogen kan doen op of af regelen afhankelijk van de onbalans in Nederland. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Fysieke meteropname + 
Het door een netbeheerder, meetbedrijf of meetverantwoordelijke ter plaatse van de 
meetinrichting aflezen van (een) meterstand(en) van die meetinrichting.  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Fysieke status van de aansluiting + 

De aanduiding of de aansluiting fysiek aangesloten of fysiek afgesloten is, te we-

ten of de aansluiting wel of niet beschikbaar is voor uitwisseling van elektrici-

teit of gas tussen het net en de aangesloten installatie. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Garantie van oorsprong voor duurzame elektriciteit * 
Gegevens op een rekening die betrekking hebben op duurzame elektriciteit en waarmee 

wordt aangetoond dat een producent met zijn installatie een hoeveelheid duurzame 



 

 Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode – voorstel 11158 d.d 21-12-2011 (103834) pagina 19 van 47 

elektriciteit heeft opgewekt. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Garantie van oorsprong voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogren-

derende warmtekrachtkoppeling *  
Gegevens op een rekening die betrekking hebben op elektriciteit opgewekt door mid-

del van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, waarmee wordt aangetoond dat een pro-

ducent met zijn installatie een hoeveelheid elektriciteit door middel van hoogren-

derende warmtekrachtkoppeling heeft opgewekt en op een net heeft ingevoed. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Garantiebeheerinstantie *  
De op grond van artikel 73, tweede lid, van de Wet aangewezen instantie. 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Geautoriseerde meterstand  
Een door een erkende meetverantwoordelijke gevalideerde en valide bevonden meter-

stand. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit P_500042/4; in werking:01-07-2005 

Gebiedsgrens   
De door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit, dan wel, tot 1 juli 

2005, de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie, vastgestelde geo-
grafische grens tussen netten van één of meer netbeheerders. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Gecontracteerd transportvermogen 
Het vermogen dat een aangeslotene redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment 

in het jaar nodig te hebben op zijn aansluiting  

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 Gecorrigeerd geprofileerd verbruik (GGV) 
Verondersteld geprofileerd verbruik welke is gecorrigeerd met de meetcorrectiefac-

tor. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

Gemeten verbruik (GV)   
Het saldo van de energie-uitwisseling gemeten op netaansluitingen, niet zijnde net-

koppelingen, conform 2.1.1 sub b van de Meetcode Elektriciteit. 

Besluit 100703/8; in werking: 01-01-2002 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Groenproducent   
Een aangeslotene die duurzame elektriciteit opwekt èn bij de netbeheerder een ver-

zoek heeft ingediend zoals bedoeld in lid 1 van artikel 2 van de Regeling groencer-

tificaten garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit. 

Besluit 100703/8; in werking: 01-01-2002 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Groenverklaring   
Een verklaring conform de bijlage bij de Regeling groencertificaten garanties van 

oorsprong voor duurzame elektriciteit. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Grootschalige storing   
De uitval van verscheidene elementen in het elektriciteitsvoorzieningssysteem of 

productie-eenheden waardoor in een groot gebied dan wel bij een groot aantal aange-

slotenen de transportdienst onderbroken wordt. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Grootverbruikaansluiting 
Een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde groter dan 3x80A of een aan-

sluiting zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3, van de Wet. 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007 Grootverbruiker  
Een aangeslotene, niet zijnde een kleinverbruiker. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Handelaar * 
Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het sluiten van overeenkomsten 

betreffende de koop en verkoop van elektriciteit. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)      
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Aanpassing aan gewijzigde definitie in Ewet                                                                      

Hernieuwbare energiebronnen *  
Wind, zonne-energie, omgevingslucht-, oppervlaktewater- en aardwarmte, golfenergie, 

getijdenenergie energie uit oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwater-

zuiveringsgas en biogas. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Herstelplan   
De beschrijving van de wijze waarop en de middelen waarmee het Nederlandse elektri-
citeitsvoorzieningssysteem na onderbreking kan worden hersteld. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Hoogspanning   
Spanningsniveau hoger dan 1000 V. 

Besluit 102227/43; in werking: 21-11-2006 
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

Impliciete veiling  
Een mechanisme waarbij de beschikbare landgrensoverschrijdende capaciteit voor 
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spottransporten door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet impliciet 

via de gekoppelde spotmarkten ter beschikking wordt gesteld aan de marktpartijen, 

zoals omschreven in de artikelen 5.6.18 tot en met 5.6.23 van de Netcode Elektrici-

teit. 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Aanvullen met + omdat dit begrip identiek in 

de Begrippenlijst Gas voor komt    

Inhuizing + 

Een verhuizing waarbij een (rechts)persoon een onroerende zaak betrekt en de be-

schikkingsbevoegdheid over de aansluiting op zich neemt. 

Besluit 100701/7; in werking: 03-04-2002 
Besluit 102706/14; vervallen: 13-02-2009 

In-switch [vervallen] 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Installatie   
Het samenstel van elektrisch materieel en leidingen van een aangeslotene, te reke-

nen na het overdrachtspunt van de aansluiting.  

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling *  
Installatie voor de opwekking van elektriciteit door middel van warmtekrachtkoppe-

ling in de zin van artikel 3, onderdeel a, van richtlijn 2004/8/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 februari 2004 inzake de bevorde-

ring van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de 

interne energiemarkt en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG (PbEG L 52), die vol-

doet aan bijlage III bij deze richtlijn. 

Besluit 100950/23, /47, /65; geen wijziging Inzetbaar vermogen  [Ingetrokken] 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)     
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Aanpassing vanwege het toegevoegde begrip 

“artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting”.                                     

Kleinverbruikaansluiting 
Een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 

3x80A niet zijnde een aansluiting zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3, van 
de Wet artikel 1 lid 2 of 3-aansluiting. 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007 Kleinverbruiker  
De in artikel 95a, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 bedoelde afnemer. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 Klimaatcorrectiefactor (KCF)   
Een klimaatafhankelijke vermenigvuldigingsfactor die per profielcategorie kan ver-

schillen teneinde de verschillende profielen te corrigeren voor klimaatsinvloeden. 

Vooralsnog wordt de klimaatcorrectiefactor gelijk gesteld aan 1. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Klimaatneutrale elektriciteit *  
Elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie waarin waterstof of elektrici-

teit wordt geproduceerd uit fossiele energiedragers, waarbij de koolstof of kooldi-

oxide die vrijkomt bij het omzettingsproces, nuttig wordt toegepast of blijvend in 

de ondergrond wordt opgeslagen, en waarvoor een bij ministeriële regeling omschre-

ven verklaring is verkregen. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Kritische Kortsluit Tijd   
De maximale tijd dat, vanuit een vollast situatie van de generator, een kort-

sluiting onder bepaalde omstandigheden mag blijven bestaan zonder dat de synchrone 
generator, nadat een fout is afgeschakeld, asynchroon raakt. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 100078/20; in werking: 11-04-2001 
Besluit 100078/23; in werking: 07-06-2001 

kWmax   
De werkelijk voorgekomen maximale belasting van het net door een aangeslotene op 

een netaansluiting, die bij een meetperiode van 15 minuten of minder wordt bepaald 

op basis van de waarde per klokkwartier en die bij een andere meetperiode wordt 

bepaald op basis van de hoogste waarde per meetperiode. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Voorstel N 2011-443: 31-03-2011 (103813)                     
Redactionele correctie. 

Laagspanning   
SEen spanningsniveau van 1000 V en lager kleiner dan of gelijk aan 1 kV. 

Besluit 103032/23; in werking: 26-06-2010 
Voorstel N 2011-443: 31-03-2011 (103813)                     
Inhoudelijke harmonisatie met definitie 

Laagspanning. 

Laagspanningsnet 
Net bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau lager dan 

kleiner dan of gelijk aan 1 kV en dat als zodanig wordt bedreven. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Laagtarief  
Het tarief, uitgedrukt in ct/kWh, voor het gebruik van het net gedurende vooraf 

door de regionale netbeheerder bepaalde uren tijdens welke gemiddeld een lagere 

belasting van het net voorkomt. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Laaguren  
Uren van de dag waarvoor het laagtarief geldt , in geval van een meetinrichting met 
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dubbel telwerk, de met het net uitgewisselde elektrische energie wordt geregi-

streerd door het laagtelwerk. Deze periode wordt ook wel aangeduid als “off-peak”. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000           
Besluit 103032/23; in werking: 26-06-2010 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)      

Landelijk hoogspanningsnet *  
De netten die bestemd zijn voor transport van elektriciteit op een spanningsniveau 

van 110 kV of hoger en die als zodanig worden bedreven, alsmede de landsgrensover-

schrijdende netten op een spanningsniveau van 500 V of hoger. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Leverancier * 
Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het leveren van elektriciteit. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                 

Leveranciersregister + 
Administratie van bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens van de leveran-
ciers van elektriciteit of gas in Nederland. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Leveringszekerheid *  
Het vermogen van een net om elektriciteit te leveren aan afnemers. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Marktpartij   
Iedere partij die gerechtigd is om transacties in elektriciteit af te sluiten op de 

Nederlandse elektriciteitsmarkt. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Marktsegment + 

De aanduiding van de categorie waartoe een aansluiting behoort, te weten: 

a. een kleinverbruikaansluiting, of; 

b. een grootverbruikaansluiting, niet zijnde een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting, 

of; 

c. een grootverbruikaansluiting, zijnde een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting.  

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Meetbedrijf * 
Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het collecteren, valideren en 

vaststellen van meetgegevens betreffende elektriciteit. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 Meetcorrectiefactor (MCF)   
Factor welke bepaald wordt door het restverbruik te delen door het totaal veronder-

steld geprofileerd verbruik. 

Voorstel N 2011-321: 04-07-2011                     Meetgegevens 
Alle gegevens die afkomstig zijn uit een meetinrichting (zoals meterstanden) of die 

daarvan zijn afgeleid (zoals verbruiken) of die als zodanig worden gebruikt (zoals 

door middel van profielensystematiek berekende gegevens omtrent verbruiken). 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000     
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Meetinrichting * 
Een inrichting die alle componenten, software, etcetera omvat, die nodig zijn voor 

het registreren van de uitgewisselde elektrische energie en eventueel blindenergie, 

tot en met het punt waar de informatie wordt gegenereerd die gebruikt wordt voor de 

eigenlijke verrekening. Het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel 

heeft de uitgewisselde elektriciteit te meten. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Meetmethode + 

De wijze waarop de energie-uitwisseling op de aansluiting wordt vastgesteld. 

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 Meetmiddel (van de meetinrichting) 
Een kWh-meter, kvarh-meter, stroom- of spanningstransformator. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Meetverantwoordelijke + 

Een persoon die meetverantwoordelijkheid uitoefent en die daarvoor conform bijlage 

4 van de Meetcode Elektriciteit en/of bijlage 3 van de Meetvoorwaarden Gas – RNB is 
erkend. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)     
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging vanwege verplaatsing van McEhfd 4 

naar IcEG hfd 6.    

Meetverantwoordelijkheid   
De verantwoordelijkheid van de aangeslotene voor het aanwezig zijn op de netaan-

sluiting van een op grond van hoofdstuk 2 van de Meetcode Elektriciteit vereiste 

meetinrichting, meetinrichtingen in het kader van de eigen opwekking en meetinrich-

tingen in het kader van de Wet milieukwaliteit elektriciteitsproductie, alsmede 

voor het correct en tijdig (doen) vaststellen en (doen) doorgeven van de in artikel 

1.1.1 van de Meetcode Elektriciteit bedoelde meetgegevens op grond van hoofdstuk 4 

van de Meetcode Elektriciteit 6 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 

Besluit 101921/3; in werking: 21-05-2005 MEP-tarief   
Het tarief, bedoeld in artikel 72aa, lid 1 van de Wet. 
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Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Meterbeheerder + 

Een organisatorische eenheid die verantwoordelijk is voor ontwerp, plaatsing, be-

heer, onderhoud en verwijdering van de meetinrichting. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                         Meterplaatser + 

Een persoon, niet zijnde een netbeheerder, die conform artikel 26ad, lid 6 of arti-

kel 26ae, lid 7 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 13d, lid 6, of artikel 

13e, lid 7, van de Gaswet, op verzoek van een kleinverbruiker een meetinrichting 

plaatst bij een kleinverbruikaansluiting en die daarvoor conform bijlage 4 van de 

Meetcode Elektriciteit en/of bijlage 3 van de Meetvoorwaarden Gas – RNB is erkend. 

Besluit 103032/23; in werking: 26-06-2010 
Voorstel N 2011-443: 31-03-2011 (103813)                   
Inhoudelijke harmonisatie met definitie 

Laagspanning. 

Middenspanningsnet 
Net bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau van groter 

dan 1 kV of hoger, maar lager dan 50 kV kleiner dan of gelijk aan 35 kV en dat als 

zodanig wordt bedreven. 

Besluit 101042/35; in werking: 30-11-2002 Minimum systeemprijs   
De door de APX vastgestelde en als zodanig bekend gemaakte minimale prijs van de 

APX die door de APX als valide bieding wordt geaccepteerd. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                         MP-erkenner + 

De instantie die conform bijlage 4 van de Meetcode Elektriciteit en bijlage 3 van 

de Meetvoorwaarden Gas – RNB door de gezamenlijke netbeheerders is aangewezen om de 

meterplaatsers te erkennen. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                      

Mutatiedatum + 

De datum waarop door de netbeheerder de wijziging van stamgegevens in het aanslui-

tingenregister wordt geëffectueerd.  

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        MV-erkenner + 

De instantie die conform bijlage 4 van de Meetcode Elektriciteit en bijlage 3 van 

de Meetvoorwaarden Gas – RNB is aangewezen om de meetverantwoordelijken te erken-

nen. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

MV-register + 
Een register waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens 
ten behoeve van elektronische gegevensuitwisseling zijn vermeld van de op grond van 
B4.2.1.1 van de Meetcode Elektriciteit en B3.2.1.1 van de Meetvoorwaarden Gas - RNB 
bedoelde erkende meetverantwoordelijken. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Nachttarief  
De tariefcategorie, zoals bedoeld in 3.7.14 van de Tarievencode Elektriciteit, 

waarbij de meetinrichting onderscheidbaar het verbruik op een netaansluiting in de 

laaguren en in de normaaluren registreert en de aangeslotene dienovereenkomstig 

wordt afgerekend en waarbij het schakelmoment van normaaluren naar laaguren om-

streeks 23:00 uur valt en van laaguren naar normaaluren omstreeks 07:00 uur valt. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Net * 
Eén of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbon-
den transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, 

behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie 

van een producent of van een afnemer. 

Besluit 100703/8; in werking: 01-01-2002 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Netaansluiting  
Elke verbinding of elk samenstel verbindingen van een aansluiting, waarbij de elek-

trische installatie achter deze verbinding of samenstel verbindingen gescheiden is 

en blijft van andere elektrische installaties en wordt geïdentificeerd door een 

eigen EAN code. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Netaansluitpunt   
Het fysieke punt dat de grens tussen de aansluiting en het net van de netbeheerder 

aangeeft. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Netbeheerder * 
Een vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 van de Wet is aangewezen 

voor het beheer van één of meer netten. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                

Netbeheerdersregister + 
Administratie van bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens van de netbe-
heerders in Nederland. 
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Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Netgebied 
Een aaneengesloten en samenhangend deel van een net van één netbeheerder, waarbin-

nen de processen allocatie en reconciliatie plaatsvinden. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Netverliezen   
Saldo van energie ingevoed op en energie afgenomen van een bepaald net gedurende 

een bepaalde tijd. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Netvlak   
Een deel van het net waarvoor geldt dat de verbruikers aangesloten op dit deel van 

het net eenzelfde tarief in rekening krijgen. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting + 
Een meetinrichting die niet voldoet aan het Besluit op afstand uitleesbare meetin-

richtingen. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                

Nieuwe [leverancier / programmaverant-woordelijke / meetverantwoordelijke] + 
De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een 
bepaalde aansluiting de rechten en plichten van een [leverancier / 
programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] zal gaan uitoefenen en die zich 
als zodanig in het aansluitingenregister heeft aangemeld of zal gaan aanmelden. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 Besluit 
102466/23; in werking: 27-02-2009 Voorstel N 
2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Nominaal meetvermogen   
Het schijnbaar vermogen, overeenkomstig het bepaalde in B163.1.1.2.1 tot en met 

B163.1.1.2.4 van de Meetcode Elektriciteit, te berekenen uit de nominale primaire 

spanning van de spanningstransformatoren en de nominale primaire stroom van de 

stroomtransformatoren. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Normaaltarief  
Het tarief, uitgedrukt in ct/kWh, voor het gebruik van het net gedurende vooraf 

door de regionale netbeheerder bepaalde uren tijdens welke gemiddeld een hogere 
belasting van het net voorkomt. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Normaaluren  
Uren van de dag waarvoor het normaaltarief geldt , in geval van een meetinrichting 

met dubbel telwerk, de met het net uitgewisselde elektrische energie wordt geregi-

streerd door het normaaltelwerk. Deze periode wordt ook wel aangeduid als “peak”. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Normale bedrijfstoestand   
Toestand van het net waarbij alle transporten op de aansluitingen volgens de trans-

portprognoses kunnen plaatsvinden. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Notificatierichtlijn  * 
Richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 

van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en 

technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaat-

schappij (PbEG L 204). 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Onbalans   
Het verschil tussen het energieprogramma en de gerealiseerde som van invoe-

ding/afname op alle netaansluitpunten/verzamelpunten van een programmaverantwoorde-
lijke, gedurende een bepaalde tijdsperiode 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Onbalans buitenland   
Het verschil tussen het import/export energieprogramma van het Nederlandse elektri-

citeitsvoorzieningssysteem met het buitenland en de feitelijk gerealiseerde im-

port/export gedurende een bepaalde tijdsperiode. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Onbemeten aansluiting 
Een aansluiting waarbij op grond van 2.1.3.5 of 2.1.3.8 van de Netcode Elektrici-

teit geen meetinrichting aanwezig is. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Ongevoeligheid primaire regeling 
Minimale frequentieverandering waarop de, op individuele productie-installaties 

aangebrachte, primaire regeling nog reageert.  

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)    
Deze naam klopt natuurlijk niet meer, maar 

zolang de E-wet niet wijzigt t.g.v. wetsvoorstel 

32 871, laten we hem zo.                                      

Onze Minister * 
Onze minister van Economische Zaken. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                         Op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting + 
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Een meetinrichting die voldoet aan het Besluit op afstand uitleesbare meetinrich-

tingen. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Operationele netwerkveiligheid *  
Het vermogen van het landelijk hoogspanningsnet om in voorzienbare omstandigheden 

operationeel te blijven. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Operationele taken   
Alle activiteiten van de netbeheerders met betrekking tot de dagelijkse bedrijfs-

voering van het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningssysteem met een tijdsdomein 

van twee weken voor realisatie tot en met realisatie. 

Besluit 101594/26; in werking: 01-03-2004 
Besluit 101696/15; in werking: 29-04-2004 

Opgesteld vermogen   
Het maximale vermogen van een productie-eenheid dat onder nominale condities benut 

kan worden voor het leveren van elektrische energie (nameplate capacity). 

Besluit 100950/23, /47, /65; geen wijziging Opwekvermogen [Ingetrokken] 

Besluit 102227/43; in werking: 21-11-2006 Order 
Een opdracht tot het aankopen of verkopen van elektriciteit. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Oude [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] +  
De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een 
bepaalde aansluiting de rechten en plichten zal gaan verliezen of heeft verloren en 
als gevolg daarvan uit het aansluitingenregister is verwijderd of zal worden ver-
wijderd. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                         

Overdrachtspunt   
Het tussen de netbeheerders onderling of de netbeheerder en de aangeslotene over-

eengekomen of door de aangeslotene aangewezen fysieke punt waar respectievelijk een 

scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling of tussen de aansluiting 

van een net en de installatie van de aangeslotene kan worden gerealiseerd. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                      

P4 + 
Onderdeel van de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting door middel 

waarvan de netbeheerder en de leverancier en in geval van een door de aangeslotene 

verstrekte machtiging een derde, toegang hebben tot de meetgegevens van die 

kleinverbruikmeetinrichting.  

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Particulier net   
Een net waarvoor op grond van artikel 15 van de Wet geen netbeheerder hoeft te wor-

den aangewezen. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 Primair gedeelte van de meetinrichting 
De eventueel aanwezige spannings- en stroommeettransformatoren met inbegrip van de 

aansluitklemmen waarop het secundaire deel van de meetinrichting is aangesloten. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Primaire regeling   
De op (alle) productie-installaties lokaal uitgevoerde automatische inrichting, die 

binnen maximaal 30 seconden zorgt voor een constante verhouding tussen frequentie-

verandering en productie(vermogens)-verandering, teneinde een voortdurend evenwicht 

tussen gevraagd en geleverd vermogen in het gehele (internationaal) gekoppelde net 
te handhaven. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Primair reservevermogen   
Het vermogen dat onder regie van de primaire regeling wordt geactiveerd. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000. 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Producent * 
Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het opwekken van elektrici-

teit. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Productie-eenheid   
Een (deel van een) productie-installatie, dat zelfstandig (ofwel onafhankelijk van 

de andere delen van de desbetreffende productie-installatie) kan worden ingezet 

voor het opwekken van elektriciteit. Van een productie-eenheid kunnen één of meer 

generatoren deel uitmaken. 

Besluit 101594/26; in werking: 01-03-2004   
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

Productielocatie   
Een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met d e, van de 

Wet Waardering onroerende zaken waarop zich één of meer productie-installaties be-

vinden. 
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Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Productiemeetinrichting 
Een meetinrichting waarmee de hoeveelheid opgewekte elektrische energie op het 

overdrachtspunt van een productie-installatie wordt gemeten. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009   
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Aanpassing aan definitie uit Ewet                   

Productie-installatie *   
Een (deel van een) installatie bestemd voor het opwekken van elektriciteit, be-

staande uit één of meer productie-eenheden, voor de opwekking van elektriciteit. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002. 
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009. 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Profielcategorie (PC)   
Eén van de categorieën volgens paragraaf 2 van bijlage 15 van de Meetcode Elektri-

citeit, waarbij netaansluitingen gecategoriseerd worden op basis van objectief vast 

te stellen kenmerken, zoals tariefcategorie, aansluitwaarde, schakeltijden, gecon-

tracteerd transportvermogen en bedrijfstijd en waarbij voor elk van deze categorie-

en een eigen, voor de desbetreffende categorie kenmerkende reeks profielfracties 

wordt vastgesteld. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Profielgrootverbruikaansluiting 
Een grootverbruikaansluiting waarvan de aansluitcapaciteit kleiner is dan of gelijk 

aan 100 kVA en waarbij de aangeslotene er voor gekozen heeft om een profielgroot-

verbruikmeetinrichting te (laten) plaatsen op het overdrachtspunt van zijn aanslui-

ting.  

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Profielgrootverbruikmeetinrichting 
Een meetinrichting die voldoet aan de in 4.3.3 van de Meetcode Elektriciteit ge-

noemde eisen. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Programmaverantwoordelijke  
Een marktpartij die door de system operator als programmaverantwoordelijke erkend 

is en daarmee de programmaverantwoordelijkheid daadwerkelijk mag uitvoeren. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Programmaverantwoordelijkenregister 
Een door de system operator ingericht en beheerd register, waarin de namen, adres-

sen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van computermatige 

communicatie vermeld staan van de (rechts)personen die door de system operator als 

programmaverantwoordelijke zijn erkend. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000. 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
Aanpassing aan definitie uit Ewet                                                      

Programmaverantwoordelijkheid *  
De verantwoordelijkheid van afnemers, niet zijnde beschermde afnemers als bedoeld 

in artikel 95a, eerste lid, van de Wet, en vergunninghouders om energieprogramma’s 

met betrekking tot de productie, het transport en het verbruik van elektriciteit op 

te stellen of te doen opstellen ten behoeve van de netbeheerders en zich met in-
achtneming van de voorwaarden, bedoeld in artikel 26 31, te gedragen overeenkomstig 

die energieprogramma’s. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit *  
De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit, genoemd in artikel 2 van de Me-

dedingingswet. 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003 
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Reconciliatie   
Verrekening over een bepaalde periode op basis van het verschil tussen het met be-

hulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik tegen 

een gewogen marktprijs per kWh, zoals vastgesteld op basis van bijlage 6 van de 

Systeemcode Elektriciteit. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Referentienummer + 

Een door de verzendende partij aan een bericht toe te kennen nummer waarmee het 

bericht en een eventuele reactie daarop in zijn administratie traceerbaar is. 

Besluit 101921/3; in werking: 21-05-2005 Regeling garanties van oorsprong 
Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit Elektriciteitswet 

1998. 

Besluit 100703/8; in werking: 01-01-2002 
Besluit 101921/3; vervallen: 21-05-2005 

Regeling groencertificaten [Vervallen] 

Besluit 101594/26; in werking: 01-03-2004 
Besluit 101696/15; in werking: 29-04-2004 

Regelruimte   
Het beschikbaar vermogen verminderd met het vermogen dat zal worden benut: 

- voor energietransacties; 
-  ten behoeve van het verbruik van de aangeslotene zelf of van derden achter de 

betreffende aansluiting. 
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Besluit 103032/23; in werking: 26-06-2010 Regionaal hoogspanningsnet 
Net bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 50 kV 

of hoger, maar lager dan 110 kV en dat als zodanig wordt bedreven, 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                     

Regionaal nettarief +  
De door de aangeslotene verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 95cb van de 
Elektriciteitswet 1998 en artikel 44b van de Gaswet. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Regionale netbeheerder   
Een netbeheerder die is aangewezen voor het beheer van één of meer netten, anders 

dan het landelijk hoogspanningsnet. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Rekening *  
Staat waarop een tegoed van garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit of 

garanties van oorsprong voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoog-
renderende warmtekrachtkoppeling kan worden geboekt in het elektronische systeem 

voor het uitgeven en innemen van garanties van oorsprong voor duurzame elektrici-

teit of garanties van oorsprong voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor 

hoogrenderende warmtekrachtkoppeling dat in stand wordt gehouden door de garantie-

beheerinstantie en waarmee wordt bijgehouden voor welke hoeveelheid duurzame elek-

triciteit garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit of garanties van oor-

sprong voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmte-

krachtkoppeling zijn verstrekt en aan wie de garanties van oorsprong voor duurzame 

elektriciteit of garanties van oorsprong voor elektriciteit opgewekt in een instal-

latie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling op enig moment toekomen. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Restspanning   
Laagste waarde van de drie gekoppelde spanningen die optreedt op het netaansluit-

punt van een productie-installatie tijdens een kortsluiting in het net. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 Restverbruik (RV)   
Het resultaat van de totale netinvoeding (TNI) minus het gemeten verbruik (GV) mi-

nus het berekende verbruik (BV) minus de netverliezen (NV). 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Richtfrequentie   
De richtfrequentie is gelijk aan 50 Hz, maar in perioden van tijdcorrectie wordt de 

richtfrequentie gelijk aan 49,99 of 50,01 Hz. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Richtlijn * 
Richtlijn nr. 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 

van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

elektriciteit en houdende intrekking van richtlijn nr. 96/92/EG (PbEG L 176). 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 Secundair gedeelte van de meetinrichting 
Het deel van de meetinrichting vanaf de aansluitklemmen van de secundaire wikkelin-

gen van de meettransformatoren tot en met de kWh-meters en de kvarh-meters en de 

dagelijks op afstand uitleesbare meetinrichting. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 00-124; vervallen: 01-01-2002 

Secundair reservevermogen [Vervallen] 

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 Secundaire bekabeling (van de meetinrichting) 
Bekabeling tussen de aansluitklemmen van de secundaire wikkelingen van de meet-

transformatoren en de kWh-meters en in voorkomend geval de kvarh-meters. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 00-124; vervallen: 01-01-2002 

Secundaire regeling [Vervallen] 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Spanningsregeling   
Primaire spannings- en blindvermogensregeling lokaal op productie-installaties uit-

gevoerd. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Spanningsstatiek   
De verhouding tussen optredende spanningsverandering (relatief) en geregelde blind-

vermogen (relatief) uitgedrukt in procenten. 

Besluit 100797/3; in werking: 03-05-2002 Spanning Uc   
De spanning Uc is de door de netbeheerder aangegeven en met de verbruiker overeen-

gekomen toegekende waarde van de spanning. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 Standaardprofiel   
Een tijdreeks van profielfracties, zoals vastgesteld voor een bepaalde profielcate-
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gorie. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002. 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)      

Standaardjaarverbruik (SJV)  
Het verwachte jaarverbruik van een afnemer kleinverbruiker of een profielgrootver-

bruiker op een netaansluiting bij gestandaardiseerde condities en op basis van een 

genormaliseerd jaar. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Statiek   
De verhouding tussen relatieve frequentieverandering en relatieve (van de primaire 

regeling) vermogensverandering uitgedrukt in procenten. 

Besluit 100389/1; in werking: 16-03-2001 Storing   
Verstoorde bedrijfstoestand. 

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 Stroomsommatie (van de meetinrichting) 
Het sommeren van meetstromen door parallelschakeling van de secundaire wikkelingen 

van stroomtransformatoren of door toepassing van sommeerstroomtransformatoren. 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Aanvullen met + omdat dit begrip identiek in 

de Begrippenlijst Gas voor komt      

Switch + 

De wisseling van leverancier, programmaverantwoordelijke of meetverantwoordelijke 
op een aansluiting. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                        

Syntactisch correct + 
Voldoet aan de specificaties, bedoeld in 9.1.1 van de Informatiecode Elektriciteit 
en Gas. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Systeemdiensten * 
De diensten die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uitvoert om het 

transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te 

waarborgen, om grootschalige storingen onderbrekingen van het transport van elek-

triciteit op te lossen, en om de energiebalans op alle netten te handhaven of te 

herstellen. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Systeemdienstentarief   
Het tarief in rekening gebracht door de netbeheerder van het landelijk hoogspan-

ningsnet bij aangeslotenen op het Nederlandse elektriciteitsnet en programmaverant-

woordelijken ter dekking van de kosten van de systeemdiensten. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    System operator   
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, waar deze verantwoordelijke is 

voor het leveren van de systeemdiensten. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Tariefcategorie (TC)   
Eén van de categorieën volgens 3.7.1 van de Tarievencode Elektriciteit, waarbij 
binnencategorie f: “LS” nog worden onderscheiden de categorieën enkeltarief, avond-

tarief en nachttarief van aangeslotenen met een meetinrichting met enkeltelwerk, 

aangeslotenen met een meetinrichting met dubbel telwerk die omstreeks 21:00 uur 

omschakelt van normaal- of totaaltelwerk naar laagtelwerk en  aangeslotenen met een 

meetinrichting met dubbel telwerk die omstreeks 23:00 uur omschakelt van normaal- 

of totaaltelwerk naar laagtelwerk. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 Tariefcorrectiefactor (TCF)   
Een vermenigvuldigingsfactor die per programmaverantwoordelijke per profielcatego-

rie wordt toegepast indien er binnen een profielcategorie één of meer tariefcatego-

rieën met zowel normaal- als laaguren van toepassing zijn. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Tariefdrager   
Een element om de aan een deelmarkt toegedeelde kosten bij de aan het netvlak aan-

gesloten verbruikers in rekening te brengen. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 Tariefperiode (TP)   
Een aaneengesloten periode van normaaluren of laaguren. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                        

Tariefzone + 

De aanduiding van het kenmerk van een telwerk, te weten normaaltelwerk, totaaltel-

werk of laagtelwerk. Ingeval van een enkeltelwerk bij elektriciteit en ingeval van 

gas wordt altijd de aanduiding normaaltelwerk gebruikt.  

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Telemetriegrootverbruikaansluiting 
Een grootverbruikaansluiting die geen profielgrootverbruikaansluiting is. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Telemetriegrootverbruikmeetinrichting 
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Een meetinrichting die voldoet aan de in 4.3.4 van de Meetcode Elektriciteit ge-

noemde eisen. 

Voorstel N 2011-321: 04-07-2011                     Telwerk 
Een samenstel van cijferrollen bij een Ferrarismeter dan wel een dataregister van 

een digitale kWh-meter waarin de gemeten totale hoeveelheid elektrische energie 

voor een bepaalde energierichting voor normaaluren of laaguren wordt vastgelegd. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                       

Telwerkindicatie 
De identificatie van de onderscheiden telwerken op een meetinrichting: 

a. bij een handopgenomen meetinrichting zoals zichtbaar op de meter zelf, en; 

b. bij een meetinrichting die op afstand uitleesbaar is door middel van de OBIS-

code. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                         

Toegankelijk meetregister + 

Een register, bevattende vastgestelde meterstanden en verbruiken betreffende klein-

verbruikaansluitingen. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 Totaal verondersteld geprofileerd verbruik (TVGV) 
De som van alle veronderstelde geprofileerde verbruiken in het net van de netbe-

heerder. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002. 
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009. 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Totale netinvoeding (TNI)   
Het saldo van de energie-uitwisseling op de netkoppelingen gemeten conform 32.1.1 

sub a van de Meetcode Elektriciteit. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Transactiepartij   
Een natuurlijke of rechtspersoon die in het energieprogramma van een erkende pro-

grammaverantwoordelijke als bedoeld in 3.2 van de Systeemcode Elektriciteit als 

partij is vermeld op de grond dat die programmaverantwoordelijke in dat programma 

een energietransactie met die natuurlijke of rechtspersoon verantwoordt. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Transit   
Elektriciteitstransport door een land als gevolg van een contract tussen partijen 

in twee andere landen, uitgevoerd door de netbeheerder van het landelijk hoogspan-
ningsnet. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Transportbeperking   
De situatie waarbij een netbeheerder de transportdienst niet kan leveren binnen de 

overeengekomen kwaliteitscriteria. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Transportdienst   
Het transporteren van elektriciteit van producenten naar verbruikers door gebruik 

te maken van het net. Hieronder wordt mede verstaan het oplossen van transportbe-

perkingen, het compenseren van netverliezen en het instandhouden van de spannings- 

en blindvermogenshuishouding. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Transportprognose   
Een door de aangeslotene of diens programmaverantwoordelijke per tijdsperiode opge-

stelde en bij de betreffende netbeheerder ingediende planning van de som van afname 

of invoeding per netaansluit- of verzamelpunt dat valt onder de verantwoordelijk-

heid van de aangeslotene of diens programmaverantwoordelijke. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Transporttarief   
Het tarief in rekening gebracht door de netbeheerder bij een aangeslotene ter dek-
king van de kosten van de transportdienst. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                                  

Type aansluiting + 

De aanduiding of de aansluiting geschikt is voor: 

a.  uitsluitend transport van elektriciteit of gas vanuit het net naar de aangeslo-

ten installatie, of; 

b. uitsluitend transport van elektriciteit of gas vanuit de aangesloten installa-

tie naar het net, of;  

c. een combinatie van beide.  

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    UCTE   
Union pour la Coordination du Transport de l’Electricité. Dit is de unie van elek-

triciteitsbedrijven verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van het elektrici-

teitssysteem en de landelijke netten die onderling synchroon gekoppeld zijn uit de 

landen: België, Bosnië-Hersegovina, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kro-

atië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Servië, Slovenië, Spanje en Zwit-
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serland. 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Aanvullen met + omdat dit begrip identiek in 

de Begrippenlijst Gas voor komt      

Uithuizing + 

Een verhuizing waarbij een (rechts)persoon een onroerende zaak verlaat en de be-

schikkingsbevoegdheid over de aansluiting beëindigt. 

Besluit 100701/7; in werking: 03-04-2002 
Besluit 102706/14; vervallen: 13-02-2009 

Uit-switch [vervallen] 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Uitwisseling met het buitenland   
De som van alle importen uit het buitenland van elektrische energie verminderd met 
de som van alle exporten naar het buitenland van elektrische energie. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                                     

Verblijfsfunctie 
Kenmerk dat aangeeft welke vermindering van de energiebelasting van toepassing is 
op grond van artikel 61 van de Wet belastingen op milieugrondslagen. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Verbruiker   
Een aangeslotene die elektrische energie afneemt van het net. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000. 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Vergunninghouder * 
Een houder van een leveringsvergunning als bedoeld in artikel 37 95a van de Wet. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                                     

Verliesbericht + 
Het bericht waarmee de netbeheerder aan de oude leverancier, oude programmaverant-
woordelijke of oude meetverantwoordelijke aankondigt dat de desbetreffende markt-
partij met ingang van de datum in het verliesbericht de rechten en plichten voor de 
in het verliesbericht vermelde aansluiting zal verliezen. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 Vermenigvuldigingsfactor   
Het samenstel van alle correctiefactoren met betrekking tot de fysieke meting die 

nodig zijn om uit de tellerstanden de daadwerkelijke hoeveelheid met het net uitge-

wisselde energie te kunnen vaststellen. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 Verondersteld geprofileerd verbruik (VGV)  
De profielfractie (PF) vermenigvuldigd met de tariefcorrectiefactor (TCF), de kli-

maatcorrectiefactor (KCF) en de som van de standaardjaarverbruiken van alle afne-

mers per programmaverantwoordelijke in een profielcategorie in een bepaalde tarief-

categorie. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)    Verordening * 
Verordening nr. 1228/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese 

Unie van 26 juni 2003, betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in elektriciteit (PbEG L 176). 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 Verrekenperiode   
De tijdseenheid waarmee de onbalansverrekening plaatsvindt, te weten 15 minuten. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Verstoorde bedrijfstoestand   
Toestand van een net waarbij transporten zijn geannuleerd of onderbroken. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Verwant bedrijf * 
Een verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 

83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, tweede lid, 

onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of een 

geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een on-

derneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                                    

Verwervingsbericht + 
Het bericht waarmee de netbeheerder aan de nieuwe leverancier, nieuwe programmaver-
antwoordelijke of nieuwe meetverantwoordelijke bevestigt dat de desbetreffende 
marktpartij met ingang van de datum in het verwervingsbericht de rechten en plich-
ten voor de in het verwervingsbericht vermelde aansluiting zal verkrijgen. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Verzamelpunt   
Een punt in het net, aan te wijzen door de netbeheerder, dat gebruikt kan worden 

door de programmaverantwoordelijken voor het opgeven van hun transportprognoses 

zijnde de som van de transportprognoses van de netaansluitpunten van die programma-

verantwoordelijke op lager gelegen spanningsniveaus achter het desbetreffende punt. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Voorzieningsgebied   
Het gebied of de gebieden zoals genoemd in de aanwijzing van de netbeheerder. 
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Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000. 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        

Vrije afnemer  
Een afnemer niet zijnde een beschermde afnemer. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103897)                                        Warmtekrachtkoppeling * 
De gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit of mechanische energie door 

verstoking van een brandstof, waarvan de warmte nuttig gebruikt wordt, anders dan 

voor de productie van elektriciteit. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    
Besluit 100701/7; in werking: 03-04-2002 

Werkdag   
Een dag, niet zijnde een zaterdag of een zondag en niet zijnde een algemeen erkende 

feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, noch 

een in het tweede of krachtens het derde lid van genoemd artikel met een algemeen 

erkende feestdag gelijkgestelde dag. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    Wet   
De Elektriciteitswet 1998. 

 
Tarievencode Gas: 
 (……) 

Besluit 101928/22; in werking: 01-01-2006. 
Besluit 102754/12; in werking: 01-01-2008. 
Besluit 102879/6; in werking: 21-06-2008. 
Besluit 102490/24; in werking: 01-01-2009. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Het onderdeel waarnaar verwezen wordt, 

verplaatst binnen de IcEG    

2.3.2.1  Voor de aansluitingen van afnemers met een aansluitcapaciteit van ten 
hoogste 40 m3(n)/uur worden zes afnemerscategorieën onderscheiden. Iedere 
aansluiting wordt in één van deze categorieën ingedeeld. In Tabel 1 Ta-
riefcategorieën zijn de verschillende afnemerscategorieën weergegeven. 

 Tabel 1 Tariefcategorieën 

Afnemers-

categorie 

Capaciteit 

[m3(n)/uur]  

Grootte gasmeter *  Standaardjaarverbruik [m3(n; 

35,17)] **  

1 
2 

3 

4 
5 

6 

≤ 10  
≤ 10  

≤ 10  

>10 en ≤16  
>16 en ≤ 25  

>25 en ≤ 40  

≤ G6 
≤ G6 

≤ G6 

G10 
G16 

G25 

<500  
≥ 500 en < 4.000  

≥ 4.000  

n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 

 *  Deze indeling in gasmeters geldt alleen bij een overdruk van ≤ 200 
mbar. 

 ** Dit betreft het standaardjaarverbruik zoals bedoeld in art. 2.1.4 sub k 
2.1.2, onderdeel r, van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 

 (……) 

Besluit 101928/22; in werking: 01-01-2006. 
Besluit 102186/7; in werking: 11-03-2006. 
Besluit 102490/24; in werking: 01-01-2009. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.3.2.5  De procedure voor indeling in een andere afnemersgroep is als volgt: 
a. indien een afnemer met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 

m3(n)/uur op grond van zijn benodigde maximale (gesommeerde) transport-
capaciteit van mening is dat hij in aanmerking komt voor indeling in 
een andere afnemersgroep, dient hij daartoe een schriftelijk verzoek in 
bij de netbeheerder op wiens net zijn installatie is aangesloten; 

b. de netbeheerder beoordeelt het verzoek, binnen vijf werkdagen na de dag 
van ontvangst van het verzoek, aan de hand van de volgende criteria: 
• kan de gevraagde transportcapaciteit geleverd worden op de aanslui-

ting; 
• indien het een verzoek tot neerwaartse bijstelling behelst dan mag 

er gedurende de afgelopen 12 maanden geen bijstelling opwaarts heb-
ben plaatsgevonden; 

c. de netbeheerder doet de afnemer uiterlijk op de tiende werkdag na de 
dag van ontvangst van het verzoek schriftelijk verslag van zijn bevin-
dingen. Bij honorering van het verzoek wordt de afnemer zonodig geadvi-
seerd om contact op te nemen met zijn erkende meetverantwoordelijke; 

d. daarna neemt de afnemer contact op met zijn meetverantwoordelijke om 
ervoor te zorgen dat zijn metercapaciteit op kosten van de afnemer 
wordt bijgesteld door aanpassing (wisseling) van de meter; 

e. indien de meetinrichting is aangepast, informeert de erkende meetver-
antwoordelijke de netbeheerder; 

f. vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat de netbeheer-
der van de meetverantwoordelijke vernomen heeft dat de metercapaciteit 
naar boven is bijgesteld, geldt voor de tariefstelling de hogere afne-
mersgroep, mits deze gereedmelding voor de 15e van de maand bij de net-
beheerder ontvangen is. Bij gereedmelding na de 15e van de maand gaat 
de aangepaste tariefstelling een maand later in werking; 

g. een bijstelling van de tariefstelling in een lagere afnemersgroep kan 
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alleen plaatsvinden indien de metercapaciteit gedurende de afgelopen 12 
maanden niet naar boven is bijgesteld. Op het moment dat aan deze voor-
waarde is voldaan, geldt voor de tariefstelling vanaf de eerste dag van 
de maand volgend op de maand dat de netbeheerder van de meetverantwoor-
delijke vernomen heeft dat de metercapaciteit naar beneden is bijge-
steld de lagere afnemersgroep, mits deze gereedmelding voor de 15e van 
de maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij gereedmelding na de 15e 
van de maand gaat de aangepaste tariefstelling een maand later in wer-
king. 

 (……) 

Besluit 101928/22; in werking: 01-01-2006. 
Besluit 102879/6; in werking: 21-06-2008. 
Besluit 102490/24; in werking: 01-01-2009. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Het onderdeel waarnaar verwezen wordt, 

verplaatst binnen de IcEG       

2.3.6.1  De rekencapaciteit wordt gebruikt om de capaciteitsafhankelijke tarieven 
voor de in paragraaf 2.3.2 onderscheiden afnemerscategorieën te bepalen. 
De rekencapaciteiten zijn als volgt: 

 Tabel 2  Rekencapaciteit per afnemerscategorie 

Afnemers-

categorie 

Capaciteit  

[m3(n)/uur]  

Standaardjaarverbruik  

[m3(n; 35,17)]  

Rekencapaciteit  

[m3(n; 35,17)/uur] 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

≤ 10  

≤ 10  

≤ 10  
>10 en ≤16  

>16 en ≤ 25  

>25 en ≤ 40  

< 500 m3 

≥ 500 en < 4.000  

≥ 4.000  
n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

 1½  

3  

6  
10  

16  

25  

 * Dit betreft het standaardjaarverbruik zoals bedoeld in art. 2.1.4 sub k 
2.1.2, onderdeel r, van de Informatiecode Elektriciteit en Gas 

 (……) 

Besluit 102490/24; in werking: 01-01-2009. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.3a.2.5 De procedure voor indeling in een andere afnemerscategorie is als volgt: 
a. indien een profielgrootverbruiker op grond van zijn benodigde maximale 

(gesommeerde) transportcapaciteit van mening is dat hij in aanmerking 
komt voor indeling in een andere afnemerscategorie, dient hij daartoe 
een schriftelijk verzoek in bij de netbeheerder op wiens net zijn in-
stallatie is aangesloten; 

b. de netbeheerder beoordeelt het verzoek, binnen vijf werkdagen na de dag 
van ontvangst van het verzoek, aan de hand van de volgende criteria: 
- kan de gevraagde transportcapaciteit geleverd worden op de aanslui-

ting; 
- indien het een verzoek tot neerwaartse bijstelling behelst dan mag 

er gedurende de afgelopen 12 maanden geen bijstelling opwaarts heb-
ben plaatsgevonden; 

c. de netbeheerder doet de profielgrootverbruiker uiterlijk op de tiende 
werkdag na de dag van ontvangst van het verzoek schriftelijk verslag 
van zijn bevindingen. Bij honorering van het verzoek wordt de profiel-
grootverbruiker zonodig geadviseerd om contact op te nemen met zijn er-
kende meetverantwoordelijke; 

d. daarna neemt de profielgrootverbruiker contact op met zijn meetverant-
woordelijke om ervoor te zorgen dat zijn metercapaciteit op kosten van 
de profielgrootverbruiker wordt bijgesteld door aanpassing (wisseling) 
van de meter; 

e. indien de meetinrichting is aangepast, informeert de erkende meetver-
antwoordelijke de netbeheerder; 

f. vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat de netbeheer-
der van de meetverantwoordelijke vernomen heeft dat de metercapaciteit 
naar boven is bijgesteld, geldt voor de tariefstelling de hogere afne-
merscategorie, mits deze gereedmelding voor de 15e van de maand bij de 
netbeheerder ontvangen is. Bij gereedmelding na de 15e van de maand 
gaat de aangepaste tariefstelling een maand later in werking; 

g. een bijstelling van de tariefstelling in een lagere afnemerscategorie 
kan alleen plaatsvinden indien de metercapaciteit gedurende de afgelo-
pen 12 maanden niet naar boven is bijgesteld. Op het moment dat aan de-
ze voorwaarde is voldaan, geldt voor de tariefstelling vanaf de eerste 
dag van de maand volgend op de maand dat de netbeheerder van de meet-
verantwoordelijke vernomen heeft dat de metercapaciteit naar beneden is 
bijgesteld de lagere afnemerscategorie, mits deze gereedmelding voor de 
15e van de maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij gereedmelding na 
de 15e van de maand gaat de aangepaste tariefstelling een maand later 
in werking. 

 (……) 
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Besluit 101249/5; in werking: 11-06-2006. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.3.8.1 Indien een netbeheerder door faillissement van een vergunninghouder leve-
rancier als gevolg van toepassing van het leveranciersmodel zoals bedoeld 
in artikel 44a van de Gaswet tariefinkomsten derft, dan mogen deze gederf-
de inkomsten worden verrekend in de tarieven van de netbeheerder. 

Besluit 101249/5; in werking: 11-06-2006.  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.3.8.2 De in artikel 2.3.8.1 bedoelde verrekening heeft ten hoogste betrekking op 
de gederfde tariefinkomsten gedurende twee zes maanden voorafgaand aan het 
moment waarop de vergunninghouder in staat van faillissement is verklaard 
(jaar t). Dit is de datum waarop melding wordt gemaakt van het betreffende 
faillissement in de Nederlandse Staatscourant. 

 (……) 

 
Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB: 
 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006 
Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
De onderdelen waarnaar verwezen wordt, 

verplaatsen binnen de IcEG          

2.1.1.7 Voor de ingebruikname van de aansluiting, alsmede bij een desbetreffende 
wijziging van de aansluiting, stelt de netbeheerder de kenmerkende eigen-
schappen van de aansluiting, zoals bedoeld in 2.1.2 sub a tot en met c 
alsmede 2.1.4 sub g tot en met k, onderdelen a tot en met e en o tot en 
met r, van de Informatiecode Elektriciteit en Gas vast. De netbeheerder 
vergewist zich ervan dat de overige in 2.1.2 en 2.1.4 tot en met 2.1.5 van 
de Informatiecode Elektriciteit en Gas bedoelde onderdelen eenduidig zijn 
vastgelegd alvorens de aansluiting in gebruik te stellen. 

 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.1.3.3 Verzegelingen die door of vanwege de regionale netbeheerder en/of de er-
kende meetverantwoordelijke zijn aangebracht op de meetinrichting of op 
delen van de hulpmiddelen en appendages van de regionale netbeheerder mo-
gen niet worden geschonden of verbroken tenzij de regionale netbeheerder 
en/of de erkende meetverantwoordelijke (waar het door hem aangebrachte 
verzegelingen betreft) uitdrukkelijk toestemming geeft tot het verbreken 
van de verzegeling. 

 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Vanwege verplaatsing binnen de MvGR. Had 

eigenlijk in voorstel N 2011-523 moeten zitten   

2.6.2.1 De netkoppeling van twee regionale gastransportnetten van verschillende 
regionale netbeheerders is op het overdrachtspunt voorzien van een compta-
bele meetinrichting die voldoet aan het gestelde in de hoofdstuk 3 2 van 
de “Meetvoorwaarden Gas - RNB”. 

 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006 
Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007  
Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011     
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
De onderdelen waarnaar verwezen wordt, 

verplaatsen binnen de IcEG                    

3.1.1 Transport vindt plaats op grond van een tussen de regionale netbeheerder 
en de aangeslotene te sluiten transportovereenkomst en zal voorts alleen 
plaatsvinden indien de aangeslotene tevens op grond van een geldige aan-
sluitovereenkomst recht heeft op aansluiting en indien bij de netbeheerder 
bekend is welke partijen ten behoeve van de desbetreffende aansluiting op-
treden als leverancier, programmaverantwoordelijke en erkende meetverant-
woordelijke. De respectievelijke identificaties van genoemde partijen legt 
de netbeheerder op grond van 2.1.2 en 2.1.4 tot en met 2.1.5 van de Infor-
matiecode Elektriciteit en Gas vast in zijn aansluitingenregister. 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006 
Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007. 
Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011   
Voorstel N 2011-525: 04-07-2011 (103871)   
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Aangepast aan het desbetreffende onderdeel 

van de IcEG                  

3.1.2 Indien de aangeslotene voldoet aan het bepaalde in 3.1.1 heeft de aange-
slotene recht op transport van gas binnen het regionale gastransportnet 
waarop hij is aangesloten tot een hoeveelheid ter grootte van de op de 
aansluiting gecontracteerde transportcapaciteit dan wel, indien het de 
aansluiting van een profielafnemer betreft, een met de rekencapaciteit van 
G-waarde van de meetinrichting bij de aansluiting overeenkomende capaci-
teit, zoals op grond van 2.1.4 sub i 2.1.2, onderdeel o, van de Informa-
tiecode Elektriciteit en Gas is vastgelegd in het aansluitingenregister. 

 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

4.2.1 De regionale netbeheerder betaalt, onverminderd het bepaalde in 4.2.2, aan 
aangeslotenen op zijn net bij wie de transportdienst langer dan 4 uur ten 
gevolge van een storing is onderbroken, bij de eerstvolgende jaar- respec-
tievelijk maandafrekening een compensatievergoeding ter hoogte van het 
hieronder genoemde bedrag: 
a per aansluiting van een kleinverbruiker of een profielgrootverbruiker 

bedraagt de compensatievergoeding per onderbreking € 35,-, uit te beta-
len binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking; 

b per aansluiting van een telemetriegrootverbruiker bedraagt de compensa-
tievergoeding per onderbreking € 910,-, uit te betalen bij de eerstvol-
gende jaar- respectievelijk maandafrekening. 
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 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Deze bijlage had betrekking op elektronisch 

berichtenverkeer t.b.v. meetdataprocessen. 

Dat valt voortaan onder hfd 9 van de IcEG   

Bijlage 2 [Vervallen] Elektronisch berichtenverkeer 

 (……) 

 
Meetvoorwaarden Gas – RNB: 
 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006    
è verplaatst van 6.1.3.5(1) naar 1.2.4.2(2)       
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                                     
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging vanwege verplaatsing van tijdelijk 

MvGR hfd 7 naar IcEG.    

1.2.4.2 Ingeval tussen de aangeslotene en een andere erkende meetverantwoordelijke 
binnen tien werkdagen na beëindiging van de oude beheerovereenkomst alsnog 
een beheerovereenkomst in werking treedt, wordt voor zover van toepassing 
vanaf dat moment de werkwijze volgens 6.1.2 7.3.2 4.6 van de Informatieco-
de Elektriciteit en Gas gevolgd.  

 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006 
Besluit 102669_3/9; in werking 01-04-2011   
è verplaatst van 2.5.5(1) naar 1.2.5.5(2)       
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                                     
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging vanwege verplaatsing van tijdelijk 

MvGR hfd 7 naar IcEG hfd 6   

1.2.5.5  Indien mogelijk treft de regionale netbeheerder bij aangeslotenen met een 
dagelijks op afstand uitleesbare telemetriegrootverbruikmeetinrichting, 
waarbij de dataverzameling van meetgegevens, zoals bedoeld in 4.1.1 5.3.1, 
en de dataoverdracht van meetgegevens, zoals bedoeld in 4.1.3 7.1.2 6.4.2 
van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, ondanks de intrekking van de 
erkenning van de erkende meetverantwoordelijke correct blijven functione-
ren, een regeling met de desbetreffende erkende programmaverantwoordelijke 
om de desbetreffende meetdata meetgegevens te gebruiken zolang de vangnet-
regeling van toepassing is 

 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006 
Besluit 102669_3/9; in werking 01-04-2011   
è verplaatst van 2.5.10(1) naar 1.2.5.11(2)       
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                                     
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging vanwege verplaatsing van tijdelijk 

MvGR hfd 7 naar IcEG hfd 6      

1.2.5.11   Indien er, nadat de nieuwe erkende meetverantwoordelijke is aangewe-
zen, nog geen dataoverdracht van meetgegevens kan plaats vinden zoals be-
doeld in 4.1.3 7.1.2 6.4.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, 
treft de regionale netbeheerder met de nieuwe erkende meetverantwoordelij-
ke en de erkende programmaverantwoordelijke die het aangaat een regeling 
omtrent de te gebruiken meetwaarden. 

 (……) 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)     
Correcties op N 2011-523: 05-12-2011                                                                                    
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.4.10 De meterplaatser verzamelt de additionele gegevens die de regionale netbe-
heerder nodig heeft voor het in 3.9.1.1 van de Informatiecode Elektrici-
teit en Gas 7.3.2.4 de uitvoering van 3.11.1 van de Informatiecode Elek-
triciteit en Gas bedoelde bericht, te weten voor elk telwerk van de ge-
plaatste of gewijzigde meetinrichting, indien van toepassing, de volgende 
gegevens: 

- de telwerkindicatie; 
- de tariefzone; 
- de energierichting; 
- de meeteenheid; 
- het aantal posities voor de komma; 
- de vermenigvuldigingsfactor. 

 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006    
Besluit 102773/10; in werking: 28-10-2008     
è verplaatst van 4.1.1.3(1) naar 5.3.3(2)                                                                                                                                       
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                                     
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging vanwege verplaatsing van tijdelijk 

MvGR hfd 7 naar IcEG hfd 6        

5.3.3 Indien 4.1.1.2 5.3.2 van toepassing is, worden tenminste eenmaal per zes 
maanden de tellerstanden van de gasmeter, en indien van toepassing van het 
niet herleid volume van het volumeherleidingsinstrument en van het herleid 
volume van het volumeherleidingsinstrument bepaald door het ter plaatse 
uit- of aflezen van de meetinrichting door de erkende meetverantwoordelij-
ke. 

 Het eventueel geconstateerde verschil met de op afstand bepaalde standen 
wordt restvolume genoemd. De oorzaak van het ontstaan van dit restvolume 
wordt door de erkende meetverantwoordelijke onderzocht. 

 Indien uit dit onderzoek blijkt dat (een deel van) het restvolume naar 
grote waarschijnlijkheid is ontstaan in concreet te duiden uren van de af-
gelopen maand, verdeelt de  erkende meetverantwoordelijke (dit deel van) 
het restvolume naar beste kunnen over de desbetreffende uren. 

 Het eventueel resterende restvolume wordt verwerkt in de maand van uit- of 
aflezen, nadat dit is herleid tot normaal kubieke meters [m3(n)] met be-
hulp van de gemiddelde herleidingsfactor voor de uurmetingen van de afge-
lopen maand. 

 Indien het geconstateerde verschil zo groot is dat de op afstand bepaalde 
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data meetgegevens voor de onderhavige maand niet voldoen  aan de eisen ge-
steld in 3.5.3 4.1.3.3 voor volumemeting en/of capaciteitsmeting, vindt 
een onderzoek plaats naar de datacollectie en wordt, in plaats van de 
hierboven genoemde werkwijze, de werkwijze volgens 4.3.4.2 of 4.3.4.3 
7.1.2.18 of 7.1.2.19 6.4.2.18 of 6.4.2.19 van de Informatiecode Elektrici-
teit en Gas gevolgd. 

 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006    
è verplaatst van 4.3.1.3(1) naar 5.4.1.3(2)                                                                                                                                       
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                                     
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging vanwege verplaatsing van tijdelijk 

MvGR hfd 7 naar IcEG hfd 6         

5.4.1.3 Het in 4.3.1.1 of in 4.3.1.2 5.4.1.1 of in 5.4.1.2 geconstateerde verschil 
wordt als restvolume verwerkt in de maand van uit- of aflezen, nadat dit 
is herleid tot normaal kubieke meters [m3(n)] met behulp van de gemiddelde 
herleidingsfactor voor de uurmetingen van de desbetreffende periode.  

 Indien het geconstateerde verschil zo groot is dat de op afstand bepaalde 
data meetgegevens voor de desbetreffende periode niet voldoet voldoen aan 
de eisen gesteld in 3.5.3 4.1.3.3 voor volumemeting en/of capaciteitsme-
ting, vindt een onderzoek plaats naar de datacollectie en wordt, in plaats 
van de hierboven genoemde werkwijze, de werkwijze volgens 4.3.4.2 5.4 en 
7.1.2.18 volgens 6.4.2.18 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas ge-
volgd. 

 (……) 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                                     
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging vanwege verplaatsing van tijdelijk 

MvGR hfd 7 naar IcEG hfd 6         

7 [vervallen] Meetgegevensprocessen 

 Heel hoofdstuk 7 vervalt en wordt opgenomen in de Informatiecode Elektriciteit en 
Gas. 

 (……) 

è verplaatst van 2.1.8(1) naar B3.2.1.7(2)                                                                                                                                       
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                                     
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

B3.2.1.7  Een natuurlijke en rechtspersoon komt voor erkenning in aanmerking 
indien: 
a.  hij aantoont dat de in B3.2.1.3 genoemde werkzaamheden worden uitge-

voerd door een voldoende onderricht natuurlijk persoon  
b.  hij voor de onder B3.2.1.7 bedoelde werkzaamheden in het bezit is 

van een geldig ISO 9001-certificaat, afgegeven door een certificerings-
instelling die daarvoor is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor 
de Accreditatie of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatie-
instelling; 

c.  hij in staat is te communiceren overeenkomstig hetgeen daaromtrent 
in hoofdstuk 9 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas is bepaald, 
waarbij voor ‘programmaverantwoordelijke’ dient te worden gelezen 
‘meetveranwoordelijke’; 

d.  hij beschikt over een storingsnummer dat 24 uur per dag bereikbaar 
is;  

e.  voldaan wordt aan het overigens in of krachtens deze regeling en an-
dere dwingende regelgeving bepaalde. 

 (……) 
 
Allocatievoorwaarden Gas: 
 (……) 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging vanwege verplaatsing van B1 van de 

AllvG naar B3 van de IcEG      

2.0.8 Bij het samenstellen conform 2.0.6 van de allocatiegegevens van aangeslo-
tenen op gastransportnetten van regionale netbeheerders niet behorende tot 
de afnamecategorie GGV of GIS of met de afnamecategorie GGV of GIS, maar 
waarvoor geen meetwaarden zijn aangeleverd, worden de rekenregels toege-
past van de methodiek Verbruiksprofielen, beschreven in respectievelijk 
bijlage 1 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas en bijlage 1a van 
deze regeling. 

 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006    
Besluit 102411/8; in werking: 22-12-2006    
Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging vanwege verplaatsing van B1 van de 

AllvG naar B3 van de IcEG        

2.1.3 De regionale netbeheerder past bij het samenstellen van de allocatiegege-
vens afkomstig van meetinrichtingen  van de op zijn net aangesloten pro-
fielafnemers de rekenregels toe van de methodiek Verbruiksprofielen, be-
schreven in bijlage 1 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 

 (……) 

Besluit 102411/8; in werking: 22-12-2006    
Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging vanwege verplaatsing van B1 van de 

2.2.3 De regionale netbeheerder past bij het samenstellen van de allocatiegege-
vens afkomstig van meetinrichtingen  van de op zijn net aangesloten pro-
fielgrootafnemers, de rekenregels toe van de methodiek Verbruiksprofielen, 
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AllvG naar B3 van de IcEG          beschreven in bijlage 1 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 
 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006    
Besluit 102411/8; in werking: 22-12-2006    
Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging vanwege verplaatsing van B1 van de 

AllvG naar B3 van de IcEG        

4.3.1.1 Voor die profielafnemers, waarvoor met behulp van de verbruiksprofielenme-
thodiek het verbruik per uur wordt berekend, gelden de respectievelijke 
profielcategorieën volgens bijlage 1 3 van de Informatiecode Elektriciteit 
en Gas als afnamecategorie.  

 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006    
Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                               
Wijziging vanwege verplaatsing van B1 van de 

AllvG naar B3 van de IcEG         

Bijlage 1  [vervallen] Verbruiksprofielen voor profielafnemers 

 Heel bijlage 1 vervalt en verplaatst naar de Informatiecode Elektriciteit en Gas 
bijlage 3 

 (……) 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                              
Wijziging vanwege verplaatsing van B1 van de 

AllvG naar B3 van de IcEG          

B1a.4.1.1 De onder B1.4.1 en B1.4.2 B3.4.1 en B3.4.2 van de Informatiecode 
Elektriciteit en Gas vermelde bewerkingen worden per netgebied uitgevoerd 
in het Centraal Systeem Stuursignaal. 

 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006    
Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 
Voorstel N 2011-525: 04-07-2011 (103871)  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                               
Wijziging vanwege verplaatsing van B1 van de 

AllvG naar B3 van de IcEG         

B2.5 De vijfde vierde stap betreft het uitvoeren van de allocatie voor de pro-
fielklanten. De basis hiervoor wordt gevormd door de conform de verbruiks-
profielenmethodiek uitgevoerde berekeningen. Voor elke erkende programma-
verantwoordelijke/leverancier combinatie berekent de regionale netbeheer-
der per profielcategorie het ‘veronderstelde geprofileerd verbruik’ 
(VGVPV;LE,PC,netgebied) (zie bijlage 1 Verbruiksprofielen 3 van de Informatiecode 
Elektriciteit en Gas). Hieronder wordt weergegeven hoe de allocatie voor 
de profielklanten plaatsvindt. 

 (……) 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                               
Wijziging vanwege verplaatsing van B1 van de 

AllvG naar B3 van de IcEG         

B2a.5 De vierde stap betreft het uitvoeren van de allocatie voor de niet-GGV 
aangeslotenen. De basis hiervoor wordt gevormd door de conform bijlagen 1 
3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas en 1a van deze regeling uit-
gevoerde berekeningen. Voor elke erkende programmaverantwoordelijke bere-
kent het Centraal Systeem Stuursignaal per profielcategorie het ‘veronder-
stelde geprofileerd verbruik’ (VGVSH;LE,PC,netgebied) (zie bijlage 1 3 van 
de Informatiecode Elektriciteit en Gas en 1a van deze regeling). Hieronder 
wordt weergegeven hoe de allocatie voor de niet-GGV en niet-GIS aangeslo-
tenen plaatsvindt. 

 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006    
Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Wijziging vanwege verplaatsing van B1 van de 

AllvG naar B3 van de IcEG        

B6.2.5.1 De regionale netbeheerder bepaalt de toegerekende hoeveelheid energie voor 
de profielafnemer, afgenomen in de periode vanaf de laatste vastgestelde 
meterstand tot aan het einde van de reconciliatieperiode. De berekening 
van de energiehoeveelheid voor de genoemde periode is conform de in para-
graaf B1.5.2 van bijlage 1 (verbruiksprofielen) B1.5.3 van de Informatie-
code Elektriciteit en Gas opgenomen berekening van geschat verbruik, reke-
ning houdend met de meetcorrectiefactor (MCF) van het netgebied: 

 Eklant, toegerekend = SJV x 35,17 x Σ(VPPc,h x MCFnetgebied,h), waarin: 
SJV :  standaardjaarverbruik van de profielafnemer; 
Σ(VPPc,h x MCFnetgebied,h) :  de som van het uurlijkse product van de pro-

fielfractie van het verondersteld profiel voor de 
desbetreffende profielcategorie, rekening houdend met 
het juiste temperatuurgebied en de meetcorrectiefac-
tor van het netgebied, over de periode waarvoor de 
hoeveelheid moet worden vastgesteld; 

Eklant, toegerekend :  de toegerekende energie van de profielafnemer voor 
het tijdvak tussen de laatste vastgestelde meterstand 
en het einde van de reconciliatieperiode, uitgedrukt 
in MJ. 

 (……) 

 
Begrippenlijst Gas:  

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Onderstaande begrippen dienen voor gebruik in samenhang met de voorwaarden op grond 
van de artikelen 12a en 12b van de Gaswet.  

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Begrippen die in de Gaswet zijn gedefinieerd, zijn in deze Begrippenlijst Gas let-
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terlijk overgenomen en herkenbaar door een * achter het begrip. 

Besluit 102960_1/40; in werking: 01-10-2009. Begrippen die in de Verordening zijn gedefinieerd, zijn in deze Begrippenlijst Gas 
letterlijk overgenomen en herkenbaar door een ** achter het begrip. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Begrippen in deze Begrippenlijst Gas die ook in de Begrippenlijst Elektriciteit 
voorkomen met een volledig identieke begripsomschrijving, zijn herkenbaar door een + 
achter het begrip. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Waar in onderstaande begrippen sprake is van een tijdsaanduiding, wordt bedoeld een 
tijdsaanduiding volgens de Local European Time (LET). 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                  
In alle gascodes wordt naar de Begrippenlijst 

Gas verwezen, maar de citeertitel is nergens 

gedefinieerd.  

Dit document wordt aangehaald als “Begrippenlijst Gas”. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Aangeslotene  
Een persoon die beschikt over een aansluiting op een gastransportnet, niet zijnde 

een netkoppeling, dan wel degene die om een aansluiting heeft verzocht. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Aangeslotene met exitcapaciteit  
Een aangeslotene met een aansluiting op het landelijk gastransportnet die zelf 
exitcapaciteit heeft gecontracteerd. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Aangrenzend netbeheerder  
De beheerder van een gastransportnet, niet zijnde een regionaal gastransportnet, 
verbonden met het landelijk gastransportnet. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Aansluitcapaciteit  
Hoeveelheid gas die in een uur maximaal over een aansluiting kan worden overgedra-
gen, uitgedrukt in m3(n)/uur. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   

Aansluiting *  
Eén of meer verbindingen tussen een gastransportnet en een onroerende zaak als be-
doeld in artikel 16, onderdelen a tot en met d e, van de Wet waardering onroerende 
zaken. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Aansluitingenregister  
Een register, ingericht en beheerd door de netbeheerder, waarin voor de aansluitin-
gen op zijn net kenmerkende gegevens zijn vastgelegd. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 
Besluit 102500_1/15; in werking: 11-09-2008. 

Aansluitleiding  
Onderdeel van de aansluiting dat de aansluiting met het gastransportnet verbindt. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Aansluitovereenkomst  
De overeenkomst tussen de aangeslotene en de netbeheerder betreffende de aanslui-
ting van de aangeslotene op het gastransportnet. 

Voorstel N 2011-525: 04-07-2011 (103871) Aansluitpunt * 
Het deel van de aansluiting vanaf het gastransportnet tot en met de eerste afslui-

ter. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Aansluit- en transportovereenkomst  
De overeenkomst tussen een aangeslotene en een netbeheerder betreffende de aanslui-
ting op een gastransportnet en het transport van gas. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                     

Actuele [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] + 
De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een 
bepaalde aansluiting de rechten en plichten van een [leverancier / programmaverant-
woordelijke / meetverantwoordelijke] uitoefent en als zodanig in het aansluitingen-
register staat geregistreerd. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                    

Administratieve status van een aansluiting + 
De aanduiding waaruit blijkt dat de aansluiting administratief aangesloten of admi-
nistratief afgesloten is, te weten of de aansluiting wel of niet beschikbaar is 
voor gebruik op de energiemarkt. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                               
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                      

Adresgegevens + 
Straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Afnamecategorie 
De aanduiding van de wijze waarop de allocatie voor de desbetreffende aangeslotene 
plaatsvindt, te weten: 
a. ofwel door middel van de verbruiksprofielen, aangeduid met G1A, G2A of G2C,  
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b. ofwel door middel van dagelijkse uitlezing van een telemetriegrootverbruik-
meetinrichting, aangeduid met GXX,  

c. ofwel door middel van uurlijkse uitlezing van een telemetriegrootverbruikmeetin-
richting, aangeduid met GGV. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Afnemer *  
Een persoon met een aansluiting op een gastransportnet. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006.  

 

Afschakelbaar  
Heeft betrekking op diensten en geeft aan dat die diensten door de netbeheerder van 
het landelijk gastransportnet afgeschakeld kunnen worden. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Backhaul  
Heeft betrekking op transportcapaciteit in het landelijk gastransportnet en geeft 
aan dat het transport in tegenstroom met de fysieke stroomrichting plaats vindt. 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Balans assisterende programmaverantwoordelijke  
Een erkende programmaverantwoordelijke waarvan het teken van zijn portfolio onba-

lans signaal tegengesteld is aan het teken van het systeem balans signaal 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Bedrijfscondities  
De condities bepaald door de heersende temperatuur en druk. 

Besluit 102960_1/40; in werking: 01-10-2009. Beschikbare capaciteit ** 
Het deel van de technische capaciteit dat niet is gealloceerd en op een gegeven 
moment nog beschikbaar is voor het systeem. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                  

CalGos-boek 
Een online toegankelijk overzicht van de maandgemiddelde calorische omrekenfactoren 
per netgebied. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Calorische bovenwaarde  
De hoeveelheid energie, uitgedrukt in megajoule [MJ], afgerond op drie cijfers ach-
ter de komma, die vrijkomt bij de volledige verbranding van 1 m3(n) gas in lucht, 
wanneer de na de verbranding aanwezige componenten tot de uitgangscondities van 
temperatuur en druk worden teruggebracht, zijnde 298,15 K en een absolute druk van 
101,325 kPa (1,01325 bar), en waarbij de bij de verbranding gevormde waterdamp 
wordt gecondenseerd. Symbool “HS”; eenheid [MJ/m3(n)]. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Calorische verrekening  
De omrekening van een volume gas met een calorische bovenwaarde naar een volume met 
de referentie calorische bovenwaarde, waarbij de referentie calorische bovenwaarde 
35,17 MJ bedraagt. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                               
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Capaciteitstariefcode + 

Code waarmee het op een aansluiting van toepassing zijnde regionaal nettarief in 

het aansluitingenregister wordt aangeduid. 

Besluit 102973/8; in werking: 01-07-2009. 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   

Centraal Systeem Stuursignaal (CSS): 
Systeem van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet waarin de verwerking 
van de uurlijkse data volgens 7.1.2.11 van de Meetvoorwaarden Gas - RNB wordt uit-
gevoerd. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Compressibiliteit  
het werkelijke volume van een gegeven massa aardgas gedeeld door het eigen volume, 
onder de zelfde condities, als berekend met de ideale gaswet (de wet van Boyle en 
Gay-Lussac) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   

Comptabele meetdata  
Meetgegevens betreffende aansluitingen op een regionaal gastransportnet die zijn 
gevalideerd en vastgesteld door een erkende meetverantwoordelijke en op basis waar-
van gealloceerd en gefactureerd kan worden. 

Besluit 101929/49; inwerking: 01-07-2006 
Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 
Voorstel N 2011-525: 04-07-2011 (103871) 

Confirmatie  
Het bericht – per portfolio – van het dispatching centrum (CCP) van de netbeheerder 

van het landelijk gastransportnet aan de erkende programmaverantwoordelijke, dat 
onder andere bevat de hoeveelheden entrygas per uur die van een derde door een er-

kende programmaverantwoordelijke op een entrypunt zullen worden afgenomen en de 

hoeveelheden exitgas per uur die door een erkende programmaverantwoordelijke op een 

exitpunt aan een derde beschikbaar zullen worden gesteld. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Dichtheid  
De massa van een hoeveelheid gas gedeeld door het eigen volume bij gespecificeerde 
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condities van druk en temperatuur. Symbool: “ρ”; eenheid [kg/m3]. 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Donkergroene zone 
De zone waarvoor geldt dat, zolang het systeem balans signaal zich binnen deze zone 

beweegt, de netbeheerder van het landelijk gastransportnet geen acties met betrek-

king tot balanshandhaving onderneemt. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. EAN-code + 
Uniek identificatienummer conform de Europese Artikel Nummering. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                               
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                   

EAN-codeboek + 

Een online of door middel van een elektronische gegevensdrager toegankelijk uit-
treksel van het aansluitingenregister. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Economische eigendom * + 
Het krachtens een rechtsverhouding gerechtigd zijn tot alle rechten en bevoegdheden 
ten aanzien van een goed, met uitzondering van het recht op levering, en het gehou-
den zijn om alle verplichtingen ten aanzien van dat goed voor zijn rekening te ne-
men en daarmee het volledige risico van waardeverandering of tenietgaan van het 
goed te dragen, zonder dat het goed geleverd is. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Entrycapaciteit  
De transportcapaciteit op een entrypunt. 

Besluit 101929/49; inwerking: 01-07-2006. 
Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 

Entrygas  
Het gas dat volgens een overeenkomst op een entrypunt gealloceerd is voor afleve-

ring door de erkende programmaverantwoordelijke aan de netbeheerder van het lande-

lijk gastransportnet. 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Entryprogramma  
Een programma als bedoeld in artikel 17b, eerste lid van de Gaswet 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006.  

 

Entrypunt  
Een punt waar gas het landelijk gastransportnet wordt ingebracht of geacht moet 
worden het landelijk gastransportnet ingebracht te zijn. 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Erkende programmaverantwoordelijke 
Partij die erkend is door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en 

daarmee de programmaverantwoordelijkheid uitoefent. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Exitcapaciteit  
De transportcapaciteit op een exitpunt. 

Besluit 101929/49; inwerking: 01-07-2006. 
Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 

Exitgas  
Het gas dat volgens een overeenkomst op een exitpunt gealloceerd is voor aflevering 

door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan de erkende programmaver-

antwoordelijke. 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Exitprogramma 
Een programma als bedoeld in artikel 17b, tweede lid van de Gaswet. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Exitpunt  
Een punt waar gas het landelijk gastransportnet verlaat of geacht moet worden het 
landelijk gastransportnet te verlaten. 

Besluit 102673/17; in werking: 21-12-2007. 
Voorstel N 2011-439: 18-02-2011 (103776) 

Fitfactor exit RNB  
Factor die voorafgaand aan een jaar bepaald wordt door de plancapaciteit te delen 
door de som van de capaciteiten op deze exitpunten, zoals berekend op basis van de 
gegevens uit de aansluitingenregisters van de regionale netbeheerders. 

Voorstel N 2011-439: 18-02-2011 (103776) Fitfactor profielafnemers 
Factor die bepaald wordt door de standaardcapaciteit profielafnemers te delen door 
de som van de capaciteiten voor profielafnemers op deze exitpunten, zoals berekend 
op basis van de gegevens uit de aansluitingenregisters van de regionale netbeheer-
ders. 

Besluit 102990/8; in werking: 16-12-2009. Flankmaand 
is de gasmaand maart, april, oktober of november 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                               
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Fysieke meteropname + 
Het door een netbeheerder, meetbedrijf of meetverantwoordelijke ter plaatse van de 
meetinrichting aflezen van (een) meterstand(en) van die meetinrichting.  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                               Fysieke status van de aansluiting + 
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Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                   De aanduiding of de aansluiting fysiek aangesloten of fysiek afgesloten is, te we-
ten of de aansluiting wel of niet beschikbaar is voor uitwisseling van elektrici-
teit of gas tussen het net en de aangesloten installatie. 

Besluit 102500_1/15; in werking: 11-09-2008. Fysieke verbinding 
Het T-stuk en de afsluiter als onderdeel van de aansluiting. In het geval van een 
aansluiting op het landelijk gastransportnet omvat de fysieke verbinding ook de 
meter. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Gas *  
Stof die bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in 
gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof 
die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Gasbedrijf *  
Een netbeheerder, een gasopslagbedrijf, een LNG-bedrijf of een natuurlijke persoon 
of een rechtspersoon die de productie, de aankoop of de levering van gas verricht, 
maar geen eindafnemer van dit gas is. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Gasdag  
Een periode die begint om 06:00 uur van een kalenderdag en eindigt om 06:00 uur van 
de daaropvolgende kalenderdag. De datum van een gasdag zal zijn de datum waarop die 
gasdag begint zoals hiervoor omschreven. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Gasinstallatie  
Het samenstel van gastechnisch materiaal en leidingen in gebruik bij een verbruiker 
na het overdrachtspunt bezien vanuit het gastransportnet. 

Besluit 102500_1/15; in werking: 11-09-2008. Gasinstallatieverbinding 
De verbinding tussen de gasinstallatie en de aansluiting. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Gaskwaliteit  
De samenstelling van het gas alsmede de fysische eigenschappen ervan. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Gasmaand  
De periode die begint om 06.00 uur op de eerste dag van een kalendermaand en die 
eindigt om 06.00 uur op de eerste dag van de volgende kalendermaand. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Gasmeter  
Deel van een meetinrichting waarmee het gasvolume onder bedrijfscondities wordt 
vastgesteld (niet-herleid volume). 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Gasopslagbedrijf *  
Een ieder die een gasopslaginstallatie beheert. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Gasopslaginstallatie *  
Een installatie voor de opslag van gas, met inbegrip van het gedeelte van een LNG-
installatie dat voor opslag wordt gebruikt, maar met uitzondering van het gedeelte 
dat wordt gebruikt voor gasproductie, en met uitzondering van installaties die uit-
sluitend ten dienste staan van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet 
bij de uitvoering van zijn taken. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Gasproductienet *  
Een of meer pijpleidingen die onderdeel uitmaken van een olie- of gaswinningspro-
ject of die worden gebruikt voor het transport van gas rechtstreeks van een gaswin-
ningsproject naar een verwerkingsinstallatie, een opslagplaats of een aanlandings-
plaats. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Gastransportnet *  
Niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmid-
delen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van landsgrens-
overschrijdende leidingen, hulpmiddelen en installaties waarmee dat transport on-
dersteunende diensten worden verricht, behoudens voor zover deze leidingen en hulp-
middelen zijn gelegen binnen de installatie van een afnemer. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                               
Het begrip “GOS” is overbodig sinds besluit 

102669_3/9 door de introductie van netgebied. 

Deze verwijdering had dus eigenlijk in besluit 

102669_3/9 moeten zitten. 

GOS  
Gasontvangstation, zijnde een administratief verzamelpunt, doorgaans gedefinieerd 
op de grens van het landelijk gastransportnet en een (deel van een) regionaal gas-
transportnet, ten behoeve van de uitvoering van een aantal marktfaciliterende taken 
door de netbeheerder, meestal samenvallend met de plaats van een of meer systeem-
verbinding(en). Indien het verzamelpunt betrekking heeft op meer dan één systeem-
verbinding, wordt het ook wel aangeduid als “pseudo-GOS” 
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Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Grootverbruikaansluiting 
Een aansluiting met een totale maximale capaciteit van groter dan 40 m3(n) per uur . 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Grootverbruiker  
Een verbruiker niet zijnde een kleinverbruiker. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Herleidingsfactor  
De verhouding tussen het volume onder normaalcondities (herleid volume) en het vo-
lume onder bedrijfscondities (niet-herleid volume) over een bepaalde periode. 

Besluit 102500_1/15; in werking: 11-09-2008. Hoeveelheid energie 
Gemeten gashoeveelheid maal calorische waarde, uitgedrukt in MJ. 

Besluit 102500_1/15; in werking: 11-09-2008. Hs 
Calorische bovenwaarde. 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
Aanvullen met + omdat dit begrip identiek in 

de Begrippenlijst Gas voor komt                  

Inhuizing + 

Een verhuizing waarbij een (rechts)persoon een onroerende zaak betrekt en de be-
schikkingsbevoegdheid over de aansluiting op zich neemt. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Invoeder  
Een aangeslotene die gas invoedt in een regionaal gastransportnet 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 
Voorstel N 2010-336: 17-02-2010 (103070) 

Invoedingsinstallatie  
Een installatie waarmee gas in het regionale een gastransportnet kan worden inge-
bracht. 

Voorstel N 2010-336: 17-02-2010 (103070) Invoedingsinstallatiebeheerder  

Een beheerder van een gasproductienet of van een biogasproductienet die gas invoedt 

op het landelijk gastransportnet of een gasopslagbedrijf of een LNG-bedrijf dat gas 

invoedt op het landelijk gastransportnet 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Jaarverbruik  
Het verwachte verbruik (uitgedrukt in m3(n; 35,17)) op een telemetriegrootverbruik-
aansluiting met afnamecategorie GGV in een jaar met gemiddelde klimaatcondities. 

Voorstel N 2011-439: 18-02-2011 (103776) Jaarverbruik telemetriegrootverbruikers  
De werkelijk gemeten gasafname in m3(n;35,17) in de meest recente 12 volledige gas-
maanden voor telemetriegrootverbruikers als vastgelegd in de aansluitingenregisters 
van de regionale netbeheerders. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Kleinverbruikaansluiting 
Een aansluiting met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur, 
zoals bedoeld in de Wet artikel 43, lid 1.  

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Kleinverbruiker  
De in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet bedoelde afnemer. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Kubieke meter Groningen gas [m3(n;35,17)]  
Een kubieke meter gas onder normaalcondities met een calorische bovenwaarde van 
35,17 MJ. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Landelijk gastransportnet *  
Een gastransportnet, met uitzondering van een gastransportnet als bedoeld in arti-
kel 18h, eerste lid, dat uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd of wordt gebruikt 
voor het op landelijk niveau transporteren van gas. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Leverancier  
Degene die de levering van gas verzorgt ten behoeve van een verbruiker. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                               
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                   

Leveranciersregister + 
Administratie van bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens van de leveran-
ciers van elektriciteit of gas in Nederland. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Leveringsovereenkomst  
Een overeenkomst tussen een leverancier en een verbruiker betreffende levering en 
afname van gas. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Leveringsvergunning  
Een vergunning als bedoeld in artikel 43, lid 1 van de Gaswet. 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Lichtgroene zone  
De zone waarvoor geldt dat, als het systeem balans signaal zich binnen deze zone 
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bevindt, de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de biedladder inzet en 

daarbij alle aangeboden middelen ongeacht de minimale afroeptijd kan gebruiken. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. LNG-bedrijf *  

Een ieder die een LNG-installatie beheert. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. LNG-installatie *  
Een installatie die gebruikt wordt voor het vloeibaar maken van gas, of voor de 
invoer, de verlading, of de hervergassing van vloeibaar gas, met inbegrip van on-
dersteunende diensten en tijdelijke opslag die nodig zijn voor het proces van her-
vergassing en de daaropvolgende levering aan het transportsysteem, met uitzondering 
van de gedeeltes van de installatie die gebruikt worden voor opslag. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                               
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

Marktsegment + 

De aanduiding van de categorie waartoe een aansluiting behoort, te weten: 

a. een kleinverbruikaansluiting, of; 

b. een grootverbruikaansluiting, niet zijnde een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting, 

of; 

c. een grootverbruikaansluiting, zijnde een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting.  

Voorstel N 2011-439: 18-02-2011 (103776) 
Voorstel N 2011-533: 04-07-2011 (103876)              

Maxverbruik 
De bij een telemetriegrootverbruiker in een uur gedurende de drie recentste volle-
dig verstreken wintermaanden gemeten hoogste gasafname in m3(n;35,17)/uur.  

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Meetbedrijf * 
Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het collecteren, valideren en 
vaststellen van meetgegevens betreffende gas. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Meet- en regelinrichting  
De apparatuur bestemd voor het vaststellen van het getransporteerde gasvolume en 
het regelen en beveiligen van de gasdruk, inclusief een of meer noodzakelijke toe-
behoren. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Meetinrichting * 
Het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft het uitgewisselde 
gas te meten. 

Besluit 102500_1/15; in werking: 11-09-2008. Meetinstallatie 
Installatie welke gebruikt wordt om metingen te verrichten, zijnde een meetin-
richting ter bepaling van de gashoeveelheid en de gashoeveelheid per uur of een 
ionstallatie ter bepaling van de gaskwaliteit. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                  

Meetmethode + 

De wijze waarop de energie-uitwisseling op de aansluiting wordt vastgesteld. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Meetverantwoordelijke + 

Een persoon die meetverantwoordelijkheid uitoefent en die daarvoor conform bijlage 
4 van de Meetcode Elektriciteit en/of bijlage 3 van de Meetvoorwaarden Gas – RNB is 
erkend. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Meterbeheerder + 

Een organisatorische eenheid die verantwoordelijk is voor ontwerp, plaatsing, be-
heer, onderhoud en verwijdering van de meetinrichting. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Meterplaatser + 

Een persoon, niet zijnde een netbeheerder, die conform artikel 26ad, lid 6 of arti-
kel 26ae, lid 7 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 13d, lid 6, of artikel 
13e, lid 7, van de Gaswet, op verzoek van een kleinverbruiker een meetinrichting 
plaatst bij een kleinverbruikaansluiting en die daarvoor conform bijlage 4 van de 
Meetcode Elektriciteit en/of bijlage 3 van de Meetvoorwaarden Gas – RNB is erkend. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   MP-erkenner + 

De instantie die conform bijlage 4 van de Meetcode Elektriciteit en bijlage 3 van 
de Meetvoorwaarden Gas – RNB door de gezamenlijke netbeheerders is aangewezen om de 
meterplaatsers te erkennen. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                               
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                   

Mutatiedatum + 

De datum waarop door de netbeheerder de wijziging van stamgegevens in het aanslui-
tingenregister wordt geëffectueerd.  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                              
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                   

MV-register + 
Een register waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens 
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ten behoeve van elektronische gegevensuitwisseling zijn vermeld van de op grond van 
B4.2.1.1 van de Meetcode Elektriciteit en B3.2.1.1 van de Meetvoorwaarden Gas - RNB 
bedoelde erkende meetverantwoordelijken. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Netbeheerder *  
Een vennootschap die op grond van artikel 2 is aangewezen voor het beheer van een 
of meer gastransportnetten. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                               
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                 

Netbeheerdersregister + 
Administratie van bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens van de netbe-
heerders in Nederland. 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Netgebied 
Onderdeel van een regionaal gastransportnet van één regionale netbeheerder: 
• dat wordt gebruikt als administratief verzamelpunt ten behoeve van de uitvoering 

van de allocatie van gasstromen van tussen het landelijk gastransportnet en een 
regionaal gastransportnet zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van de Allocatievoorwaar-
den Gas, 

• waarbinnen de invoeding, eventueel gecorrigeerd voor netkoppelingen tussen regio-
nale gastransportnetten, gealloceerd wordt naar de afnemers, 

• dat wordt begrensd door de aansluitingen en de systeemverbindingen die hiermee 
verbonden zijn, 

• dat niet opdeelbaar is in twee of meer gebieden die op zichtzelf ook weer een 
netgebied zouden kunnen vormen. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Netgebruiker *  
Degene voor wie met behulp van een gastransportnet het transport van gas wordt ver-
richt. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Netkoppeling  
De verbinding tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet 
dan wel de verbinding tussen een regionaal gastransportnet en een ander regionaal 
gastransportnet. In het laatstbedoelde geval bevat de netkoppeling tevens alle door 
de netbeheerder aangebrachte hulpmiddelen, zoals de meetinrichting, hoofdkranen, 
drukregelaars en beveiligingsinrichtingen. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting + 
Een meetinrichting die niet voldoet aan het Besluit op afstand uitleesbare meetin-
richtingen. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                

Nieuwe [leverancier / programmaverant-woordelijke / meetverantwoordelijke] + 
De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een 
bepaalde aansluiting de rechten en plichten van een [leverancier / 
programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] zal gaan uitoefenen en die zich 
als zodanig in het aansluitingenregister heeft aangemeld of zal gaan aanmelden. 

Besluit 101929/49; inwerking: 01-07-2006. 
Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 
Voorstel N 2011-525: 04-07-2011 (103871) 

Nominatie of hernominatie  
Het bericht – per portfolio – van de erkende programmaverantwoordelijke aan het 

dispatching centrum (CCP) van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, 

waarmee de erkende programmaverantwoordelijke voor elk uur van de desbetreffende 

gasdag de hoeveelheid entrygas die van een derde door de erkende programmaverant-

woordelijke op een entrypunt zal worden afgenomen en de hoeveelheid exitgas die 

door de erkende programmaverantwoordelijke op een exitpunt aan een derde beschik-

baar zal worden gesteld aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet be-

kend maakt. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Normaalcondities  
De condities die gelden bij een temperatuur van 273,15 K (0 °C) en een absolute 
druk van 101,325 kPa (1,01325 bar). 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Normaal kubieke meter [m3 (n)]  
Een hoeveelheid gas die onder normaalcondities een volume inneemt van één kubieke 
meter [m3], waarbij onder normaalcondities wordt verstaan: de condities die gelden 
bij een temperatuur van 273,15 K (0ºC) en een absolute druk van 101,325 kPa 
(1,01325 bar). 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Onbalans veroorzakende programmaverantwoordelijke   
Een erkende programmaverantwoordelijke waarvan het teken van zijn portfolio onba-

lans signaal gelijk is aan het teken van het systeem balans signaal 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Onbemeten aansluiting 
Een aansluiting waarbij op grond van 2.1.2.4 van de Aansluit- en 
transportvoorwaarden Gas – RNB geen meetinrichting aanwezig is. 
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Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Ondersteunende diensten *  
De diensten die nodig zijn voor de toegang tot of de werking van gastransportnet-
ten, LNG-installaties of opslaginstallaties, met inbegrip van het opvangen van 
fluctuaties in de belasting van het gastransportnet en menging, maar met uitzonde-
ring van de installaties die uitsluitend ten dienste staan van de netbeheerder van 
het landelijk gastransportnet bij de uitvoering van zijn taken. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Onze Minister *  
Onze Minister van Economische Zaken 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting +  
Een meetinrichting die voldoet aan het Besluit op afstand uitleesbare 
meetinrichtingen. 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Oranje zone 
De zone waarvoor geldt dat, als het systeem balans signaal zich binnen deze zone 

bevindt, de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de biedladder kan inzet-

ten en daarbij alle aangeboden middelen met een korte afroeptijd kan gebruiken 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                     

Oude [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] +  
De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een 
bepaalde aansluiting de rechten en plichten zal gaan verliezen of heeft verloren en 
als gevolg daarvan uit het aansluitingenregister is verwijderd of zal worden ver-
wijderd. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 
Besluit 102500_1/15; in werking: 11-09-2008. 

Overdrachtspunt  
Het punt waar het gastransportnet ophoudt. In geval van een verbinding tussen het 
landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet: het punt waar het lan-
delijk gastransportnet ophoudt.  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                              
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                    

P4 + 
Onderdeel van de op afstand uitleesbare of de slimme kleinverbruikmeetinrichting 
door middel waarvan de netbeheerder en de leverancier en in geval van een door de 
aangeslotene verstrekte machtiging een derde, toegang hebben tot de meetgegevens 
van die kleinverbruikmeetinrichting.  

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Particulier gastransportnet  
Een gastransportnet waarvoor op grond van artikel 2a van de Gaswet aan de eigenaar 
een ontheffing is verleend van de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Particuliere netbeheerder  
Een persoon die beschikt over een ontheffing als bedoeld in artikel 2a van de Gas-
wet. 

Besluit 102673/17; in werking: 21-12-2007. 
Voorstel N 2011-439: 18-02-2011 (103776) 

Plancapaciteit  
De totaal benodigde exitcapaciteit voor de exitpunten die een verbinding vormen 
tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet zoals deze 
jaarlijks wordt vastgesteld in de planningscyclus van de netbeheerder van het lan-
delijk gastransportnet en die gelijk is aan de exitcapaciteit die nodig is op een 
dag met omstandigheden zoals beschreven in artikel 2 lid 1 van het Besluit leve-
ringszekerheid Gaswet, verminderd met de exitcapaciteit benodigd voor pieklevering. 

Voorstel N 2011-439: 18-02-2011 (103776) Plancapaciteit profielafnemers 
De benodigde exitcapaciteit ten behoeve van profielafnemers voor de exitpunten die 
een verbinding vormen tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal gas-
transportnet zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld in de planningscyclus van de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet en die gelijk is aan de exitcapaci-
teit die nodig is om te voorzien in de capaciteitsbehoefte van profielafnemers op 
een dag met omstandigheden als beschreven in artikel 2, eerste lid, van het Besluit 
leveringszekerheid Gaswet. 

Voorstel N 2011-439: 18-02-2011 (103776) Plancapaciteit telemetriegrootverbruikers 
De benodigde exitcapaciteit ten behoeve van telemetriegrootverbruikers voor de 
exitpunten die een verbinding vormen tussen het landelijk gastransportnet en een 
regionaal gastransportnet zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld in de planningscy-
clus van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en die gelijk is aan de 
exitcapaciteit die nodig is om te voorzien in de capaciteitsbehoefte van teleme-
triegrootverbruikers op een dag met omstandigheden als beschreven in artikel 2, 
eerste lid, van het Besluit leveringszekerheid Gaswet. 

Besluit 101929/49; inwerking: 01-07-2006. 
Voorstel N 2011-439: 18-02-2011 (103776) 

Poolfactor  
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Factor, kleiner of gelijk aan 1, die de ongelijktijdigheid in de afname van de ver-

schillende telemetriegrootverbruikers per erkende programmaverantwoordelijke per 

exitpunt representeert. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Portfolio  
Verzameling van alle overeenkomsten met de netbeheerder van het landelijk gastrans-
portnet die geregistreerd zijn onder een unieke code. 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Portfolio onbalans signaal  
De netto cumulatieve afwijking van de entry- en/of exitprogramma’s in het portfolio 

van de erkende programmaverantwoordelijke op basis van de near-real-time allocaties  

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Profielafnemer 
Een kleinverbruiker of een afnemer met een aansluitcapaciteit groter dan 40 
m3(n)/uur die niet beschikt over een dagelijkse of uurlijkse afstanduitlezing van de 
meetinrichting op zijn aansluiting, en op grond van de Meetvoorwaarden Gas - RNB 
daar ook niet over hoeft te beschikken.  

Besluit 102673/17;  in werking: 21-12-2007. 
Besluit 102490/24; in werking: 01-01-2009. 

Profielfactor telemetriegrootverbruik  
Factor die is afgeleid van de realisatie tussen de door de netbeheerder van het 
landelijke gastransportnet ontvangen uurlijkse allocaties aan de telemetriegroot-
verbruikers en de gerealiseerde effectieve etmaaltemperatuur, waarbij het maximum 
van de allocaties per maand zijn geëxtrapoleerd tot de voor de betreffende maand 
geldende referentietemperatuur en waarbij de poolfactor voor de wintermaanden ge-
lijk is aan 1. 

Besluit 102490/24; in werking: 01-01-2009. 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   

Profielgrootverbruiker 
Een afnemer met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3(n)/uur die niet beschikt 
over een dagelijkse of uurlijkse afstanduitlezing van de meetinrichting op zijn 
aansluiting, en op grond van de Meetvoorwaarden Gas - RNB daar ook niet over hoeft 
te beschikken. Een verbruiker met een profielgrootverbruikaansluiting. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Profielgrootverbruikaansluiting 
Een grootverbruikaansluiting met de afnamecategorie G2C, zoals bedoeld in paragraaf 
4.3.1 van de Allocatievoorwaarden Gas. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Profielgrootverbruikmeetinrichting 
Een meetinrichting die voldoet aan de in 4.3.3 van de Meetvoorwaarden Gas - RNB 
genoemde eisen. 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Programmaverantwoordelijke * 
Degene op wie programmaverantwoordelijkheid rust. 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Programmaverantwoordelijkheid * 
De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een programma als bedoeld in artikel 

17b, eerste of tweede lid, van de Gaswet 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
Aanvullen met + omdat dit begrip identiek in 

de Begrippenlijst Gas voor komt                               

Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit * + 

De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit, genoemd in artikel 2 van de Me-
dedingingswet. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. De raad  
Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 
Besluit 102411/8; in werking: 22-12-2006. 

Reconciliatieperiode  
De periode, die bij het uitvoeren van de reconciliatie ten hoogste in beschouwing 
wordt genomen; deze periode bestaat uit een veelvoud van volledige kalendermaanden, 
eindigend op de laatste gasdag van de vierde maand voor de huidige kalendermaand en 
niet beginnend vóór 1 juli 2004, en beslaat ten hoogste 17 maanden. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                              
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                    

Referentienummer + 

Een door de verzendende partij aan een bericht toe te kennen nummer waarmee het 
bericht en een eventuele reactie daarop in zijn administratie traceerbaar is. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Regionaal gastransportnet  
Een gastransportnet waarvoor op grond van artikel 2, lid 1 van de Gaswet een netbe-
heerder is aangewezen, niet zijnde het landelijk gastransportnet. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                  

Regionaal nettarief +  
De door de aangeslotene verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 95cb van de 
Elektriciteitswet 1998 en artikel 44b van de Gaswet. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Regionale netbeheerder 



 

 Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode – voorstel 11158 d.d 21-12-2011 (103834) pagina 45 van 47 

Beheerder van een regionaal gastransportnet. 

Voorstel N 2011-439: 18-02-2011 (103776) 
Voorstel N 2011-533: 04-07-2011 (103876)              

Rekenbasis 
Grootheid die gebruikt wordt bij de bepaling van de gecontracteerde exitcapaciteit 
voor telemetriegrootverbruikers. 

Besluit 102500_1/15; in werking: 11-09-2008. Rekencapaciteit 
De desbetreffende rekencapaciteit genoemd in artikel 2.3.6.1 van de Tarievencode 
Gas. 

Voorstel N 2011-439: 18-02-2011 (103776) 
Voorstel N 2011-533: 04-07-2011 (103876)              

RekenFitfactor telemetriegrootverbruikers 
Factor waarmee de maximaal gemeten capaciteit wordt toegerekend aan de plancapaci-
teit telemetriegrootverbruikers. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Relatieve dichtheid  
Is de dichtheid van een gas gedeeld door de dichtheid van droge lucht van de stan-
daard samenstelling volgens ISO 6976 bijlage B bij normaal condities. Symbool “d”; 
eenheid [-]. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Richtlijn * 
richtlijn nr. 2003/55/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
aardgas en houdende intrekking van richtlijn 98/30/EG (PbEG L 176). 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Rode zone 
De zone waarvoor geldt dat, als het systeem balans signaal zich binnen deze zone 

bevindt, de netbeheerder van het landelijk gastransportnet noodmaatregelen treft om 

de balans van het landelijk gastransportnet te handhaven. 

Besluit 101929/49; inwerking: 01-07-2006. 
Besluit 102669_3/9; vervallen: 01-04-2011 

Shipper  
[vervallen] 

Voorstel N 2011-439: 18-02-2011 (103776) Standaardcapaciteit profielafnemers 
De plancapaciteit profielafnemers, verminderd met de exitcapaciteit benodigd voor 
pieklevering, als bedoeld en onder omstandigheden zoals omschreven in artikel 2, 
eerste lid, van het Besluit leveringszekerheid Gaswet. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)      

Standaardjaarverbruik (SJV) 
Het verwachte jaarverbruik (uitgedrukt in m3(n; 35,17)) van een kleinverbruiker of 
een profielgrootverbruiker op een aansluiting in een standaard jaar (dat wil zeggen 
een jaar met gemiddelde klimaatcondities). 

Besluit 102773/10; in werking: 28-11-2008. Statuscode 
Een aanduiding van de status van meetdata in een bericht zoals bedoeld in artikel 
4.1.3.1 van de Meetvoorwaarden Gas – RNB, waaruit blijkt of sprake is van door de 
meetverantwoordelijke op grond van een daadwerkelijke opname verkregen, gevalideer-
de en vastgestelde meetdata ofwel van door de meetverantwoordelijke door middel van 
schatting bepaalde meetdata. 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                               
Aanvullen met + omdat dit begrip identiek in 

de Begrippenlijst Gas voor komt                                  

Switch + 

De wisseling van leverancier, programmaverantwoordelijke of meetverantwoordelijke 
op een aansluiting. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                    

Syntactisch correct + 
Voldoet aan de specificaties, bedoeld in 9.1.1 van de Informatiecode Elektriciteit 
en Gas. 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Systeem balans signaal 
De som van de portfolio onbalans signalen die door de netbeheerder van het lande-

lijk gastransportnet gepubliceerd wordt. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 
Besluit 102500_1/15; in werking: 11-09-2008. 

Systeemverbinding  
Een voorziening in het landelijk gastransportnet eindigend op het overdrachtspunt 
ten behoeve van een verbinding tussen het landelijk gastransportnet en een regio-
naal gastransportnet, omvattende pijpleidingen, inclusief noodzakelijke toebehoren, 
en de meet- en regelinrichting, via welke het gas wordt overgedragen van het lande-
lijk gastransportnet naar het regionale gastransportnet.  

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 
Besluit 102500_1/15; in werking: 11-09-2008. 

Systeemverbindingsconfiguratie  
Een geheel van systeemverbindingen ten behoeve van één regionale netbeheerder.  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                               
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                     

Tariefzone + 

De aanduiding van het kenmerk van een telwerk, te weten normaaltelwerk, totaaltel-
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werk of laagtelwerk. Ingeval van een enkeltelwerk bij elektriciteit en ingeval van 
gas wordt altijd de aanduiding normaaltelwerk gebruikt.  

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Telemetriegrootverbruikaansluiting 
Een grootverbruikaansluiting met de afnamecategorie GXX of GGV, zoals bedoeld in 
paragraaf 4.3.1 van de Allocatievoorwaarden Gas . 

Besluit 102490/24; in werking: 01-01-2009. 
Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   

Telemetriegrootverbruiker 
Een afnemer met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3(n)/uur die beschikt over een 
dagelijkse of uurlijkse afstanduitlezing van de meetinrichting op zijn aansluiting, 
of op grond van de Meetvoorwaarden Gas - RNB daar dient te beschikken. Een verbrui-
ker met een telemetriegrootverbruikaansluiting 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Telemetriegrootverbruikmeetinrichting 
Een meetinrichting die voldoet aan de in 4.3.4 van de Meetvoorwaarden Gas - RNB 
genoemde eisen. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                    

Telwerkindicatie + 
De identificatie van de onderscheiden telwerken op een meetinrichting: 
a. bij een handopgenomen meetinrichting zoals zichtbaar op de meter zelf, en; 

b. bij een meetinrichting die op afstand uitleesbaar is door middel van de OBIS-

code. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. TenneT  
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als bedoeld in artikel 10 lid 2 
van de Elektriciteitswet 1998. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                         

Toegankelijk meetregister + 

Een register, bevattende vastgestelde meterstanden en verbruiken betreffende klein-

verbruikaansluitingen. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Transportcapaciteit  
Hoeveelheid gas, uitgedrukt in m3(n;35,17)/uur of MJ/uur die in een uur maximaal kan 
worden getransporteerd. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Transportovereenkomst  
Een overeenkomst tussen een netbeheerder en een netgebruiker betreffende het 
transport van gas. 

Besluit 101929/49; inwerking: 01-07-2006. 
Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 

TTF  
De virtuele locatie, die dienst doet als een entrypunt en/of exitpunt, waar erkende 

programmaverantwoordelijken en/of handelaren gas kunnen overdragen. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                              
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                        

Type aansluiting + 

De aanduiding of de aansluiting geschikt is voor: 
a.  uitsluitend transport van elektriciteit of gas vanuit het net naar de aangeslo-

ten installatie, of; 
b. uitsluitend transport van elektriciteit of gas vanuit de aangesloten installatie 

naar het net, of; 
c. een combinatie van beide.  

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007. Uithuizing + 

Een verhuizing waarbij een (rechts)persoon een onroerende zaak verlaat en de be-
schikkingsbevoegdheid over de aansluiting beëindigt. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Uur  
De periode van een klokuur, aanvangende op het gehele uur. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 
Besluit 102411/8; in werking: 22-12-2006. 

Uurmeting  
Een meetinrichting, geïnstalleerd conform de meetvoorwaarden gas – RNB of de meet-
voorwaarden gas – LNB, waarmee de per uur afgenomen of ter beschikking gestelde 
hoeveelheid gas wordt geregistreerd en waarvan de meetgegevens worden gebruikt ten 
behoeve van de allocatie. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Verbruiker  
Een persoon die beschikt over een aansluiting op een gastransportnet, welke aan-
sluiting bestemd is voor de afname van gas; indien de bedoelde persoon over meer 
dan één aansluiting beschikt, wordt hij voor iedere aansluiting beschouwd als één 
verbruiker. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Vergunninghouder *  
Een houder van een leveringsvergunning als bedoeld in artikel 43 van de Wet. 
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Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                              
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                            

Verliesbericht + 
Het bericht waarmee de netbeheerder aan de oude leverancier, oude programmaverant-
woordelijke of oude meetverantwoordelijke aankondigt dat de desbetreffende markt-
partij met ingang van de datum in het verliesbericht de rechten en plichten voor de 
in het verliesbericht vermelde aansluiting zal verliezen. 

Voorstel N 2011-523: 04-07-2011 (103898)                   Verordening *  
De verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 28 september 2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot 
aardgastransmissienetten (PbEU L 289). 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006.  
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
Aanvullen met + omdat dit begrip identiek in de 

Begrippenlijst Gas voor komt                                  

Verwant bedrijf * + 

Verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 
83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, derde lid, 
sub g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening of een geassoci-
eerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming 
die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                              
Toegevoegd vanwege gebruik in de IcEG                                                               

Verwervingsbericht + 
Het bericht waarmee de netbeheerder aan de nieuwe leverancier, nieuwe programmaver-
antwoordelijke of nieuwe meetverantwoordelijke bevestigt dat de desbetreffende 
marktpartij met ingang van de datum in het verwervingsbericht de rechten en plich-
ten voor de in het verwervingsbericht vermelde aansluiting zal verkrijgen. 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 Virtueel Punt Programma Verantwoordelijkheid (VPPV)  
Het virtuele punt zoals bedoeld in artikel 17b, eerste en tweede lid van de Gaswet. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Volumeherleidingsinstrument  
Deel van een meetinrichting waarmee het volume onder bedrijfscondities wordt omge-
rekend naar volume onder normaalcondities. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 
Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
Aanvullen met + omdat dit begrip identiek in de 

Begrippenlijst Gas voor komt                                                 

Werkdag + 

Een dag niet zijnde een zaterdag of een zondag, die niet is een algemeen erkende 
feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, noch 
een in het tweede of krachtens het derde lid van genoemd artikel met een algemeen 
erkende feestdag gelijkgestelde dag. 

Besluit 102990/8; in werking: 16-12-2009. Wintermaand 
Is de gasmaand januari, februari of december. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Wobbe index  
De calorische bovenwaarde gedeeld door de vierkantswortel van de relatieve dicht-
heid, Symbool “WS”; eenheid [MJ/m3(n)]. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Wobbelabel  
Een van de labels die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan een 
entrypunt of exitpunt toekent. 

Besluit 102990/8; in werking: 16-12-2009. Zomermaand 
Is de gasmaand mei, juni, juli, augustus of september. 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. Gebruikte natuurkundige eenheden en voorvoegsels 
Onderstaande eenheden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de publicatie ‘In-
ternational Standard ISO 1000 - 1992-11-00, SI units and recommendations for the 
use of their multiples and certain other units’. 
“Pa”  de eenheid van druk (Pascal) 
“J”  de eenheid van energie (Joule) 
“K”  de eenheid van thermodynamische temperatuur (Kelvin) 
“kg”  de eenheid van massa (kilogram) 
“m”  de eenheid van lengte (meter) 
“G”  het voorvoegsel dat gelijk is aan één miljard (1.000.000.000) 
“M”  het voorvoegsel dat gelijk is aan één miljoen (1.000.000) 
“k”  het voorvoegsel dat gelijk is aan één duizend (1.000) 
“m”  het voorvoegsel dat gelijk is aan één duizendste (0,001) 
"bar"  is gelijk aan honderd duizend (100.000) Pa 
“°C”  betekent graden Celsius en 0 °C = 273,15 K 

 
 


