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Onderwerp codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van 

wetswijzigingen 31 374 en 32 374 
 
 
Geachte heer Fonteijn, 
 
 
Hierbij ontvangt u, namens de netbeheerders, leveranciers en meetverantwoordelijken, verenigd in 
NEDU, een voorstel tot wijziging van de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de 
Elektriciteitswet 1998 en artikel 22, eerste lid, van de Gaswet. Dit voorstel wordt tevens 
ondersteund door de programmaverantwoordelijken, vertegenwoordigd in NEDU. De structurele 
wijzigingen in rollen en verantwoordelijkheden als gevolg van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 
hebben geleid tot een herschrijven van de Informatiecode Elektriciteit en Gas met inachtneming 
van de vigerende bepalingen. De toelichting op de wijzingen in de Informatiecode Elektriciteit en 
Gas is in paragraaf 'Toelichting op de gewijzigde Informatiecode Elektriciteit en Gas' van deze 
aanbiedingsbrief opgenomen. De onderbouwing van de representativiteit van de NEDU is 
opgenomen in paragraaf 'Wettelijk kader van het codewijzigingsvoorstel'. 
 
In hetzelfde voorstel ontvangt u tevens, namens de gezamenlijke netbeheerders verenigd in 
Netbeheer Nederland, een voorstel tot wijziging van de tariefstructuren, zoals bedoeld in artikel 27 
van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12a van de Gaswet, en van de voorwaarden, zoals bedoeld 
in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b van de Gaswet, hierna genoemd de 
overige codes. De begrippenlijsten Elektriciteit en Gas zijn onderdeel van het voorstel overige 
codes. De wijzigingen in de overige codes zijn het directe gevolg van en onlosmakelijk verbonden 
met het codewijzigingsvoorstel van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. Derhalve verzoeken wij 
u dringend deze beide voorstellen als één voorstel te beschouwen en in de besluitvorming daarover  
volledig synchroon te laten verlopen. De toelichting op de wijzigingen in de overige codes is in 
paragraaf 'Toelichting op de wijzigingen in de overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode' van 
deze aanbiedingsbrief opgenomen. 
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Aanleiding tot het codewijzigingsvoorstel 

In dit codewijzigingsvoorstel wordt invulling gegeven aan de bepalingen uit wetswijzigingen 31 374 
en 32 374 en hieruit volgende Ministeriële Regelingen. 
 
De volgende essentiële elementen uit de wetswijzigingen zijn in het codewijzigingsvoorstel 
verwerkt: 

• de informatie-uitwisseling benodigd voor de uitvoering van het verplichte leveranciersmodel 
en de definitie van de inrichting, beheer en locatie van de registers benodigd voor de 
uitvoering van de bepalingen gesteld in de Regeling Gegevensbeheer en afdracht 
elektriciteit en gas. Met name het centraal aansluitingenregister, waarin de netbeheerders 
hun aansluitingenregister beheren is van groot belang, aangezien dit centrale 
aansluitingenregister als basis zal gaan dienen voor de maandelijkse afdracht door de 
leveranciers aan de netbeheerders. 

• de verantwoordelijkheid voor de collectie, validatie en vaststelling van meetgegevens door 
het door de leverancier aangewezen meetbedrijf en de inpassing van deze 
verantwoordelijkheden in de facturatieprocessen, de mutatieprocessen en de reconciliatie. 

• de additionele functionaliteiten van "slimme" meters die op afstand uitleesbaar zijn of op 
afstand schakelbaar zijn ten opzichte van de gebruikelijke functionaliteiten, zijn expliciet 
opgenomen in de mutatie- en meetprocessen voor kleinverbruikaansluitingen, zoals 
beschreven in hoofdstukken 3 en 5. 

• een uitputtende specificatie van de verplichte gegevens die in de processen, beschreven in 
de Informatiecode Elektriciteit en Gas, worden uitgewisseld. 

• de opname van bepalingen ten behoeve van de correctie van onterecht uitgevoerde 
mutatieprocessen en de inrichting van het dispuutproces om onjuiste meterstanden te 
corrigeren. 

• de verantwoordelijkheid voor de governance, inrichting en beheer van het 
geautomatiseerde berichtenverkeer voor de informatie-uitwisseling in de processen zoals 
beschreven in de Informatiecode Elektriciteit en Gas is neergelegd bij de vereniging NEDU. 

• de opname van bepalingen ten behoeve van de bescherming van de gegevens van 
aangeslotenen en bijbehorende bewaartermijnen en de wijze waarop de partijen hierover 
verantwoording afleggen in hun jaarverslagen. 

 
Artikel 54, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 22, eerste lid, van de Gaswet is onder 
andere bepaald dat in de Informatiecode Elektriciteit en Gas de voorwaarden behorende bij de 
administratieve processen worden beschreven. In het codewijzigingsvoorstel behorende bij deze 
aanbiedingsbrief ontbreken de volgende processen: 

1. Het proces Leveringszekerheid, waarin de werkwijze bij het onverhoeds wegvallen van een 
betrokken marktpartij voor voldoende bescherming van en garanties op ongestoorde 
levering aan de kleinverbruikers die onder een leveranciersvergunning vallen wordt 
beschreven, is nog niet opgenomen in het huidige codewijzigingsvoorstel Informatiecode 
Elektriciteit en Gas. Een werkgroep, geformeerd uit experts van de energiebedrijven, is op 
het moment van het indienen van dit codewijzigingsvoorstel bezig om het proces 
Leveringszekerheid in het nieuwe marktmodel op te stellen. Na afronding en goedkeuring 
van de geactualiseerde procesbeschrijving Leveringszekerheid zal een aanvullend 
codewijzigingsvoorstel op de Informatiecode Elektriciteit en Gas ingediend worden. 

2. De processen Allocatie en Reconciliatie, zijn nog niet opgenomen in het huidige 
codewijzigingsvoorstel Informatiecode Elektriciteit en Gas. In afspraak met de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit is besloten om op een later tijdstip te onderzoeken op welke wijze 
invulling zal worden gegeven aan de opname van de processen Allocatie en Reconciliatie in 
de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 
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Hoofdlijnen van het codewijzigingsvoorstel 

De werkingssfeer en definities van de Informatiecode Elektriciteit en Gas beschrijft de reikwijdte 
van de Informatiecode en werkingssfeer van uitzonderingssituaties. Gedetailleerde uitleg omtrent 
deze werkingssfeer is opgenomen in het hoofdstuk 'Toelichting op het gewijzigde Informatiecode 
Elektriciteit en Gas'. De algemene bepalingen beschrijven onder andere dat: 

• de facilitering van gasmarkt op het landelijk gastransportnet is uitgesloten van de 
Informatiecode, en; 

• alle aansluitingen, zowel kleinverbruikaansluitingen als grootverbruikaansluitingen, op 
particuliere netten worden behandeld als grootverbruikaansluitingen. Voor de 
kleinverbruikaansluitingen betekent dit dat zij niet onder het verplichte leveranciersmodel 
vallen en dat de afnemer of zijn leverancier een meetverantwoordelijke dient aan te wijzen, 
en; 

• een programmaverantwoordelijke op een grootverbruikaansluiting gas zonder leverancier, 
als leverancier kan acteren om mutaties voor de klant door te voeren, en; 

• het meetbedrijf geen formele rol heeft in de informatie-uitwisseling binnen het nieuwe 
marktmodel. 

 
In dit codewijzigingsvoorstel Informatiecode Elektriciteit en Gas wordt de transparantie en betere 
beschikbaarheid van gegevens ten behoeve van de dienstverlening naar de afnemer als essentieel 
gesteld. Deze essentiële gegevens worden door middel van (centrale) registers beschikbaar gesteld 
aan betrokken marktpartijen ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taken en 
verantwoordelijkheden. Deze registers worden in hoofdstuk 2 van de Informatiecode Elektriciteit en 
Gas beschreven. 
 
Met de wijzigingen in de collectie, validatie en vaststelling van meetgegevens voor 
kleinverbruikaansluitingen, vindt een sterkere scheiding plaats van de wijze waarop de processen 
voor kleinverbruik en grootverbruik worden uitgevoerd. De grens tussen deze segmenten, in 
wetswijziging 31 374 gebaseerd op de technische capaciteit van de aansluiting, maakt deze 
scheiding mogelijk. Een consequentie van deze scheiding van de behandeling van het klein- en 
grootverbruiksegment is dat de processen voor beide segmenten in de Informatiecode separaat 
worden beschreven. De informatie-uitwisseling van mutaties van het aansluitingenregister, zoals 
de leverancierswitch en verhuizing, worden in hoofdstukken 3 en 4 van de Informatiecode 
Elektriciteit en Gas voor respectievelijk kleinverbruik en grootverbruik beschreven. De informatie-
uitwisseling van meetgegevens voor kleinverbruikaansluitingen en grootverbruikaansluitingen zijn 
respectievelijk in hoofdstukken 5 en 6 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas opgenomen. 
 
In hoofdstuk 7 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas is ruimte gereserveerd voor het opnemen 
van toekomstige bepalingen omtrent de informatie-uitwisseling voor allocatie en reconciliatie. 
 
In hoofdstuk 8 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas wordt de informatie-uitwisseling ten 
behoeve van de uitvoering van het verplichte leveranciersmodel gespecificeerd. Dit betreft 
bepalingen over de handelswijze die de leverancier dient te volgen om de Aansluit- en 
Transportovereenkomst tussen de aangeslotene en de netbeheerder tot stand te brengen en de 
informatie-uitwisseling die borgt dat de juiste afdrachten van netbeheertarieven van de leverancier 
aan de netbeheerder zullen plaatsvinden. 
 
In hoofdstuk 9 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas wordt de governance, inrichting en 
beheer van het elektronische berichtenverkeer gespecificeerd. 
 
In hoofdstuk 10 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas zijn bepalingen opgenomen over de 
gegevensbescherming van aangeslotenen en de bewaartermijnen die partijen zullen naleven 
omtrent de gegevens die zij ten behoeve van aangeslotenen hebben verzameld en uitgewisseld in 
de marktprocessen, zoals beschreven in deze Informatiecode. 
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Toelichting op de gewijzigde Informatiecode Elektriciteit en Gas 

In deze paragraaf wordt per hoofdstuk en waar nodig per artikel toegelicht welke wijzigingen zijn 
aangebracht en op welke wijze bestaande afspraken zijn geborgd. De volledige bepalingen van de 
Informatiecode Elektriciteit en Gas zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

[art 1.1.5] De gasprocessen allocatie en reconciliatie en de facilitering van de gasmarkt voor de 
aangeslotenen op het landelijke gastransportnet zijn volledig beschreven in de technische codes, 
waarin tevens de beschrijving van de informatie-uitwisseling is opgenomen. Ten aanzien van deze 
processen omvat het opstellen van de Informatiecode dus alleen een herschikking van de 
bepalingen in de codes. Deze herschikking zal overigens een omvangrijke klus zijn die met 
chirurgische precisie uitgevoerd moet worden. Gezien de omvang van het huidige wijzigingspakket 
lijkt dit niet het moment te zijn om ook de hierboven genoemde gasprocessen te verwerken in de 
Informatiecode. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2012 plaats kunnen vinden, waarna 
bespreking met de representatieve organisaties en indiening bij de NMa in het najaar van 2012 
plaats kan vinden. Derhalve is besloten om middels artikel 1.1.5 de huidig beschreven 
administratieve processen in de Informatiecode Elektriciteit en Gas niet van toepassing te verklaren 
voor aansluitingen op het landelijk gastransportnet. 
 
[art 1.1.6] Het verplichte leveranciersmodel en de verantwoordelijkheid voor meetgegevens bij de 
leverancier in het nieuwe marktmodel, maakt het noodzakelijk dat er nadere bepalingen worden 
gesteld aan de behandeling van aansluitingen kleiner of gelijk aan 3x80A of 40 m3(n) per uur op 
particuliere netten, zoals opgenomen in artikel 1.1.6. Deze aansluitingen zijn niet gebonden aan 
het verplichte leveranciersmodel, aangezien de beheerder van het particuliere net volgens de wet 
geen netbeheerder is. De intentie van de wet- en regelgeving omtrent particuliere netten (gesloten 
distributiesystemen in het Europese 'Derde Pakket') is dat deze netten een geografisch 
afgebakende industriële locatie of een commerciële locatie zonder huishoudelijke afnemers zijn. 
Hoewel in de huidige situaties op particuliere netten ook consumenten worden beleverd, worden 
voor deze aansluitingen altijd de processen voor grootverbruik gehanteerd. Dit heeft als 
consequentie dat de kleinverbruiker niet onder het leveranciersmodel zal worden gefactureerd en 
dat de kleinverbruiker of zijn leverancier een meetverantwoordelijke aanwijst die de 
verantwoordelijkheden, zoals in de Informatiecode bij de meetverantwoordelijke zijn belegd, 
uitvoert. De beheerder van het particuliere net is ontheven van verplichte deelname aan het 
centrale aansluitingenregister en blijft ontheven van de governance over het geautomatiseerde 
berichtenverkeer. Wanneer mocht blijken dat de gekozen oplossing in artikel 1.1.6 niet toereikend 
is dan zal hiervoor een aanvullend codewijzigingsvoorstel worden ingediend. 
 
[art 1.1.7 - 1.1.9] Het meetbedrijf, ingeschakeld door de leverancier of de aangeslotene, heeft 
geen rol in de informatie-uitwisseling binnen het nieuwe marktmodel. Zowel in de situatie dat het 
meetbedrijf is ingeschakeld door de leverancier als in de situatie dat het meetbedrijf is 
ingeschakeld door de aangeslotene, is de leverancier verantwoordelijk voor de tijdige en correcte 
distributie van meterstanden en dient als aanspreekpunt voor de aangeslotene en de betrokken 
marktpartijen (leverancier, netbeheerder) indien meterstanden worden betwist. Hiervoor zijn 
artikelen 1.1.7 tot en met 1.1.9 opgenomen. 
 
[art 1.1.10] De mutatieprocessen, beschreven in hoofdstuk 4, worden te allen tijde geïnitieerd door 
de leverancier of de meetverantwoordelijke. Echter, in het grootverbruiksegment gas is het 
aangeslotenen toegestaan geen leverancier te kiezen en alleen een programmaverantwoordelijke 
te hebben. Deze programmaverantwoordelijke mag ten behoeve van het muteren van het 
aansluitingenregister acteren als leverancier, zoals opgenomen in artikel 1.1.10. 
 
Verwijderde artikelen in hoofdstuk 1 

De vigerende artikelen 1.2.1 en 1.2.2 zijn door de nieuwe structuur van de Informatiecode 
Elektriciteit en Gas overbodig geworden. De toepasselijkheid van mutatieprocessen voor 
kleinverbruik- en grootverbruikaansluitingen, als beschreven in hoofdstukken 3 en 4 is expliciet van 
toepassing op alle aansluitingen. 
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Hoofdstuk 2 Registers en gegevensbestanden 

In hoofdstuk 2 worden, naast de bestaande bepalingen over het aansluitingenregister en de 
stamgegevens overeenkomstig artikel 2 van de Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit 
en gas, tevens alle overige registers en gegevensbestanden beschreven overeenkomstig artikel 4, 
onderdelen c en d, van de Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas: 

c. een beschrijving van de gegevens die een onderneming, in het kader van de 
administratieve ketenprocessen vastlegt, uitwisselt, gebruikt of bewaart, het doel waarvoor 
deze gegevens worden vastgelegd, uitgewisseld, gebruikt of bewaard en de wijze waarop 
verwerking van deze gegevens in overeenstemming is met dat doel; 

d. de wijze waarop en voorwaarden waaronder de ondernemingen deze gegevens onderling 
uitwisselen of aan derden ter beschikking stellen alsmede van de autorisatieregels die zij 
daarbij hanteren; 

 
Deze registers en gegevensbestanden betreffen: 

2.1 Aansluitingenregister 
2.2 Wijzigen en opvragen stamgegevens  
2.3 EAN-codeboek 
2.4 Calgos-boek 
2.5 Contracteindegegevens van kleinverbruikers 
2.6 Toegankelijk meetregister 
2.7 Netbeheerdersregister 
2.8 Leveranciersregister 
2.9 Opvragen van gegevens ten behoeve van compensatievergoedingen 
2.10 Controle van de naam van de aangeslotene in het aansluitingenregister 
2.11 Opvragen gegevens van het primaire deel van de meetinrichting 
2.12 Blokkeren van automatische mutaties op grootverbruikaansluitingen 

 
 
2.1 Het aansluitingenregister 

Vanaf het moment dat een (geplande) aansluiting is voorzien van een EAN-code, dient deze te 
worden vastgelegd in het aansluitingenregister. Hiermee wordt het voor leveranciers mogelijk om 
de verantwoordelijkheid voor een aansluiting te verkrijgen voorafgaand aan het in bedrijf nemen 
van een aansluiting. Dit maakt het "warm" opleveren van aansluitingen zonder administratieve 
leegstand mogelijk.  
 
De landelijke en regionale netbeheerders, met uitzondering van de netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet, hebben een centraal aansluitingenregister ingericht, waarin iedere netbeheerder 
zijn aansluitingenregister beheert. Deze bepaling regelt de locatie waar de gegevens, de basis voor 
de afdracht in het verplichte leveranciersmodel, worden vastgelegd. Iedere netbeheerder is 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inrichting en beheer en correcte verwerking van 
mutaties in zijn eigen aansluitingenregister, dat is opgeslagen in het centraal aansluitingenregister. 
 
De gegevens die per aansluiting in het aansluitingenregister worden vastgelegd, zijn onderverdeeld 
in algemene gegevens (2.1.3) die verplicht zijn voor alle aansluitingen. In aanvulling op de 
algemene gegevens, worden voor kleinverbruikaansluitingen de gegevens in 2.1.4 en voor 
grootverbruikaansluitingen de gegeven in 2.1.5 vastgelegd. 
 
Gezien de financiële consequentie voor leveranciers om geregistreerd te staan op een aansluiting, 
als gevolg van het verplichte leveranciersmodel voor kleinverbruikaansluitingen, is deze bepaling 
opgenomen om te borgen dat de velden 'leverancier' en 'programmaverantwoordelijke' in de 
aansluitingenregisters alleen gemuteerd kunnen worden doordat leveranciers hiervoor 
mutatiemeldingen indienen. De enige situatie waarin de netbeheerder zonder expliciete 
mutatiemelding deze velden kan aanpassen is in het geval dat leveringszekerheid moet worden 
toegepast. 
 
De netbeheerders van het landelijk hoogspanningsnet en het landelijk gastransportnet verlenen, 
als beheerders van het meetverantwoordelijken-register en de programmaverantwoordelijken-
registers, de overige netbeheerders toegang tot deze registers om de controles, zoals opgenomen 
in de mutatieprocessen in hoofdstukken 3 en 4 te kunnen uitvoeren. 
 
Verwijderde artikelen in paragraaf 2.1 

• Het vigerende artikel 2.1.7, waarin het inzagerecht en de mogelijkheid tot het corrigeren 
van onjuistheden in het aansluitingenregister voor aangeslotenen en marktpartijen is 
geregeld, is verplaatst naar hoofdstuk 10 (10.1.1.3). 
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• Het vigerende artikel 2.1.8, waarin wordt gesteld dat een leverancier door de aangeslotene 
gemachtigd kan worden om gegevens uit het aansluitingenregister op te vragen, is 
verplaatst naar paragraaf 2.2, waarin de rechten en plichten rondom het wijzigen en 
opvragen van stamgegevens door leveranciers, programmaverantwoordelijken en 
meetverantwoordelijken is beschreven. 

• Het vigerende artikel 2.1.9, waarin wordt gesteld dat de netbeheerder op basis van het 
leveranciersregister en het programmaverantwoordelijkenregister controleert of een partij 
gerechtigd is om in het aansluitingenregister te worden geregistreerd, is expliciet verwerkt 
in de controles die de netbeheerder moet uitvoeren in het kader van de verwerking van de 
mutatieprocessen en is derhalve overbodig geworden. 

 
 
2.2 Wijzigen en opvraag van stamgegevens 

In deze paragraaf wordt het wijzigen en opvragen van stamgegevens beschreven. In deze 
paragraaf is de volledige informatie-uitwisseling beschreven. 
 
In bepalingen 2.2.1 - 2.2.6 is de volledige informatie-uitwisseling beschreven, die zowel voor 
kleinverbruik- als voor grootverbruikaansluitingen worden verstuurd, binnen welke termijn deze 
wordt verstuurd en naar welke marktpartijen deze gegevens worden verstuurd indien de 
stamgegevens door de netbeheerder zijn gewijzigd. 
 
Een uitzondering is gemaakt voor de verzending van stamgegevens ingeval alléén de naam van de 
aangeslotene wijzigt. In dat geval worden geen stamgegevens verstuurd naar de partijen die zijn 
geregistreerd in het aansluitingenregister, aangezien de naam van de aangeslotene geen onderdeel 
is van het stamgegevensbericht. In geval dat op dezelfde dag naast de naam van de aangeslotene 
ook nog andere stamgegevens wijzigen, worden de stamgegevens conform het reguliere proces 
verzonden. 
 
In bepalingen 2.2.7 - 2.2.11 is de volledige informatie-uitwisseling beschreven, die zowel voor 
kleinverbruik- als voor grootverbruikaansluitingen worden verstuurd, binnen welke termijn deze 
wordt verstuurd indien de stamgegevens door een marktpartij worden opgevraagd. 
 
Verwijderde artikelen in paragraaf 2.2 

• Het vigerende artikel 2.2.2, betreffende het informeren van de meetverantwoordelijke in 
geval van een bulk PV-switch, is expliciet verwerkt in paragraaf 3.6, waarin de bulk PV-
switch is beschreven en is derhalve overbodig geworden. 

• Het vigerende artikel 2.2.3, betreffende de verantwoordelijkheid van leveranciers, 
programmaverantwoordelijken en meetverantwoordelijken om ontvangen stamgegeven te 
controleren en zo nodig te laten corrigeren, is verwerkt in het artikel 10.1.1.3, waarin de 
mogelijkheid tot het corrigeren van onjuistheden in het aansluitingenregister op verzoek 
van aangeslotenen en marktpartijen is geregeld. 

 
 
2.3 Het EAN-codeboek 

In deze paragraaf is de verantwoordelijkheid voor inrichting en beheer van het EAN-codeboek 
opgenomen, alsmede het inzagerecht op het openbare en het gesloten gedeelte van dit register. 
 
Verwijderde artikelen in paragraaf 2.3 

• Aan de lege paragraaf "In gebruik nemen van een nieuwe aansluiting" is invulling gegeven 
in paragraaf 3.8 (kleinverbruik) en paragraaf 4.10 (grootverbruik). 

 
 
2.4 Het CalGos-boek 

In deze paragraaf is de verantwoordelijkheid voor de inrichting en beheer van het Calgos-boek 
opgenomen, alsmede het inzagerecht in dit register. 
 
Verwijderde artikelen in paragraaf 2.4 

• Het proces "Wisseling van tenaamstelling van een aansluiting (verhuizing)" is voor 
kleinverbruik beschreven in paragrafen 3.2 (uithuizing) en 3.3 (inhuizing) en voor 
grootverbruik in paragrafen 4.2 (uithuizing) en 4.3 (inhuizing). 
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2.5 De contracteindegegevens van kleinverbruikers 

In deze paragraaf is de verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van de 
contracteindegegevens door leveranciers opgenomen. Hierin wordt gesteld dat de leveranciers aan 
elkaar de contracteindegegevens van consumenten ter beschikking stellen. Zowel voor het 
beschikbaar stellen van de contracteindegegevens als het opvragen van de contracteindegegevens 
dient de leverancier een mandaat van de afnemer te verkrijgen. 
 
De leveranciers zijn op het moment van het opstellen van dit codewijzigingsvoorstel nog in gesprek 
met de Nederlandse Mededingingsautoriteit over de wijze van contracteren van klanten en de 
benodigde stappen om dat proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze gesprekken zijn 
nog niet afgerond en daarom zien de leveranciers op dit moment geen reden om andere artikelen 
toe te voegen aan de codewijzigingsvoorstel Informatiecode Elektriciteit en Gas, zoals deze in de 
algemene ledenvergadering van de NEDU is goedgekeurd en in bijlage 1 van deze aanbiedingsbrief 
is toegevoegd. 
 
Mocht na afronding van het hierboven genoemde gesprek tussen de leveranciers en de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit een wijziging noodzakelijk zijn, dan zal die op dat moment zo 
snel mogelijk in een aanvullend codewijzigingsvoorstel op de Informatiecode Elektriciteit en Gas 
ingebracht worden. 
 
Verwijderde artikelen in paragraaf 2.5 

• Aan de lege paragraaf "Wisseling van meetinrichting op een aansluiting" is invulling 
gegeven in paragrafen 3.11 (kleinverbruik) en 4.7 (grootverbruik). 

 
 
2.6 Het toegankelijk meetregister 

In deze paragraaf is de verantwoordelijkheid voor de inrichting en beheer van het toegankelijk 
meetregister opgenomen. 
 
In het toegankelijk meetregister worden alle meterstanden en bijbehorende verbruiken opgenomen 
die door en voor de leverancier zijn vastgesteld. Dit betreffen in ieder geval de vastgestelde 
meterstanden behorend bij de mutatieprocessen, de jaarlijkse (periodieke) meteropname en de 
fysieke meteropnames bij inbedrijfname / uitbedrijfname / meterwissel / driejaarlijkse fysieke 
opname. 
 
Vastgestelde meterstanden dienen beschikbaar te worden gesteld in het toegankelijk meetregister 
ten behoeve van een goede validatie van gecollecteerde meterstanden en een nauwkeurige 
berekening van meterstanden indien dit noodzakelijk mocht blijken. De verantwoordelijkheid voor 
de opname van vastgestelde meterstanden in het toegankelijk meetregister is gelegd bij de 
netbeheerder vanuit een praktisch oogpunt. De netbeheerder acteert als een spreekwoordelijke 
spin in het web bij de distributie van meetgegevens tussen leveranciers, ontvangt de vastgestelde 
meterstanden ten behoeve van de reconciliatie en is een onveranderlijk ankerpunt in het 
aansluitingenregister. Op deze manier borgt de netbeheerder dat alleen de verantwoordelijke 
leverancier op de aansluiting vastgestelde meterstanden in het toegankelijk meetregister kan 
toevoegen en tevens dat essentiële fysieke meteropnames tijdig kunnen worden toegevoegd, ook 
als op de aansluiting tijdelijk geen leverancier is geregistreerd. 
 

Verwijderde artikelen in paragraaf 2.6 

• Aan de lege paragraaf "Wisseling van meetverantwoordelijke op een aansluiting" is 
invulling gegeven in paragraaf 4.6 (grootverbruik). 

 
 
2.7 Het netbeheerdersregister 

In deze paragraaf is de verantwoordelijkheid voor de inrichting en beheer van het 
netbeheerdersregister opgenomen. Het netbeheerdersregister en het leveranciersregister 
(paragraaf 2.8) zijn ingericht om de afdracht in het verplichte leveranciersmodel en de daarbij 
horende wettelijke en fiscale verplichtingen eenduidig te kunnen faciliteren. 
 
De netbeheerders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting en beheer van dit register. 
Daarbij zijn bepalingen opgenomen wanneer en hoe een nieuwe registratie, wijziging of 
verwijdering uit het register zullen plaatsvinden en worden gecommuniceerd. 
 
Verwijderde artikelen in paragraaf 2.7 
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• Het proces "Switch van leverancier op een aansluiting" is beschreven in paragraaf 3.1 
(kleinverbruik) en 4.1 (grootverbruik). 

 
 
2.8 Het leveranciersregister 

In deze paragraaf is de verantwoordelijkheid voor de inrichting en beheer van het 
leveranciersregister opgenomen. De leveranciers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
inrichting en beheer van dit register. Analoog aan het netbeheerdersregister, zijn daarbij 
bepalingen opgenomen wanneer en hoe een nieuwe registratie, wijziging of verwijdering uit het 
register zullen plaatsvinden en worden gecommuniceerd. 
 
Verwijderde artikelen in paragraaf 2.8 

• Het proces "Switch van programmaverantwoordelijke op een aansluiting zonder switch van 
leverancier" is beschreven in paragraaf 3.5 (kleinverbruik) en 4.5 (grootverbruik). 

 
 
2.9 Opvragen gegevens ten behoeve van compensatievergoedingen 

In deze paragraaf is het proces "opvragen gegevens ten behoeve van compensatievergoedingen 
kleinverbruikaansluitingen" door de netbeheerder bij leveranciers beschreven. Dit proces vindt 
plaats via het berichtenverkeer, waarbij bepalingen zijn opgenomen over de berichtenspecificatie 
en de termijnen waarbinnen het proces uitgevoerd moet worden. 
 
Verwijderde artikelen in paragraaf 2.9 

• Het proces "Beëindiging van de levering op een aansluiting" is beschreven in paragraaf 3.4 
(kleinverbruik) en 4.4 (grootverbruik). 

 
 
2.10 Controle van de naam in het aansluitingenregister 

In deze paragraaf is het proces "Controle van de naam van de aangeslotene in het 
aansluitingenregister" beschreven. Ten behoeve van de Aansluit- en Transportovereenkomst dient 
de netbeheerder te beschikken over de naam van de aangeslotene op de aansluiting. De naam van 
de aangeslotene wordt geactualiseerd door middel van het proces "inhuizing". Om onbedoelde 
foutieve registratie van de naam van de aangeslotene te voorkomen, kan de netbeheerder twee 
keer per jaar de namen van de aangeslotenen in zijn aansluitingenregister synchroniseren met 
behulp van dit proces. 
 
Verwijderde artikelen in paragraaf 2.10 

• Aan de lege paragraaf "Overige wijzigingen van stamgegevens van een aansluiting" is 
invulling gegeven in paragraaf 3.12 en 4.13, waarmee de leverancier de naam van de 
aangeslotene in het aansluitingenregister voor kleinverbruikaansluitingen en de 
verblijfsfunctie en complexbepaling voor klein- en grootverbruikaansluitingen kan wijzigen. 

 
 
2.11 Opvragen gegevens van het primaire deel van de meetinrichting 

In deze paragraaf is het proces "Opvragen gegevens van het primaire deel van de meetinrichting" 
beschreven. Met dit proces kan de meetverantwoordelijke de benodigde technische gegevens van 
een grootverbruikaansluiting opvragen, die nodig zijn om de juiste meter te kunnen plaatsen. Deze 
informatie-uitwisseling geschiede voorheen buiten het berichtenverkeer om en dit proces wordt nu 
geformaliseerd. 
 
De detailinhoud van de benodigde technische gegevens in de informatie-uitwisseling wordt op het 
moment van het opstellen van dit codewijzigingsvoorstel Informatiecode Elektriciteit en Gas nog in 
een landelijke werkgroep besproken. Na besluitvorming over deze inhoud in de algemene 
ledenvergadering van de NEDU zal deze detaillering in een aanvullend codewijzigingsvoorstel op de 
Informatiecode Elektriciteit en Gas ingebracht worden. 
 
Verwijderde artikelen in paragraaf 2.11 

• Aan de lege paragraaf "Uit bedrijf nemen van een aansluiting" is invulling gegeven in 
paragrafen 3.8 (kleinverbruik) en 4.10 (grootverbruik) 

 
 
2.12 Blokkeren van automatische mutaties 

In deze paragraaf is het proces "Blokkeren van automatische mutaties op 
grootverbruikaansluitingen" beschreven. Om het risico op inkoop en balancering als gevolg van 
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foutieve mutaties te minimaliseren, kunnen aangeslotenen op grootverbruikaansluitingen 
elektriciteit met een aansluitcapaciteit groter of gelijk aan 10 MVA of grootverbruikaansluitingen 
gas met afnamecategorie GGV hun aansluiting laten blokkeren voor automatische verwerking van 
mutatieprocessen. 
 
Een melding van een mutatie op een aansluiting die is geblokkeerd voor automatische verwerking, 
zal door de netbeheerder worden afgewezen. De leverancier laat, voorafgaand aan het indienen 
van de melding, tijdelijk de blokkade opheffen. 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Mutatieprocessen voor kleinverbruikaansluitingen 

Aan de lege paragrafen in hoofdstuk 3, zijnde "Dataoverdracht ten behoeve van periodieke 
facturatie", "Dataoverdracht in het kader van transport- en systeemdiensten", "Dataoverdracht in 
het kader van allocatie" en "Dataoverdracht in het kader van reconciliatie" is invulling gegeven in 
hoofdstukken 5 (meetgegevensprocessen kleinverbruik), 6 (meetgegevensprocessen 
grootverbruik) en 7 (allocatie en reconciliatie). 
 
Zoals aangegeven in de hoofdlijnen van dit codewijzigingsvoorstel, hebben de wetswijzigingen 31 
374 en 32 374 er toe geleid dat de mutatie- en meetprocessen van kleinverbruikaansluitingen en 
grootverbruikaansluitingen significante verschillen vertonen. Derhalve is besloten om de mutatie- 
en meetprocessen voor kleinverbruik en grootverbruik separaat te beschrijven. In hoofdstuk 3 zijn 
de mutatieprocessen, van toepassing op kleinverbruikaansluitingen, beschreven. Hierin zijn de 
volgende mutatieprocessen opgenomen: 

3.1 leverancierswitch 
3.2 uithuizing 
3.3 inhuizing 
3.4 einde levering 
3.5 individuele PV-switch 
3.6 bulk PV-switch 
3.7 aanleggen van een aansluiting 
3.8 in bedrijf nemen van een aansluiting 
3.9 uit bedrijf nemen van een aansluiting 
3.10 verwijderen van een aansluiting 
3.11 wisseling of wijziging van een meetinrichting 
3.12 wijzigen van naam, verblijfsfunctie of complexbepaling 
3.13 op verzoek van een aangeslotene administratief aan- en uitzetten van een meetinrichting 

die op afstand uitleesbaar of schakelbaar is 
3.14 correctieprocessen 

 
Tijdens de herdefinitie van de mutatieprocessen voor het nieuwe marktmodel zijn enkele algemeen 
geldende richtlijnen gedefinieerd. Voor de mutatieprocessen voor kleinverbruikaansluitingen betreft 
dit onder andere het minimaliseren van de indientermijnen en reactietermijnen van de 
mutatieprocessen. 
 
De indientermijnen zijn per mutatieproces bepaald, waarbij een uitzondering is gemaakt voor 
aansluitingen, behorende tot een groep aansluitingen, bedoeld in 95n of 95ca, tweede lid van de 
Elektriciteitswet of 52c of 44a, tweede lid van de Gaswet, die een (ruimere) indientermijn mogen 
hanteren van maximaal 20 werkdagen voorafgaand aan de mutatiedatum.  
 
In hoofdstuk 9 is, in aanvulling op hierboven genoemde wettelijke handhavingstermijnen, bepaling 
9.2.2 opgenomen die de reactietermijnen beschrijft die het centraal aansluitingenregister hanteert. 
Een reactietermijn van één werkdag kan in uitzonderlijke situaties, zoals feestdagen in aansluiting 
op weekenddagen, er toe leiden dat een bevestiging van een mutatiemelding formeel binnen de 
uiterlijke reactietermijn van 1 werkdag wordt verzonden, maar dit als toch als (te) laat wordt 
gepercipieerd door de partijen verantwoordelijk voor de inkoop en balancering op de betreffende 
aansluiting. Bepaling 9.2.2 stelt dat een bevestiging op een mutatiemelding en het versturen van 
de stamgegevens na wijziging van het aansluitingenregister op de kalenderdag na ontvangst c.q. 
mutatie in het aansluitingenregister wordt verstuurd onder de conditie dat de mutatiemelding 
volledig geautomatiseerd kan worden afgehandeld -uitval wordt niet structureel opgepakt 
gedurende het weekend en feestdagen - en gedurende periodes dat het systeem (het centraal 
aansluitingenregister) wegens onderhoud is uitgeschakeld. 
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De netbeheerder controleert de ontvangen melding van een mutatie op een aantal vooraf 
vastgestelde criteria en condities. Alleen als niet wordt voldaan aan deze vooraf vastgestelde 
condities zal de netbeheerder de melding van een mutatie afwijzen. De melding kan derhalve 
worden beschouwd als een opdracht van een leverancier om wijzigingen door te voeren in het 
aansluitingenregister. In deze vooraf vastgestelde controles is tevens de controle verwerkt, zoals in 
het verwijderde artikel 2.1.9 was opgenomen, waarbij de netbeheerder controleert of de partijen in 
de mutatiemelding voor komen in het leveranciersregister, PV-register of MV-register. De 
netbeheerder voert de mutatie in het aansluitingenregister uit op de, door de leverancier 
aangegeven, mutatiedatum en met de, door de leverancier aangeleverde, gegevens en informeert 
de leverancier, programmaverantwoordelijke conform het proces beschreven in paragraaf 2.2. 
 
In de bevestiging van het mutatieproces door de netbeheerder is de informatie-uitwisseling met 
elke betrokken partij expliciet bepaald. In de specificatie van de informatie-uitwisseling zijn alle 
verplichte velden opgenomen. 
 
Daarnaast zijn procesbeschrijvingen opgenomen ten behoeve van het administratief aan- en 
uitzetten van op afstand uitleesbare / schakelbare meetinrichtingen en procesbeschrijvingen voor 
correcties op onterecht uitgevoerde mutatieprocessen. 
 
 
3.1 Leverancierswitch 

De indientermijn voor het melden van leverancierswitches op kleinverbruikaansluitingen is 1 
werkdag voorafgaand aan de mutatiedatum. Ongewijzigd aan het procesinrichting in de huidig 
vigerende Informatiecode Elektriciteit en Gas, dient de nieuwe leverancier de switchmelding in bij 
de netbeheerder ter wijziging van het aansluitingenregister. 
 
De leverancier kan ervoor kiezen om de naam van de aangeslotene in de switchmelding op te 
nemen. In dit geval wordt de switchmelding ook verwerkt als er geen leverancier op de aansluiting 
geregistreerd staat. In de huidig vigerende Informatiecode Elektriciteit en Gas zou een 
switchmelding, die wordt ingediend op een aansluiting waarop geen leverancier is geregistreerd, 
worden afgewezen. 
 
De nieuwe leverancier, die de switchmelding heeft ingediend, is tevens verantwoordelijk voor de 
vaststelling van de meterstanden als de aansluiting in bedrijf is. Indien de aansluiting niet in bedrijf 
(bijv. in aanleg of uit bedrijf) is, wordt geen meterstand bij de switch vastgesteld. De levering 
wordt gestart bij de inbedrijfname van de aansluiting, waarbij een fysieke meteropname wordt 
uitgevoerd. 
 
 
3.2. Uithuizing 

De indientermijn voor het melden van uithuizingen op kleinverbruikaansluitingen is 1 werkdag 
voorafgaand aan de mutatiedatum. 
 
Naast het uitvoeren van de mutatie in het aansluitingenregister, voert de netbeheerder tevens een 
aantal handelingen uit ingeval de aansluiting waarop de uithuizing heeft plaatsgevonden een op 
afstand uitleesbare of op afstand schakelbare meter bevat. Indien dit het geval is, wordt de 
administratieve status van de meter standaard op "aan" gezet, zodat een toekomstige leverancier 
bij de inhuizing reeds gebruik kan maken van de functionaliteit van de meter, tenzij de 
aangeslotene aan de netbeheerder heeft gemeld om de meter administratief "uit" te zetten. 
Daarnaast zal de netbeheerder een aansluiting met een op afstand schakelbare meter na 
effectuering van de uithuizing uitschakelen. Het fysiek afsluiten van de aansluiting, noodzakelijk 
indien geen op afstand schakelbare meter is geplaatst, verloopt conform het proces beschreven in 
paragraaf 3.9. 
 
De actuele leverancier is verantwoordelijk voor de vaststelling van de meterstanden bij de 
uithuizing als de aansluiting in bedrijf is. Indien de aansluiting ten tijde van de uithuizing niet in 
bedrijf is, wordt geen meterstand bij de uithuizing vastgesteld. 
 
 
3.3. Inhuizing 

De indientermijn voor het melden van inhuizingen is uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de 
inhuizingsdatum en minimaal op de inhuizingsdatum zelf. 
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Naast het uitvoeren van de mutatie in het aansluitingenregister, voert de netbeheerder tevens een 
aantal handelingen uit ingeval de aansluiting waarop de inhuizing heeft plaatsgevonden een op 
afstand uitleesbare of op afstand schakelbare meter bevat. De administratieve status van de meter 
wordt standaard op "aan" gezet, zodat de nieuwe leverancier de functionaliteit van de meter kan 
gebruiken bij de collectie van meetgegevens op de aansluiting, tenzij de aangeslotene bij de 
netbeheerder heeft aangegeven dat de meter administratief "uit" moet worden gezet. 
Daarnaast zal de netbeheerder een op afstand schakelbare meter uiterlijk om 06.00 uur op de 
inhuizingsdatum hebben ingeschakeld als de inhuismelding tenminste twee werkdagen voorafgaand 
aan de inhuizingsdatum is ingediend. In alle andere gevallen zal de netbeheerder een op afstand 
schakelbare meter uiterlijk om 06.00 uur op de tweede dag na ontvangst van de inhuismelding 
hebben ingeschakeld. 
 
De nieuwe leverancier is verantwoordelijk voor de vaststelling van de meterstanden bij de inhuizing 
als de aansluiting in bedrijf is. Indien de aansluiting ten tijde van de inhuizing niet in bedrijf is, 
wordt geen meterstand bij de inhuizing vastgesteld. De levering wordt gestart bij de inbedrijfname 
van de aansluiting, waarbij een fysieke meteropname wordt uitgevoerd. 
 
 
3.4 Einde levering 

Het proces Einde levering op een kleinverbruikaansluiting is mede bepaald vanuit de Regeling 
Afsluiten kleinverbruikers elektriciteit en gas ter bescherming van de kwetsbare consument. Deze 
regeling stelt een aantal beperkingen en plichten waaraan voldaan moet zijn, voordat tot het 
afsluiten van een kleinverbruiker kan worden overgegaan. 
 
Aan de voorwaarden gesteld in de hierboven genoemde regeling, dient door de netbeheerder of de 
vergunninghouder, invulling te worden gegeven. In het kader van een heldere communicatie naar 
de aangeslotene, waarbij de lijn van het verplichte leveranciersmodel wordt gevolgd, is een 
procesinrichting gekozen waarin de leverancier c.q. vergunninghouder invulling geeft aan alle 
voorwaarden gesteld in de regeling. Wanneer de netbeheerder van een leverancier een melding 
einde levering ontvangt, mag de netbeheerder er van uitgaan dat de leverancier aan alle 
voorwaarden richting de aangeslotene heeft voldaan en het proces einde levering - zowel 
administratief als fysiek - kan worden doorgevoerd. 
 
De indientermijn voor de melding van een einde levering is 1 werkdag voorafgaand aan de 
eindeleveringsdatum. Indien de aansluiting is voorzien van een op afstand schakelbare meter heeft 
de leverancier de verantwoordelijkheid om de meter uit te schakelen voordat een melding einde 
levering wordt ingediend. De netbeheerder zal de melding einde levering afwijzen wanneer de 
opdracht tot het uitschakelen van de meter niet is gegeven. 
 
De actuele leverancier is verantwoordelijk voor de vaststelling van de meterstanden bij de einde 
levering als de aansluiting in bedrijf is. De historie leert dat de aangeslotene in de praktijk in veel 
gevallen niet genegen is om meterstanden door te geven in het geval van een einde levering, 
waardoor de leverancier gedwongen is een meterstand te berekenen. De netbeheerder zal na 
effectuering van de einde levering overgaan tot het fysiek afsluiten van de aansluiting en hierbij - 
indien mogelijk - een fysieke meteropname uitvoeren die kan worden gebruikt in de finalisering 
van het proces einde levering. 
 
 
3.5 PV-switch 

De indientermijn voor de melding van een PV-switch is 1 werkdag voorafgaand aan de 
mutatiedatum. De netbeheerder controleert de melding en informeert de betrokken partijen 
hierover. 
 
In dit proces is het niet verplicht om een meterstand vast te stellen op de datum dat de PV-switch 
wordt geëffectueerd. 
 
 
3.6 bulk PV-switch 

De bulk PV-switch is een geformaliseerd proces, waarin een leverancier een groot aantal 
kleinverbruikaansluiting met één proceshandeling te switchen van programmaverantwoordelijke. 
 
De leverancier informeert de netbeheerder minimaal 25 werkdagen voor de switchdatum over het 
voornemen een bulk PV-switch uit te voeren. Na deze vooraankondiging is de indientermijn voor 
een melding bulk PV-switch minimaal 5 werkdagen en maximaal 20 werkdagen voorafgaand aan de 
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mutatiedatum. De netbeheerder controleert de melding en informeert de betrokken partijen 
hierover.  Analoog aan de individuele PV-switch is het in dit proces niet verplicht om een 
meterstand vast te stellen op de datum dat de PV-switch wordt geëffectueerd. 
 
 
3.7 Aanleggen van een aansluiting 

De aanleg van een aansluiting is een administratieve handeling van de netbeheerder, waarbij de 
aansluiting wordt geregistreerd in het aansluitingenregister. 
 
Nadat de aansluiting is geregistreerd in het aansluitingenregister, kan een leverancier de inhuizing 
via het reguliere proces, als beschreven in 3.3, afronden voordat de aansluiting in bedrijf wordt 
genomen. 
 
 
3.8 In bedrijf nemen van een aansluiting 

Het in bedrijf nemen van een aansluiting bestaat uit het actualiseren van het aansluitingenregister 
door de netbeheerder dat de levering op de aansluiting is gestart. De netbeheerder zal de 
aansluiting alleen in bedrijf nemen als de aansluiting fysiek gereed is en een leverancier en 
programmaverantwoordelijke in het aansluitingenregister zijn vermeld. De netbeheerder voert een 
fysieke meteropname uit bij de inbedrijfname. 
 
 
3.9 Uit bedrijf nemen van een aansluiting 

Het uit bedrijf nemen van een aansluiting bestaat uit het actualiseren van het aansluitingenregister 
door de netbeheerder dat de levering op de aansluiting is beëindigd. De netbeheerder voert een 
fysieke meteropname uit bij de uitbedrijfname. 
 
 
3.10 Verwijderen (slopen) van een aansluiting 

Het verwijderen c.q. slopen van een aansluiting bestaat uit het actualiseren van het 
aansluitingenregister door de netbeheerder dat de aansluiting is verwijderd. Vanaf dat moment zijn 
er geen mutaties meer mogelijk in het aansluitingenregister. Indien de aansluiting in bedrijf was 
voorafgaand aan het verwijderen, voert de netbeheerder een fysieke meteropname uit bij de 
verwijdering van de aansluiting. 
 
 
3.11 Wisselen of wijzigen van een meter 

Het proces wisselen of wijzigen van een meter, kan bestaan uit de plaatsing van een meter, de 
verwijdering van een meter of een meterwissel. Bij deze wisseling of wijziging wordt het 
aansluitingenregister geactualiseerd en voert de netbeheerder een fysieke meteropname uit op de 
verwijderde en geplaatste meter. 
 
 
3.12 Wijzigen van de naam of verblijfsfunctie of complexbepaling 

De leverancier is verantwoordelijk dat de naam, verblijfsfunctie en complexbepaling in het 
aansluitingenregister worden geactualiseerd. Het proces wijzigen naam wordt gebruikt indien de 
naam van de aangeslotene wijzigt zonder dat hiervoor een nieuw leveringscontract wordt 
aangegaan. Bij dit proces wordt geen meterstand vastgesteld. 
 
 
3.13 Administratief aan- en uitzetten van op afstand uitleesbare of op afstand schakelbare meters 

De aangeslotene heeft het recht om een meter die op afstand uitleesbaar of op afstand schakelbaar 
is administratief uit te zetten, waarna deze meter wordt behandeld als een handopgenomen meter. 
De aangeslotene richt het verzoek tot wijziging van de administratieve status van de meter aan de 
netbeheerder. 
 
 
3.14 Correctieprocessen 

Indien een mutatieproces onverhoopt foutief is uitgevoerd, dient dit te worden gecorrigeerd. Het 
uitvoeren van een dergelijke correctie verloopt via de hierboven beschreven mutatieprocessen.  
 
De correctieprocessen beschrijven de wijze waarop een foutieve situatie gecorrigeerd dient te 
worden, de termijnen waarbinnen een correctieproces moet worden uitgevoerd, nadat is 
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geconstateerd dat een fout is opgetreden en welke meterstanden worden gebruikt bij het 
corrigeren van de foutieve situatie. 
 
 
3.15 Uitzondering aansluitingen op het landelijk hoogspanningsnet 

In paragraaf 3.15 is een uitzonderingsbepaling opgenomen, waarmee hoofdstuk 3 niet van 
toepassing is verklaard voor de aansluitingen op het net van de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet. 
 
 
 
 
Hoofdstuk 4 Mutatieprocessen voor grootverbruikaansluitingen 
De oorspronkelijke artikelen in de huidig vigerende Informatiecode Elektriciteit en Gas 
(Berichtenverkeer) zijn verplaatst naar hoofdstuk 9. 
 
De mutatieprocessen voor grootverbruikaansluitingen verlopen op hoofdlijnen op dezelfde wijze als 
beschreven voor kleinverbruik. Echter, op een significant aantal punten wijken de 
mutatieprocessen voor grootverbruik af van de mutatieprocessen voor kleinverbruik. 
 
De hoofdlijnen van de wijzigingen in de mutatieprocessen voor grootverbruikaansluitingen 
betreffen de volgende aspecten: 

• De indientermijnen zijn gedefinieerd in werkdagen in plaats van dagen, waarbij de 
indientermijnen zoveel mogelijk in lijn zijn gehouden met de huidig geldende 
indientermijnen. 

• De meetverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het collecteren en vaststellen van 
meetgegevens bij alle mutatieprocessen, waar dit in de huidige situatie door de 
netbeheerder wordt uitgevoerd. De meetverantwoordelijke dient derhalve geïnformeerd te 
worden van de uitvoering van elk mutatieproces op aansluitingen waar hij verantwoordelijk 
voor is. 

• De aangeslotene kan een grootverbruikaansluiting laten blokkeren voor automatische 
mutaties. De netbeheerder zal in dat geval mutatiemeldingen op deze aansluitingen 
afwijzen. 

 
De volgende mutatieprocessen voor grootverbruikaansluitingen worden beschreven in de 
Informatiecode Elektriciteit en Gas: 

4.1 leverancierswitch 
4.2 uithuizing 
4.3 inhuizing 
4.4 einde levering 
4.5 PV-switch 
4.6 switch van meetverantwoordelijke 
4.7 plaatsing, wijziging of wegname van (het secundaire deel van) de meetinrichting 
4.8 einde meetverantwoordelijkheid 
4.9 aanleggen van een aansluiting 
4.10 in bedrijf nemen van een aansluiting 
4.11 uit bedrijf nemen van een aansluiting 
4.12 verwijderen van een aansluiting 
4.13 wijzigen van verblijfsfunctie of complexbepaling 

 
 
4.1 Leverancierswitch 

De indientermijn voor het melden van leverancierswitches op grootverbruikaansluitingen is 
minimaal 5 werkdagen en maximaal 20 werkdagen voorafgaand aan de mutatiedatum. Ongewijzigd 
aan de procesinrichting in de huidig vigerende Informatiecode Elektriciteit en Gas, dient de nieuwe 
leverancier de switchmelding in bij de netbeheerder ter wijziging van het aansluitingenregister. 
 
Gelijk aan de procesinrichting bij kleinverbruik, kan de leverancier ervoor kiezen om de naam van 
de aangeslotene in de switchmelding op te nemen. In dat geval wordt de switchmelding ook 
verwerkt als er geen leverancier op de aansluiting geregistreerd staat. In de huidig vigerende 
Informatiecode Elektriciteit en Gas zou een switchmelding, die wordt ingediend op een aansluiting 
waarop geen leverancier is geregistreerd, worden afgewezen. 
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De netbeheerder informeert, naast de oude en nieuwe leverancier en 
programmaverantwoordelijke, tevens de meetverantwoordelijke over de leverancierswitch. De 
meetverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de vaststelling van de meterstanden bij het 
switchproces. 
 
 
4.2 Uithuizing 

De indientermijn voor het melden van uithuizingen op grootverbruikaansluitingen is minimaal 5 
werkdagen en maximaal 20 werkdagen voorafgaand aan de mutatiedatum. 
 
De netbeheerder informeert, naast de actuele leverancier en programmaverantwoordelijke, tevens 
de meetverantwoordelijke over de uithuizing. De meetverantwoordelijke is verantwoordelijk voor 
de vaststelling van de meterstanden bij de uithuizing. 
 

 

4.3 Inhuizing 

De indientermijn voor het melden van inhuizingen op grootverbruikaansluitingen is minimaal 5 
werkdagen en maximaal 20 werkdagen voorafgaand aan de mutatiedatum of tenminste op de 
mutatiedatum en maximaal 20 werkdagen voorafgaand aan de mutatiedatum als op het moment 
van inhuizen geen leverancier is geregistreerd in het aansluitingenregister. 
 
De netbeheerder informeert, naast de leverancier en programmaverantwoordelijke, tevens de 
meetverantwoordelijke over de inhuizing. De meetverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de 
vaststelling van de meterstanden bij de inhuizing. 
 
 
4.4 Einde levering 

De leverancier verzorgt alle voorbereidende communicatie naar de aangeslotene. In het huidig 
vigerende Informatiecode Elektriciteit en Gas, artikel 2.9.2.5, heeft de netbeheerder een zorgplicht 
om de aangeslotene te informeren over de geplande einde levering. Deze zorgplicht wordt in de 
nieuwe procesinrichting ingevuld door de leverancier. De indientermijn voor de melding einde 
levering is minimaal 12 werkdagen en maximaal 20 werkdagen voorafgaand aan de 
eindeleveringsdatum. 
 
De netbeheerder informeert, naast de leverancier en programmaverantwoordelijke, tevens de 
meetverantwoordelijke over de einde levering. De meetverantwoordelijke is verantwoordelijk voor 
de vaststelling van de meterstanden bij de einde levering. 
 
 
4.5 PV-switch 

De switch van programmaverantwoordelijke wordt door de leverancier minimaal 5 werkdagen en 
maximaal 20 werkdagen voorafgaand aan de mutatiedatum ingediend. Grootverbruikaansluitingen 
kunnen alleen via een individuele PV-switch worden gemuteerd en niet via een bulk PV-switch. 
 
De netbeheerder informeert, naast de leverancier, de oude en de nieuwe 
programmaverantwoordelijke, tevens de meetverantwoordelijke over de PV-switch. De 
meetverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de vaststelling van de meterstanden bij de PV-
switch. 
 
 
4.6 Switch van meetverantwoordelijke 

De meetverantwoordelijken maken, voorafgaand aan de uitvoering van de switch van 
meetverantwoordelijke, afspraken over het moment van wisseling van beheer en meetinrichting. 
 
De indientermijn voor de melding MV-switch is minimaal op de mutatiedatum en maximaal 20 
werkdagen voorafgaand aan de mutatiedatum. De netbeheerder informeert de 
meetverantwoordelijken over de MV-switch. De leverancier en programmaverantwoordelijke 
worden op de hoogste gesteld bij effectuering van de MV-switch in het aansluitingenregister 
middels een stamgegevensbericht. 
 
 
4.7 Plaatsing, wijziging of wegname van (het secundaire deel van) de meetinrichting 

De plaatsing, wijziging of wegname van (het secundaire deel van) de meetinrichting wordt 
uitgevoerd door de actuele of de nieuwe meetverantwoordelijke, die de fysieke opname van de 
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meter uitvoert en de nieuwe of gewijzigde gegevens van de meetinrichting binnen 5 werkdagen na 
de fysieke wijziging aan de netbeheerder verstuurt. 
 
 
4.8 Beëindigen van de meetverantwoordelijkheid 

De meetverantwoordelijke stelt de leverancier op de hoogte van de beëindiging van de 
beheerovereenkomst en meldt de einde meetverantwoordelijkheid aan de netbeheerder. Indien 
binnen 10 werkdagen na de beëindiging van de beheerovereenkomst zich geen nieuwe 
meetverantwoordelijke heeft gemeld, effectueert de netbeheerder het aansluitingenregister en 
informeert de partijen conform het proces beschreven in paragraaf 2.2 van het 
codewijzigingsvoorstel Informatiecode Elektriciteit en Gas. 
 
 
4.9 Aanleggen van een grootverbruikaansluiting 

De aanleg van een aansluiting is een administratieve handeling van de netbeheerder, waarbij de 
aansluiting wordt geregistreerd in het aansluitingenregister. 
 
Nadat de aansluiting is geregistreerd in het aansluitingenregister, kan een leverancier de inhuizing 
via het reguliere proces, als beschreven in 4.3, afronden voordat de aansluiting in bedrijf wordt 
genomen. De meetverantwoordelijke kan een MV-switch via het reguliere proces, als beschreven in 
4.6, afronden voordat de aansluiting in bedrijf wordt genomen. 
 
 
4.10 In bedrijf nemen van een grootverbruikaansluiting 

Het in bedrijf nemen van een aansluiting bestaat uit het actualiseren van het aansluitingenregister 
door de netbeheerder dat de levering op de aansluiting is gestart. De netbeheerder informeert de 
meetverantwoordelijke tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan de datum waarop de aansluiting 
in bedrijf wordt genomen over de geplande inbedrijfname. 
 
De netbeheerder zal de aansluiting alleen in bedrijf nemen als de aansluiting fysiek gereed is en 
een leverancier, programmaverantwoordelijke en meetverantwoordelijke in het 
aansluitingenregister zijn vermeld. De in het aansluitingenregister vermelde partijen worden door 
middel van een stamgegevensbericht geïnformeerd over de inbedrijfname. 
 
 
4.11 Uit bedrijf nemen van een grootverbruikaansluiting 

Het uit bedrijf nemen van een aansluiting bestaat uit het actualiseren van het aansluitingenregister 
door de netbeheerder. De netbeheerder informeert de meetverantwoordelijke tenminste 10 
werkdagen voorafgaand aan de datum waarop de aansluiting uit bedrijf wordt genomen over de 
geplande uitbedrijfname. De in het aansluitingenregister vermelde partijen worden door middel van 
een stamgegevensbericht geïnformeerd over de uitbedrijfname. 
 
 
4.12 Verwijderen (slopen) van een grootverbruikaansluiting 

Het verwijderen c.q. slopen van een aansluiting bestaat uit het actualiseren van het 
aansluitingenregister door de netbeheerder. Nadat een aansluiting in het aansluitingenregister is 
verwijderd, zijn geen wijzigingen meer mogelijk op deze aansluiting en wordt de aansluiting niet 
meer meegenomen in de allocatie. De netbeheerder informeert, indien dit mogelijk is, de 
meetverantwoordelijke tenminste 5 werkdagen voorafgaand aan de datum waarop de aansluiting 
wordt verwijderd over de geplande verwijdering. De in het aansluitingenregister vermelde partijen 
worden door middel van een stamgegevensbericht geïnformeerd over de verwijdering. 
 
 
4.13 Wijzigen van de verblijfsfunctie of complexbepaling 

De leverancier is verantwoordelijk dat de verblijfsfunctie en complexbepaling in het 
aansluitingenregister worden geactualiseerd. Bij dit proces wordt geen meterstand vastgesteld en 
de in het aansluitingenregister vermelde partijen worden door middel van een 
stamgegevensbericht geïnformeerd over de wijziging van de verblijfsfunctie of complexbepaling. 
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Hoofdstuk 5 Meetgegevensprocessen voor kleinverbruikaansluitingen 
In dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan de collectie, validatie, vaststelling en distributie van 
meetgegevens voor kleinverbruikaansluitingen. 
 
In paragraaf 5.1 wordt de collectie, validatie, vaststelling en distributie beschreven van de 
(periodieke) meterstanden en de meterstanden bij mutatieprocessen door de leverancier c.q. 
meetbedrijf. De leverancier collecteert minimaal elke 12 maanden een meterstand en daarnaast 
collecteert de leverancier een meterstand bij een mutatieproces. 
 
In paragraaf 5.2 wordt de collectie, validatie, vaststelling en distributie beschreven van fysiek 
opgenomen meterstanden door de netbeheerder. Alle partijen onderschrijven het belang dat fysiek 
opgenomen meterstanden voor de validatie en berekening van meterstanden door het meetbedrijf 
en derhalve de noodzaak tot opname van deze meterstanden in de meetreeks. De netbeheerder 
voert fysieke meteropnames uit in de volgende gevallen: 

1. ten minste eenmaal in de 36 maanden om te voldoen aan de eisen die worden gesteld in de 
taakbeschrijving van de netbeheerder als meterparkbeheerder. 

2. bij het in bedrijf nemen, uit bedrijf nemen en verwijderen c.q. slopen van een aansluiting 
en bij het uitvoeren van wijzigingen (plaatsing / wisseling / wegname) aan de meter. 

 
Gezien de hoge kwaliteit van fysieke meteropnames, het feit dat fysieke meteropnames tevens 
worden uitgevoerd in situaties waarin geen leverancier in het aansluitingenregister is geregistreerd, 
en om overbodige informatie-uitwisseling te voorkomen is besloten om de netbeheerder de 
validatie en vaststelling van deze fysieke meteropnames te laten uitvoeren voor de leverancier, de 
fysieke meteropname te distribueren naar de verantwoordelijke leverancier en de fysieke 
meteropnames direct in het toegankelijk meetregister te laten opnemen. Leveranciers hebben 
hiermee te allen tijde de beschikking over de fysieke meteropnames en kunnen deze gebruiken 
voor of ter ondersteuning van de validatie en vaststelling van toekomstige meterstanden. 
 
In paragraaf 5.3 wordt de verbruiksbepaling door de leverancier voor facturatie en de netbeheerder 
voor reconciliatie beschreven. Zowel de leverancier als de netbeheerder bepalen het verbruik 
volgens de methodiek die in beschreven in 5.3.2 en 5.3.3. De leverancier heeft de keuze om zelf 
een verbruik te bepalen op het moment dat hij een meterstand heeft vastgesteld of te wachten op 
het verbruik dat de netbeheerder voor reconciliatie heeft bepaald. 
 
Indien de leverancier in gebreke blijft bij het tijdig vaststellen van meterstanden, zoals beschreven 
in paragraaf 5.1, zal de netbeheerder een meterstand berekenen namens de leverancier volgens de 
methodiek beschreven in 5.1.3. 
 
In paragraaf 5.4 wordt de bepaling van het standaardjaarverbruik door de netbeheerder 
beschreven. Het tijdstip en de methode van het berekenen van het standaardjaarverbruik verloopt 
volgens een vastgestelde procedure. Het standaardjaarverbruik is daarnaast van essentieel belang 
voor de allocatie op kleinverbruikaansluitingen en is vermeld in het aansluitingenregister. 
Aangezien de netbeheerder voor de reconciliatie reeds alle relevante vastgestelde meterstanden 
dient te ontvangen, is vanuit praktische overwegingen de verantwoordelijkheid voor het bepalen 
van het standaardjaarverbruik bij de netbeheerder gelegd. 
 
De methodiek van het bepaling van het standaardjaarverbruik is overgenomen uit de Meetcode 
Elektriciteit en de Allocatievoorwaarden Gas. Hierin zijn aanpassingen gemaakt, waarbij het 
standaardjaarverbruik alleen wordt herberekend indien de meterstand een afgelezen of uitgelezen 
meterstand is en niet meer op basis van een berekende meterstand. 
 
Voor elektriciteit is de verbruiksperiode waarover een nieuw standaardjaarverbruik wordt bepaald: 

• gewijzigd naar minimaal 300 dagen in plaats van 120 dagen voor profielcategorieën E1A, 
E1B, E1C, E2A, E2B of E4A. 

• ongewijzigd minimaal 345 dagen voor profielcategorieën E3A, E3B, E3C of E3D. 
 
Voor gas is de verbruiksperiode waarover een nieuw standaardjaarverbruik wordt bepaald 
ongewijzigd minimaal 300 dagen. 
 
In paragraaf 5.5 is het dispuutproces beschreven dat leveranciers en netbeheerders hanteren om 
vastgestelde meterstanden te corrigeren. Hierin zijn bepalingen opgenomen ten behoeve van: 

• de uiterste termijn waarbinnen in dispuut kan worden getreden;  
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• de beoordeling van de meterstand die de leverancier of netbeheerder dient mee te sturen 
in de dispuutmelding als alternatief voor de meterstand die in eerste instantie is 
vastgesteld. 

• de wijze waarop en onder welke condities de leveranciers en netbeheerders in overleg 
kunnen treden om een definitieve meterstand in het dispuutproces vast te stellen 

 
In paragraaf 5.6 is een uitzonderingsbepaling opgenomen, waarmee hoofdstuk 5 niet van 
toepassing is verklaard voor de aansluitingen op het net van de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet. 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6 Meetgegevensprocessen voor grootverbruikaansluitingen 
In dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan de collectie, validatie, vaststelling en distributie van 
meetgegevens voor grootverbruikaansluitingen. In zorgvuldige afstemming met Netbeheer 
Nederland zijn de betroffen bepalingen verplaatst vanuit de technische codes, met name de 
Meetcode Elektriciteit en de Meetvoorwaarden Gas - RNB, naar de Informatiecode Elektriciteit en 
Gas. 
 
In paragraaf 6.1 wordt de vaststelling en distributie van meetgegevens voor de mutatieprocessen 
op grootverbruikaansluitingen beschreven. Vanaf het inwerkingtreden van het nieuwe marktmodel 
is de meetverantwoordelijke verantwoordelijk voor het collecteren en vaststellen van de 
meterstanden en verbruiken bij mutatieprocessen. 
 
In paragraaf 6.2 wordt het valideren en vaststellen van meetgegevens elektriciteit door de 
meetverantwoordelijke beschreven. Deze bepalingen zijn verplaatst vanuit de Meetcode Elektriciteit 
(paragrafen 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.3), waarbij geen wijzigingen zijn aangebracht, anders dan het 
actualiseren van verwijzingen of hieronder vermeld: 

• 6.2.1.1 onderdeel a: meetinrichting in plaats van meter, ten behoeve van consistent 
woordgebruik door de gehele Informatiecode Elektriciteit en Gas. 

 
In paragraaf 6.3 wordt het verwerken en distribueren van meetgegevens elektriciteit door de 
netbeheerder beschreven. Deze bepalingen zijn verplaatst vanuit de Meetcode Elektriciteit 
(paragrafen 7.2.1, 7.2.1a, 7.2.1b, 7.2.1c, 7.2.2, 7.2.2a, 7.2.2b, 7.2.2c, 7.2.2d, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 
en 7.2.6), waarbij geen wijzigingen zijn aangebracht, anders dan het actualiseren van verwijzingen 
of hieronder vermeld. 

• 6.3.1.3: de huidig vigerende verwijzing naar "met inachtneming van hetgeen omtrent deze 
doorgifte in deze regeling, Systeemcode Elektriciteit of enige andere ingevolge de Wet tot 
stand gebrachte is bepaald" wordt onvoldoende aangeduid. De bepaling wordt gehandhaafd 
maar de hierboven genoemde voorwaarde is verwijderd. 

• 6.3.12.1 (toevoeging): De netbeheerder geeft per grootverbruikaansluiting met een 
doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x80A jaarlijks, of zoveel vaker als de 

netbeheerder een meterstand van de meetverantwoordelijke ontvangt, aan de leverancier 
die voor desbetreffende aansluiting programmaverantwoordelijkheid draagt of laat dragen, 
de laatste [..]. Elk verbruik dat de meetverantwoordelijke aan de netbeheerder stuurt, 
dient door de netbeheerder aan de leverancier te distribueren. Dit geschiedt in de praktijk 
reeds langere tijd. 

• (oud 7.2.5.6 McE): dit artikel is komen te vervallen in het nieuwe marktmodel. Alle 
meetgegevens worden reeds via het geautomatiseerde berichtenverkeer uitgewisseld. 

 
In paragraaf 6.4 wordt het valideren en vaststellen van meetgegevens gas door de 
meetverantwoordelijke beschreven. Deze bepalingen zijn verplaatst vanuit de Meetvoorwaarden 
Gas - RNB (paragrafen 7.1.1 en 7.1.2), waarbij geen wijzigingen zijn aangebracht, anders dan het 
actualiseren van verwijzingen of hieronder vermeld: 

• 6.4.2.9: Het maandelijkse verbruiksbericht (E65 bericht) voor telemetriegrootverbruikers 
Gas, wordt niet meer verstuurd. De afrekening met de klant geschiedt op basis van 
verbruiksgegevens uit de E66. Artikel komt te vervallen. 

 
In paragraaf 6.5 wordt het verwerken en distribueren van meetgegevens gas door de netbeheerder 
beschreven. Deze bepalingen zijn verplaatst vanuit de Meetvoorwaarden Gas - RNB (paragrafen 
7.2.1 en 7.2.2), waarbij geen wijzigingen zijn aangebracht, anders dan het actualiseren van 
verwijzingen of hieronder vermeld: 
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• 6.5.1.5: dit artikel is komen te vervallen. Het maandelijkse verbruiksbericht (E65 bericht) 
wordt niet meer verstuurd. Daarmee is de vergelijking tussen het E65 en het E66 bericht 
overbodig geworden. 

• 6.5.1.6: dit artikel is komen te vervallen. argumentatie zie 6.5.1.5. 
• 6.5.2.3: de bewaartermijn van de gegevens voor gas is, analoog aan de bewaartermijn 

voor gegevens elektriciteit, bedoeld in 6.3.12.5, gewijzigd van 7 naar 3 jaar. 
 
In paragraaf 6.6 zijn bepalingen opgenomen over het bepalen van het standaardjaarverbruik van 
profiel grootverbruikaansluitingen. Hierin wordt, analoog aan het bepalen van het 
standaardjaarverbruik van kleinverbruikaansluitingen, verwezen naar de methodiek zoals deze is 
overgenomen uit de Meetcode Elektriciteit en de Allocatievoorwaarden Gas. 
 
In paragraaf 6.7 wordt het opvragen van historische meetgegevens beschreven. Dit proces geldt 
nog slechts voor grootverbruikaansluitingen, aangezien de historische meetgegevens voor 
kleinverbruik via het toegankelijk meetregister beschikbaar worden gesteld. 
 
 
 
 
Hoofdstuk 7 Allocatie en reconciliatie 
Gezien de grote wijzigingen in de Informatiecode Elektriciteit en Gas ten gevolge van de wijziging 
van de wet is in afspraak met de Nederlandse Mededingingsautoriteit besloten om op een later 
tijdstip te onderzoeken op welke wijze invulling te geven aan de opname van de processen 
Allocatie en Reconciliatie in de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 
 
 
 
 
Hoofdstuk 8 Informatie-uitwisseling ten behoeve van het leveranciersmodel bij kleinverbruikers 

Op grond van artikel 95cb van de Elektriciteitswet en artikel 44b van de Gaswet, zoals verwoord in 
artikel 9 van de Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas, is de leverancier 
verplicht om de netbeheerkosten te factureren aan de aangeslotene en deze af te dragen aan de 
netbeheerder. In dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan de noodzakelijke informatie-
uitwisseling tussen leverancier en netbeheerder ten behoeve van de afdracht. 
 
In paragraaf 8.1 wordt het servicen van de aansluit- en transportovereenkomst door de leverancier 
beschreven. De leverancier sluit, naast zijn eigen leveringscontract, de aansluit- en 
transportovereenkomst met de aangeslotene voor de netbeheerder. 
 
In paragraaf 8.2 wordt de informatie-uitwisseling tussen de netbeheerder en de leverancier 
beschreven met de uiterlijke termijnen: 

• uiterlijk de derde werkdag van de maand stuurt de netbeheerder een specificatie van de 
verplichting over de afgelopen maand. 

• uiterlijk de vijftiende kalenderdag van de maand stuurt de leverancier een specificatie van 
de afdracht over de afgelopen maand. 

• uiterlijk de twintigste kalenderdag van de maand stuurt de netbeheerder een 
statusoverzicht van de verplichtingen en afdrachten. 

• uiterlijk de vijfentwintigste kalenderdag van de maand stuurt de leverancier een 
aanvullende specificatie van de afdracht. 

 
In paragraaf 8.3 zijn bepalingen beschreven omtrent de factuur- en BTW-administratie die de 
leverancier ten behoeve van de netbeheerder bijhoudt. 
 
In paragraaf 8.4 is een uitzonderingsbepaling opgenomen, waarmee hoofdstuk 8 niet van 
toepassing is verklaard voor de aansluitingen op het net van de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet. 
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Hoofdstuk 9 Berichtenverkeer 
In paragraaf 9.1 wordt de governance, beheer en toegang van het berichtenverkeer voor de 
informatie-uitwisseling op basis van een open, uniforme en op een toegankelijke wijze beschikbaar 
voor alle partijen, zoals verwoord in artikel 6 van de Regeling gegevensbeheer en afdracht 
elektriciteit en gas, beschreven. De governance van de informatie-uitwisseling voor de processen, 
zoals beschreven in de Informatiecode Elektriciteit en Gas, is belegd bij de NEDU. De informatie-
uitwisseling van het centrale postbus systeem (CPS) wordt beheerd door TenneT. 
 
In paragraaf 9.2 wordt nadere invulling gegeven aan de elektronische berichtenuitwisseling. Hierin 
is de bepaling opgenomen dat de reactietermijnen van de mutatieprocessen, die zijn gesteld op 1 
werkdag, gewoonlijk binnen 1 kalenderdag worden afgehandeld indien het proces storingsvrij, 
volledig geautomatiseerd en zonder menselijke interventie kan worden afgerond. 
 
 
 
 
Hoofdstuk 10 Gegevensbescherming en bewaartermijnen van gegevens 

In dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan artikel 4, onderdeel e, en artikelen 7 en 8 van de 
Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas. 
 
In paragraaf 10.1 worden het doel waarom gegevens in registers worden vastgelegd 
gespecificeerd, termijnen gesteld hoe lang de gegevens die zich in het register bevinden en uit het 
register zijn opgevraagd worden bewaard en wie de gegevens in het register mag inzien en 
gebruiken en zo nodig corrigeren. 
 
In paragraaf 10.2 en 10.3 zijn bepalingen omtrent de gedragscodes voor respectievelijk 
netbeheerders en leveranciers c.q meetbedrijven opgenomen, die toezien op het juiste gebruik, 
vastlegging, uitwisseling en bewaring van (meet)gegevens die uit op afstand uitleesbare meters 
zijn opgehaald. 
 
Daarnaast zijn in deze paragrafen de wijze vastgelegd waarop de netbeheerders respectievelijk 
leveranciers c.q. meetbedrijven verantwoording afleggen over het handelen conform de hierboven 
genoemde gedragscode. Hiervoor zijn in Bijlage 6 van het codewijzigingsvoorstel Informatiecode 
Elektriciteit en Gas modelverklaringen opgenomen die de partijen in de toelichting op hun 
jaarverslag moeten opnemen. 
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Toelichting op de wijzigingen in de overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode 

Veel wijziging in de overige codes betreffen de toevoeging van begrippen die in de Informatiecode 
worden gebruikt aan de Begrippenlijst Elektriciteit en/of aan de Begrippenlijst Gas. Ook hebbe 
diverse wijzigingen betrekking op aanpassing van verwijzingen naar artikelen in de Informatiecode 
die worden verplaatst. Deze wijzigingen behoeven ons inziens geen separate toelichting. 
  
Enkele andere aanpassingen die meer dan alleen redactioneel lijken of waarvan de relatie met de 
nieuwe Informatiecode c.q. het nieuwe kleinverbruikmarktmodel niet direct duidelijk is, worden 
hier afzonderlijk toegelicht: 
  
Comptabele meetinrichting 
Op een aantal plaatsen wordt voorgesteld het voorvoegsel “comptabel” voor meetinrichting te 
schrappen. Deze wijzigingen zijn eigenlijk vergeten restpuntjes uit het voorstel m.b.t. de uitrol van 
slimme meters (voorstel N 2011-523 d.d. 04-07-2011, NMa-dossier 103897). Bij de opstelling van 
dat voorstel is geconstateerd dat het voorvoegsel “comptabel” in de codes niet consequent gebruikt 
werd en dat de betekenis er van niet in de Begrippenlijst of anderszins is vastgelegd. Er is een 
keuze gemaakt uit de twee mogelijke varianten: (1) overal weglaten of (2) overal toevoegen en 
tevens de betekenis vastleggen in de Begrippenlijsten. Letterlijk betekent “comptabel” niets meer 
dan “op basis waarvan verrekend wordt”. In de praktijk bestaat nog wel eens het idee dat 
“comptabel” synoniem is aan “voldoet aan de Meetcode”. Dat laatste is echter maar ten dele waar. 
Niet elke meetinrichting die voldoet aan de Meetcode wordt ook voor verrekeningsdoeleinden 
gebruikt. En omgekeerd kennen we ook nog steeds situaties waarbij meetinrichtingen niet voldoen 
aan de Meetcode, maar toch voor verrekeningsdoeleinden worden gebruikt. Vandaar dat er in 
voorstel N 2011-523 voor gekozen is om het voorvoegsel “comptabel” overal weg te laten. Op 
enkele plaatsen is dat vergeten. Dat wordt door middel van het onderhavige voorstel alsnog 
rechtgezet. 
  
Erkende meetverantwoordelijke en erkende programmaverantwoordelijke 
Ook hiervoor geldt dat tot nog toe in de codes niet consequent is omgegaan met het gebruik van 
het voorvoegsel “erkende” voor meetverantwoordelijke en voor programmaverantwoordelijke. 
Soms staat hert er wel voor en soms niet, zonder dat daar een inhoudelijke aanleiding voor is. Uit 
de definities van meetverantwoordelijke en programmaverantwoordelijke (alleen bij elektriciteit) 
volgt al dat de bedoelde partij over een erkenning beschikt. In die gevallen is “erkende 
meetverantwoordelijke” of “erkende programmaverantwoordelijke” dus dubbelop. Vandaar dat er 
in voorstel N 2011-523 al voor gekozen is om het voorvoegsel “erkende” voor 
meetverantwoordelijke en programmaverantwoordelijke (voor elektriciteit) weg te laten. Op enkele 
plaatsen was dat vergeten. Dat wordt nu alsnog rechtgezet. Bij programmaverantwoordelijke 
(gas)  ligt het iets anders. Daar is het hebben van de erkenning geen onderdeel van de definitie. 
Vandaar dat bij gas het voorvoegsel “erkende” voor programmaverantwoordelijke wel telkens 
wordt gebruikt. 
  
Meervoudige elektriciteitsaansluitingen 
Voor meervoudige elektriciteitsaansluitingen (aansluitingen bestaande uit meer dan één verbinding 
tussen het net een de onroerende zaak) kennen we enkele specifieke bepalingen voor de 
toepassing van het transporttarief. Dat betreft artikel 27, tweede lid, onderdeel c, van de 
Elektriciteitswet 1998 en artikel 3.1.3 van de tarievencode Elektriciteit. Tot nog toe is echter 
nergens goed geregeld hoe met deze meervoudige aansluitingen moet worden omgegaan in het 
kader van de marktfacilitering (switchen, leverancierskeuze, etc). Zeker nu we voor de 
kleinverbruikers gaan overstappen op het verplichte leveranciersmodel en er bovendien een 
centraal aansluitingenregister komt, is het van groot belang dat eenduidig vastligt welke “eenheid 
van aansluiting” zelfstandig kan deelnemen aan de energiemarkt. Artikel 27.2.c E-wet en 3.1.3 TcE 
regelen dat voor de toepassing van het transporttarief alle verbindingen tussen een net en een 
onroerende zaak als één aansluiting moeten worden beschouwd, ongeacht of die verbindingen 
allemaal naar de zelfde elektrische installatie gaan. Als we dezelfde regel zouden toepassen op de 
spelregels voor marktfacilitering zou dat een inperking zijn op de keuzevrijheid voor het kiezen van 
een energieleverancier. Voor de marktfacilitering is van belang dat er sprake is van een 
zelfstandige elektrische installatie die niet rechtstreeks met andere elektrische installaties is 
verbonden. Oftewel, de verschillende verbindingen staan elektrisch gezien parallel. In dat geval is 
sprake van een aansluiting die zelfstandig deel kan nemen aan de marktprocessen. Het is dus 
denkbaar dat zich op één onroerende zaak twee of zelfs meer volledig onafhankelijke elektrische 
installaties bevinden met elk hun eigen verbinding(en) met het net (bijvoorbeeld een boerderij met 
losstaande schuur en losstaande windturbine of een perceel met twee losstaande 
bedrijfsgebouwen). In dat geval geldt voor de toepassing van de transporttarieven mogelijk dat al 
deze verbindingen als één aansluiting moeten worden beschouwd. Voor de deelname aan de 
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marktprocessen zijn het zelfstandige aansluitingen die elk een eigen leverancier kunnen hebben. 
Om dit eenduidig te regelen wordt in de Netcode Elektriciteit artikel 2.1.1.7 voorgesteld. In de 
praktijk wordt al jaren volgens dit principe gewerkt. In het verleden kenden we daarom naast het 
begrip “aansluiting” ook het begrip “netaansluiting”. Voor aangeslotenen verandert er dus niets. 
  
Elektriciteitsaansluitingen die niet naar een onroerende zaak gaan 
De definitie van aansluiting in de Elektriciteitswet 1998 impliceert dat een aansluiting altijd op een 
onroerende zaak uitkomt. Er zijn echter ook aansluitingen die uitkomen bij een elektrische 
installatie die zich niet op een onroerende zaak bevinden. Denk aan woonboten of tijdelijke 
aansluitingen zoals bouwaansluitingen en kermisaansluitingen. Dergelijke aansluitingen die in de 
letterlijke zijn van artikel 1 van de E-wet geen aansluiting zijn, moeten uiteraard ook gewoon mee 
kunnen doen aan de marktprocessen. Daarom wordt in artikel 2.1.1.8 van de Netcode Elektriciteit 
voorgesteld om dergelijke aansluitingen in het kader van de marktfacilitering ook daadwerkelijk te 
beschouwen als aansluitingen. Ook hiervoor geldt dat dit een vastleggen van de bestaande praktijk 
is. 
  
Compensatieregeling 
In de bestaande compensatieregeling is sprake van uitbetaling door de netbeheerder bij de 
eerstvolgende maan- of jaarafrekening. In het nieuwe marktmodel met het verplichte 
leveranciersmodel is er geen sprake meer van een maand- of jaarafrekening van de netbeheerder 
richting kleinverbruikers. Vandaar dat de uitbetaling van de compensatie bij kleinverbruikers nu 
wordt ontkoppelt van de maand- of jaarafrekening. Er is gekozen voor een termijn van 6 maanden. 
Dat komt min of meer overeen met het gemiddelde van de bestaande regeling. De eerstvolgende 
jaarafrekening komt immers over tussen de 1 en 12 maanden. Voor de grootverbruikers kan de 
bestaande regeling gehandhaafd blijven. 



 
 
 
 
 

Kenmerk: 11158 Aanbiedingsbrief bij Codewijzigingsvoorstel 21 december 2011 pagina 22/49 

Consequenties van het codewijzigingsvoorstel voor aangeslotenen en andere partijen 

De consequenties van dit codewijzigingsvoorstel voor aangeslotenen op kleinverbruikaansluitingen 
zijn te herleiden tot het verplichte leveranciersmodel en de verantwoordelijkheid van de collectie, 
validatie en vaststelling van meterstanden door het meetbedrijf van de leverancier. Deze 
wetswijzigingen beogen een transparanter en logischer ordening van de verantwoordelijkheden 
vanuit de optiek van de klant, waarin de leverancier - die de klant zelf heeft gekozen - ook het 
aanspreekpunt is voor de klant voor alle reguliere vragen. Het is derhalve ook logisch dat de 
leverancier verantwoordelijk is voor de collectie, validatie en vaststelling van de meterstanden die 
de basis vormen voor de facturatie richting de klant. Echter, het verplichte karakter van het 
leveranciersmodel heeft ook als consequentie dat de klant geen keuze meer heeft voor het 
netbeheerdersmodel, waarin de klant separate facturen ontvangt voor de diensten die de 
netbeheerder uitvoert. 
 
De consequenties van dit codewijzigingsvoorstel voor aangeslotenen op grootverbruikaansluitingen 
zijn beperkt. De wijzigingen bestaan uit de verantwoordelijkheid voor de meetverantwoordelijke 
om, naast de collectie en distributie van de reguliere meetgegevens voor facturatie, ook de 
meterstanden bij de mutatieprocessen te bepalen. 
 
Voor partijen die zich als meetbedrijf voor kleinverbruikaansluitingen op de markt gaan begeven, 
ontstaat een nieuwe positie. Vanuit de wens van de wetgever om de leverancier als primaire 
aanspreekpunt voor de klant te positioneren en het marktmodel - en de bijbehorende 
noodzakelijke informatie-uitwisseling - niet onnodig te compliceren, is ervoor gekozen om het 
meetbedrijf niet als separate rol in het marktmodel op te nemen, maar deze "achter" de 
leverancier te positioneren. Voor de reguliere consument zal de leverancier het meetbedrijf 
selecteren en voor multisite-klanten, als bedoeld in 95ca tweede lid van de Elektriciteitswet of 44a 
tweede lid van de Gaswet, is de mogelijk geboden om de - zelfgekozen -meetverantwoordelijke als 
meetbedrijf te laten optreden. In beide situaties zal het meetbedrijf de collectie, validatie en 
vaststelling van meterstanden onder de verantwoordelijkheid van de leverancier uitvoeren. 
 
De introductie en uitrol van slimme meters door de netbeheerders in de komende periode, biedt 
mogelijkheden voor overige diensten aanbieders, zogenaamde ODA's, om consumenten onder 
andere inzichten en adviezen voor besparing te bieden. De informatie-uitwisseling met ODA's is 
niet opgenomen in de Informatiecode Elektriciteit en Gas, aangezien deze informatie-uitwisseling in 
het vrije domein valt. 
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Wettelijk kader van het codewijzigingsvoorstel 

Op grond van artikel 54 eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 eerste lid van de 
Gaswet is een representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het 
transporteren, leveren of meten van energie verplicht om een voorstel te doen aan de raad van 
bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit voor de door hen de jegens elkaar en afnemers 
in het kader van de administratieve processen te hanteren voorwaarden met betrekking tot de 
wijze waarop die met die administratieve processen samenhangende gegevens worden vastgelegd, 
uitgewisseld of gebruikt of met betrekking tot de wijze waarop en de termijn waarbinnen die 
gegevens worden bewaard.  
 
De netbeheerders, de leveranciers, de meetverantwoordelijken en de 
programmaverantwoordelijken hebben gezamenlijk de Vereniging Nederlandse EnergieData 
Uitwisseling (NEDU) opgericht waarbij in de statuten artikel 3.1. is opgenomen: 
 

“Het doel van de vereniging is het bevorderen van de eenduidigheid, de kwaliteit en de effectiviteit 

met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van het berichtenverkeer casu quo de 

gegevensuitwisseling tussen Marktpartijen. Hiervan afgeleid heeft de vereniging ten doel op het 

gebied van wettelijke en niet-wettelijke klantgerelateerde ketenprocessen sturing te geven aan het 

proces van de: 

a. totstandkoming van beleidsvoorstellen en besluitvorming daarover, in het bijzonder met 

betrekking tot de voorwaarden als vermeld in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en zoals 

neergelegd in de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 

b. implementatie van regelgeving met inbegrip van nadere specificatie en verfijning van de 

voorwaarden genoemd onder a.” 

 
De NEDU is van mening dat zij een representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden 
met het transporteren, leveren of meten vertegenwoordigd. De volgende ondernemingen zijn lid 
van NEDU: 
 

Bedrijf Marktrol Lid type 

TenneT TSO B.V. Landelijke netbeheerder Elektriciteit Gewoon lid 

Gas Transport Services B.V. Landelijke netbeheerder Gas Gewoon lid 

Cogas Infra & Beheer B.V. Regionale Netbeheerder Gewoon lid 

DELTA Netwerkbedrijf B.V. Regionale Netbeheerder Gewoon lid 

Endinet B.V. Regionale Netbeheerder Gewoon lid 

Enexis B.V. Regionale Netbeheerder Gewoon lid 

Intergas Energie B.V. Regionale Netbeheerder Gewoon lid 

Liander N.V. Regionale Netbeheerder Gewoon lid 

RENDO Netbeheer B.V. Regionale Netbeheerder Gewoon lid 

Stedin B.V. Regionale Netbeheerder Gewoon lid 

Westland Infra Netbeheer B.V. Regionale Netbeheerder Gewoon lid 

Anode B.V. Leverancier Aspirant-lid 

Bergen Energi Leverancier Gewoon lid 

De Vrije Energie Producent DVEP Energie Leverancier Gewoon lid 

DELTA Comfort B.V. Leverancier Gewoon lid 

DELTA N.V. / DELTA Energy B.V. Leverancier Gewoon lid 

DGB Energie B.V. Leverancier Gewoon lid 

Distrigas N.V. Leverancier Aspirant-lid 

Dong Energy Leverancier Gewoon lid 

E.ON Benelux Levering B.V. Leverancier Gewoon lid 

Electrabel Nederland B.V. Leverancier Gewoon lid 

Electrabel Nederland Retail B.V. Leverancier Gewoon lid 

Endesa Energia Leverancier Gewoon lid 

ENECO Business B.V. Leverancier Gewoon lid 

Eneco Energie Retail B.V. Leverancier Gewoon lid 

Energie Data Maatschappij Leverancier Gewoon lid 

Energie:direct Leverancier Groepslid 

Energy Logistics and Services GmbH Leverancier Aspirant-lid 

Era Energy B.V. Leverancier Aspirant-lid 

Essent Energie Verkoop Nederland B.V. Leverancier Gewoon lid 

Essent Retail Energie B.V. Leverancier Gewoon lid 

GasTerra Leverancier Gewoon lid 
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Bedrijf Marktrol Lid type 

Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Leverancier Aspirant-lid 

GDF SUEZ Gas Supply & Sales The Netherlands Leverancier Gewoon lid 

Greenchoice Leverancier Gewoon lid 

Innova Energie B.V. Leverancier Aspirant-lid 

MAIN Energie Leverancier Gewoon lid 

N.V. Nuon Sales Nederland Leverancier Gewoon lid 

Nederlandse Energie Maatschappij B.V. (NLE) Leverancier Gewoon lid 

NutsServices B.V. Leverancier Aspirant-lid 

Orro Energy Nederland B.V. Leverancier Aspirant-lid 

Oxxio Nederland B.V. Leverancier Gewoon lid 

Qwint B.V. Leverancier Gewoon lid 

Raedthuys Energie B.V. Leverancier Aspirant-lid 

Robin Energie B.V. Leverancier Aspirant-lid 

RWE Energy Nederland N.V. Leverancier Gewoon lid 

Scholt Energy Control B.V. Leverancier Gewoon lid 

Trianel Energie B.V. Leverancier Gewoon lid 

Westland Energie Services Leverancier Gewoon lid 

WINGAS GmbH & Co KG Leverancier Aspirant-lid 

Cogas Meetdiensten B.V. Meetverantwoordelijke Gewoon lid 

DELTA Infra B.V. Meetverantwoordelijke Gewoon lid 

Endinet B.V. Meetverantwoordelijke Gewoon lid 

Enexis Meetbedrijf B.V. Meetverantwoordelijke Gewoon lid 

Imtech Measurement Solutions Meetverantwoordelijke Gewoon lid 

INNAX energiemanagement B.V. Meetverantwoordelijke Gewoon lid 

Liander Meetverantwoordelijke Gewoon lid 

RWE Energy Nederland N.V. Meetverantwoordelijke Gewoon lid 

STEDIN Meetbedrijf Meetverantwoordelijke Gewoon lid 

 
 
Deze leden omvatten: 

• de landelijke en regionale netbeheerders, zoals opgenomen in bovenstaande ledenlijst van 
de NEDU. Gezien het specifieke karakter van de regionale netbeheerder Zebranet is 
deelname aan dit codewijzigingsvoorstel niet noodzakelijk; 

• 30 van de 37 vergunning houdende leveranciers Elektriciteit, zoals deze zijn opgenomen in 
de lijst van vergunninghouders van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; 

• 26 van de 31 vergunning houdende leveranciers Gas, zoals deze zijn opgenomen in de lijst 
van vergunninghouders van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; 

• 10 van de 18 meetverantwoordelijken Gas en Elektriciteit, zoals deze zijn opgenomen in de 
MV-registers Gas en Elektriciteit. 

 
In het hierboven gepresenteerde overzicht is geen vergelijking gemaakt met de leveranciers 
zonder vergunning, aangezien hiervan geen uitputtend overzicht kan worden gegeven. Ten 
behoeve van de meetverantwoordelijken is een vergelijking gemaakt van de meetverantwoorde-
lijken die lid zijn van NEDU ten opzichte van het totaal van meetverantwoordelijken die in MV-
registers Gas en Elektriciteit zijn opgenomen. 
 
Een besluit van de algemene ledenvergadering van NEDU is een gezamenlijk besluit van alle bij de 
NEDU aangesloten netbeheerders, leveranciers, meetverantwoordelijken en 
programmaverantwoordelijken. Hoewel de wetsartikelen niet vereisen dat de voorstellen tot 
wijziging van de codes mede worden ingediend door de programmaverantwoordelijken, wordt het 
voorstel ook ondersteund door de programmaverantwoordelijken vertegenwoordigd in NEDU. 
 
De beheerders van particuliere netten hebben niet geparticipeerd in het opstellen van dit 
codewijzigingsvoorstel. De beheerders van particuliere netten zijn de vrije keuze gelaten of zij 
wensen te participeren in het geautomatiseerde berichtenverkeer. Echter, indien zij hierin wensen 
te participeren, zullen zij gebonden zijn aan de rechten en plichten zoals deze aan regionale 
netbeheerders en netbeheerders in de Informatiecode Elektriciteit en Gas zijn opgelegd. 
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Gevolgde procedure bij het codewijzigingsvoorstel 

Het voorstel tot codewijziging is op 26 oktober 2011 door de ALV NEDU unaniem vastgesteld als 
het voorstel van een representatief deel van de ondernemingen die zich bezig houden met 
transporteren, leveren of meten van elektriciteit en gas aan de raad van bestuur van de 
mededingingsautoriteit, zoals bedoeld in artikel 54 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 van 
de Gaswet. 
 
Het onderdeel van het voorstel dat betrekking heeft op de overige codes is door de Taakgroep 
Marktfacilitering en Regulering van Netbeheer Nederland vastgesteld als voorstel van de 
gezamenlijke netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 32 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12c 
van de Gaswet. 
 
Voor de totstandkoming van het codewijzigingsvoorstel zijn experts en juristen van de 
ondernemingen binnen NEDU in de periode juli tot en met oktober 2011 intensief geconsulteerd om 
een breed draagvlak voor dit codewijzigingsvoorstel te creëren. 
 
Een minderheid van leveranciers binnen NEDU heeft aangegeven dat zij een andere 
procesinrichting hadden geprefereerd voor de collectie en vaststelling van de driejaarlijkse fysieke 
opname, zoals beschreven in paragraaf 5.2 van het codewijzigingsvoorstel. De oplossing in het 
codewijzigingsvoorstel is gekozen omdat een meerderheid van de partijen de tijdige 
beschikbaarheid van fysieke opnames van wezenlijk belang vindt voor de uitvoering van de 
validatie en vaststelling van meterstanden en omdat deze oplossing daarnaast zorgt voor een 
efficiënt proces zonder onnodige tussenstappen en mogelijk verlies van vitale meetgegevens.  
 
Als vervolgstap op de vaststelling door de ALV NEDU is het codewijzigingsvoorstel voorgelegd aan 
het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gasnetten. De commentaren (en mogelijke wijzigingen) op 
de Informatiecode Elektriciteit en Gas die vanuit deze commentaren zijn doorgevoerd, zijn 
uitputtend opgenomen in het GEN-verslag in Bijlage 3 en de commentarenmatrix in Bijlage 4 van 
deze aanbiedingsbrief. 
 
 
Implementatie 

Het beoogde moment van besluitvorming en/of inwerkingtreding van dit codewijzigingsvoorstel is 
gelijktijdig met de inwerkingtreding van artikelen van de Elektriciteitswet en Gaswet die op basis 
van wijzigingsvoorstel 31 374 zijn aangepast, zijnde 1 april 2013. 
 
 
Uiteraard is nadere toelichting op dit codewijzigingsvoorstel mogelijk. Voor toelichting op de 
gewijzigde Informatiecode Elektriciteit en Gas uit dit codewijzigingsvoorstel kunt u contact 
opnemen met de heer Oelfier den Haselaar van de vereniging NEDU. Voor toelichting op de 
gewijzigde overige codes uit dit codewijzigingsvoorstel kunt u contact opnemen met de heer Johan 
Janssen van het bureau Netbeheer Nederland. De contactgegevens van beide partijen zijn 
opgenomen in het briefhoofd van deze aanbiedingsbrief. 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Blommendaal B.I.M. van der Cammen 
directeur a.i. NEDU directeur Netbeheer Nederland 
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Bijlage 1 Codetekst Informatiecode Elektriciteit en Gas met voorgestelde wijzigingen 

 
De codetekst van de Informatiecode Elektriciteit en Gas is, gezien de grootte en lay-out, 
bijgevoegd als separaat document:  
 

• Bijlage 1a: Het bijgevoegde document "20111221 voorstel 11158 Bijlage 1a 
Informatiecode EG 11158 - 103834.pdf" bevat het codewijzigingsvoorstel met revisietekst, 
waarin de vigerende tekst met alle lopende codewijzigingsvoorstellen is opgenomen. 

• Bijlage 1b: Het bijgevoegde document "20111221 voorstel 11158 Bijlage 1b 
Informatiecode EG 11158 - 103834 (integrale versie).pdf" bevat een integrale 
(doorlopende) versie van het codewijzigingsvoorstel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2 Wijzigingen in overige codes ten gevolge van de nieuwe Informatiecode 

Elektriciteit en Gas 
 
De codetekst van de overige codes is bijgevoegd als separaat document:  
 

• Bijlage 2: Het bijgevoegde document "20111221 Voorstel 11158 Bijlage 2 
Wijzigingen in overige codes tgv nieuwe IcEG.pdf" bevat de codewijzigingsvoorstellen van 
de technische codes, waarin de vigerende tekst met alle lopende codewijzigingsvoorstellen 
is opgenomen. Dit betreft de codewijzigingsvoorstellen op de volgende codes: 

o Tarievencode Elektriciteit 
o Netcode Elektriciteit 
o Meetcode Elektriciteit 
o Systeemcode Elektriciteit 
o Begrippenlijst Elektriciteit 
o Tarievencode Gas 
o Aansluit- en transportvoorwaarden Gas - RNB 
o Meetvoorwaarden Gas - RNB 
o Allocatievoorwaarden Gas 
o Begrippenlijst Gas 
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Bijlage 3 Definitief verslag van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten, 

gehouden op 23 november 2011 

 
 
 
 
 
 
Van Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportne tten (GEN) 

  
Datum 23 november 2011 
Plaats Netbeheer Nederland te Arnhem 
  
Aanwezig Namens representatieve organisaties: 

Energie Nederland: E. van Lier en mr. E. Wassenaar (namens handelaren en 
producenten); 
PAWEX: ir. M.A.J. Kortenoever en mr. M.J. Scholten (de laatste gedeeltelijk); 
VEMW: ir. J.J.M. van de Worp 
 
Namens de partijen als bedoeld in artikel 54 van de Elektriciteitswet 1998 en 
artikel 22 van de Gaswet: 
Energie Nederland: E. van Lier en mr. E. Wassenaar (namens leveranciers); 
NEDU: B. Blommendaal, W.O. den Haselaar en S. Slegers; 
Netbeheer Nederland: ir. J. Janssen, H.E.J. Heus en mr. M. van Oostveen; 
Platform Meetbedrijven: M.J. Hagen 
 
Namens de gezamenlijke netbeheerders als bedoeld in artikel 31 van de 
Elektriciteitswet 1998 en artikel 12a van de Gaswet: 
Netbeheer Nederland: ir. J. Janssen, H.E.J. Heus en mr. M. van Oostveen 
 
Voorzitter a.i.: dr.W.T.A. Borghols 
Secretaris: mr. W.H. van Oorspronk 
 

Afwezig Cogen, EFET, FME-CWM, LTO-Glaskracht, NOGEPA, VA, VGGP,  
VNCI, VNG, VNO-NCW, VOEG en ZLTO 

 
 
 
 
  
1. Opening van deze extra vergadering . 
 
De voorzitter opent om circa 10.00 uur de vergadering. 
 
 
2. Voorstel voor een nieuwe Informatiecode en voorst el tot wijziging van de andere  
 elektriciteitscodes en gasvoorwaarden in verband m et het nieuwe  
 kleinverbruikersmarktmodel en de nieuwe wettelijke  bepalingen voor de  
 Informatiecode, waaronder begrepen de nieuwe m.r. “Gegevensbeheer en afdracht”  
 (GEN 2011-075, 076, 076a en 077) 
 
De voorzitter geeft de vertegenwoordigde representatieve organisaties allereerst gelegenheid tot het maken van 
algemene opmerkingen over de onderhavige stukken. 
 
Algemeen 
VEMW constateert dat er veel werk is verricht. VEMW moet volstaan met voorlopige opmerkingen en vragen. 
Gezien het ontbreken van een duidelijk overzicht met de effecten van de voorstellen voor afnemers, de grote 
omvang en complexiteit van de voorstellen en de beperkte tijd om hierover overleg te voeren maakt VEMW het 
voorbehoud later nadere (specifieke en artikelsgewijze) opmerkingen te maken. VEMW meent verder dat dit bij 
uitstek een onderwerp was geweest dat zich prima had geleend om tijdens informeel overleg van het GEN te 
bespreken. VEMW verwijst daarbij naar de wijze waarop de codewijzigingen voor het nieuwe 
grootverbruikersmarktmodel gas zijn voorbereid. VEMW begrijpt dat de voorstellen slechts indirect netgebruikers 
raken, toch was VEMW graag eerder betrokken geweest bij de ontwikkeling en totstandkoming van de huidige 
voorstellen. PAWEX sluit zich bij dit laatste aan. Netbeheer Nederland deelt in dit verband mede dat er ter zake 
op  30 juni 2011  informeel overleg van het GEN heeft plaatsgevonden. Hieraan heeft alleen Energie Nederland 
deelgenomen. Gegeven het verloop hiervan was er geen aanleiding dit nogmaals te organiseren.  

GEN 2011-089-A 
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VEMW en PAWEX hebben voorts vragen over de rol van NEDU en de verhouding NEDU – Netbeheer 
Nederland/gezamenlijke netbeheerders. Netbeheer Nederland wijst erop dat voorstellen voor de Informatiecode 
op grond van een in werking getreden wetswijziging voortaan door “een representatief deel van de 
ondernemingen die zich bezig houden met het transporteren, leveren of meten van elektriciteit respectievelijk 
gas” moeten worden ingediend. NEDU behartigt in deze de belangen van bedoelde partijen. In het verleden is 
reeds gemeld dat het de bedoeling is het overleg tussen bedoelde partijen en representatieve organisaties van 
partijen op de elektriciteits- respectievelijk gasmarkt over codewijzigingsvoorstellen met betrekking tot de 
Informatiecode nieuwe stijl ook in het GEN te doen plaatsvinden, gelet op de samenhang tussen Informatiecode 
en overige codes en omdat het ook niet praktisch lijkt het overleg te scheiden. Voorstellen voor de overige codes 
moeten op grond van de wet nog steeds door de gezamenlijke netbeheerders worden ingediend. Netbeheer 
Nederland behartigt in deze de belangen van de gezamenlijke netbeheerders. Gelet op de samenhang van de 
thans aan de orde zijnde codewijzigingsvoorstellen is besloten dat NEDU en Netbeheer Nederland hiervoor 
gezamenlijk één brief/één voorstel aan de NMa zenden. Op een vraag van Energie Nederland over de 
begrippenlijsten, deelt Netbeheer Nederland mede dat het de bedoeling is te volstaan met de bestaande 
Begrippenlijst Elektriciteit en de bestaande Begrippenlijst Gas, omdat er zo veel begrippen zijn die zowel in de 
technische codes als in de Informatiecode gebruikt worden. Voor de begrippenlijsten blijven 
codewijzigingsvoorstellen derhalve de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke netbeheerders. VEWM en 
PAWEX vinden het een ingewikkelde en ongelukkige constructie en willen zich hier nader over beraden. PAWEX 
vraagt zich af wat er gebeurt als de NMa bijvoorbeeld het gedeelte van het voorstel betreffende wijzigingen in de 
overige codes eerder in werking zou laten treden dan de wijziging van de Informatiecode. Netbeheer Nederland 
wijst erop dat de constructie een gevolg is van de huidige wetgeving en juist om de samenhang te benadrukken 
NEDU en Netbeheer Nederland één brief/één voorstel aan de NMa zenden. Overigens is het ook bij andere 
codewijzigingsvoorstellen van Netbeheer Nederland wel voorgekomen dat de NMa deze gefaseerd in werking 
heeft laten treden.   
 
VEMW vervolgt haar algemene opmerkingen en vraagt vervolgens aandacht voor de positie van particuliere 
neteigenaren. Zij verwijst daarbij ook naar pagina 20 van de aanbiedingsbrief. De particuliere neteigenaren zijn 
niet betrokken bij de totstandkoming van de onderhavige voorstellen en kunnen alleen via de representatieve 
organisaties in het GEN hun belangen veilig stellen/verdedigen.  
VEMW is daarnaast ontsteld over het ontbreken van een toelichting op de aanpassingen in de overige codes. 
VEMW vraagt zich af of hier  wijzigingen in de codes worden aangebracht die helemaal niets met de invoering 
van het nieuwe kleinverbruikersmarktmodel te maken hebben. Een toelichting in de kantlijn van het voorstel is 
naar de mening van VEMW onvoldoende. Bovendien ontbreekt een deugdelijke motivatie, een onderbouwing van 
de wettelijke grondslag en wederom een toelichting op de gevolgen voor afnemers. In GEN 2011-75 wordt 
gesproken over een toelichting in bijlage 2. Deze bijlage is echter leeg.  
VEMW is van mening dat door de invoering van de nieuwe Informatiecode, de positie van de klein- en 
grootverbruiker kwetsbaarder wordt. De leverancier gaat vanaf het moment van invoering van het nieuwe model 
handelen namens de afnemer. Maar zoals VEMW ook bij het vorige codevoorstel over dit onderwerp heeft 
aangegeven, rusten de plichten juist bij de afnemer. De leverancier zou dus in opdracht van de afnemer moeten 
handelen en niet namens de afnemer. VEMM zou dat graag expliciet opgenomen zien. 
VEMW vraagt zich af of terecht wordt gesteld dat de consequenties van de voorstellen voor 
grootverbruikaansluitingen beperkt zijn. Met name vraagt zij zich af of dit ook zo is voor aangeslotenen op een 
GDS-net en de beheerder van een GDS. Hoe gaat invulling gegeven worden aan het GDS? 
 
PAWEX  geeft aan dezelfde opmerkingen te hebben als VEMW.  PAWEX vindt de rol van NEDU en de 
verhouding NEDU – Netbeheer Nederland/gezamenlijke netbeheerders ongelukkig. Het informeel overleg dat ter 
zake blijkbaar heeft plaatsgevonden, is PAWEX helaas blijkbaar ontgaan. Ook PAWEX maakt zich zorgen over 
de gevolgen van de onderhavige voorstellen voor particuliere neteigenaren en aangeslotenen op particuliere 
netten. PAWEX is het met VEMW eens dat particuliere neteigenaren bij de totstandkoming van de onderhavige 
voorstellen betrokken hadden moeten worden. PAWEX vraagt zich net als VEMW af waarom een toelichting op 
de overige codewijzigingsvoorstellen ontbreekt. Ook zij heeft de indruk gekregen dat codewijzigingsvoorstellen 
worden gedaan die niet het gevolg zijn van het nieuwe kleinverbruikersmarktmodel en vraagt zich af of de 
omvang van de onderhavige voorstellen wordt gebruikt om andere wijzigingen terloops te regelen. Ook PAWEX 
vindt dat een leverancier alleen in opdracht van een afnemer kan handelen. Haar leden (vrijwel uitsluitend 
grootverbruikers en producenten) hebben bijvoorbeeld veel belang bij meetgegevens en hoe daarmee wordt 
omgegaan en willen niet dat een leverancier zonder uitdrukkelijke opdracht daartoe namens hen kan handelen.  
 
NEDU wijst erop dat met de bijlage 2 waarnaar VEMW refereerde, GEN 2011-077 wordt bedoeld. 
Netbeheer Nederland verkeerde in de veronderstelling dat de passages in de kantlijn van GEN 2011-077 
voldoende toelichting op de wijzigingsvoorstellen voor de overige codes boden. De representatieve organisaties 
worden verzocht in het kader van de behandeling van het artikelsgewijze commentaar aan te geven waar nadere 
toelichting gewenst is. Verder is het uitdrukkelijk niet de bedoeling geweest codewijzigingen mee te nemen die 
niet uit het nieuwe kleinverbruikersmarktmodel voortvloeien. Bij de artikelsgewijze behandeling moet duidelijk 
worden voor welke wijzigingen dit volgens de representatieve organisaties niet geldt. De onderhavige voorstellen 
houden verder nog geen rekening met het voorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ten 
gevolge van het derde EU-pakket (waarin gesloten distributiesystemen zijn voorzien). PAWEX maakt er bezwaar 
tegen dat representatieve organisaties nu in het kader van het artikelsgewijze commentaar aan moeten geven 
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waar nadere toelichting gewenst is en waar wijzigingen worden voorgesteld die niet uit het nieuwe 
kleinverbruikersmarktmodel lijken voort te komen. Zij herhaalt dat het niet aanvaardbaar is dat de 
codewijzigingsvoorstellen voor de andere codes niet, zoals gebruikelijk, zijn voorzien van een goede toelichting 
waarin tevens de consequenties van de voorstellen voor de aangeslotenen zijn aangegeven. 
 
Energie Nederland wijst er voorts op dat leverancier en afnemer overeenkomen of en zo ja waarvoor een afnemer 
de leverancier machtigt. Ter zake verandert er niets door het nieuwe kleinverbruikersmarktmodel. Wel geldt en 
gold dat kleinverbruikers de facto ten aanzien van de processen die conform de Informatiecode geheel via het 
automatische berichtenverkeer verlopen, geen keuze hebben. Zij moeten hun leverancier machtigen en kunnen 
niet bijvoorbeeld zelf een leveranciersswitch aan de netbeheerder doorgeven. De machtiging is in dit geval in de 
met de Consumentenbond overeengekomen algemene voorwaarden die op de leveringsovereenkomst van 
toepassing worden verklaard, geregeld. 
 
Vervolgens stelt de voorzitter de tekst van de aanbiedingsbrief  (GEN 2011-075) aan de orde 
 
Ad pagina 1 
Op pagina 1 staat dat het voorstel voor de nieuwe Informatiecode mede namens programmaverantwoordelijken 
wordt ingediend. NEDU deelt mede dat zij inmiddels heeft vastgesteld dat programmaverantwoordelijken volgens 
de wet niet geacht worden mede-indieners van codewijzigingsvoorstellen voor de Informatiecode te zijn. De bij 
NEDU aangesloten pv’s hebben wel ingestemd met de voorgestelde nieuwe Informatiecode. Het is de bedoeling 
de aanbiedingsbrief ter zake nog wat aan te passen. PAWEX informeert of dit betekent dat de gewijzigde stukken 
dan nogmaals in het GEN worden besproken. Volgens NEDU betreft het alleen een verduidelijking en is dit 
laatste niet noodzakelijk . PAWEX maakt hier bezwaar tegen. Zij kan zich niet adequaat over de onderhavige 
stukken uitlaten als er nu reeds wijzigingen worden aangekondigd zonder dat deze uit de behandeling 
voortvloeien. VEMW sluit zich hierbij aan.  
 
Ad pagina 2 
VEMW vraagt aandacht voor de laatste zin van de 2e alinea: “Na afronding en goedkeuring van de 
geactualiseerde procesbeschrijving Leveringszekerheid zal een aanvullend codewijzigingsvoorstel … ingediend 
worden.” VEMW wil graag weten wat de planning is. Volgens NEDU is dit eind eerste kwartaal 2012.  
 
Ad pagina 3 
VEMW vindt de eerste zin onder het kopje van hoofdstuk 1 onduidelijk. 
VEMW concludeert verder uit de toelichting op particuliere netten dat alle aangeslotenen op een particulier net 
worden beschouwd als grootverbruiker, dus ook de aangeslotenen met een aansluiting kleiner dan of gelijk aan 
3x80A danwel 40 m3/uur. VEMW vraagt om een nadere toelichting hoe omgegaan zal worden met aangeslotenen 
op een particulier net. Zij hebben geen rechtstreekse verbinding met het net van een netbeheerder, maar wel 
recht op toegang tot de markt via een EAN-code. Het is voor VEMW ook onduidelijk of 6.3.12.1 van de 
voorgestelde nieuwe Informatiecode hier betrekking op heeft. 
NEDU wijst erop dat zij in eerste instantie niets opgenomen had voor aansluitingen op particuliere netten, omdat 
het nooit de bedoeling is geweest het nieuwe kleinverbruikersmarktmodel ook op particuliere netten van 
toepassing te verklaren. De NMa stemt er echter niet mee in om niets voor particuliere netten op te nemen en 
heeft aangegeven dat geregeld moet worden dat voor kleinverbruikaansluitingen op particuliere netten de 
grootverbruikersprocessen van toepassing. Energie Nederland wijst er daarbij op dat het verplichte 
leveranciersmodel conform de wettekst alleen betrekking heeft op kleinverbruikers aangesloten op het net van 
een netbeheerder en niet op aangeslotenen op een particulier net, omdat het gaat om het factureren en innen van 
de kosten van de netbeheerder. Wat het verplichte leveranciersmodel betreft levert die oplossing dus geen 
problemen op. Een leverancier moet ten aanzien van kleinverbruikers volgens de wet echter ook een meetbedrijf 
inschakelen. De betreffende wetsartikelen beperken zich niet tot kleinverbruikaansluitingen op een net van een 
netbeheerder. Volgens de NMa is het de bedoeling van de wetgever dat alleen grootverbruikers op een particulier 
net worden aangesloten en dient daarvan in de codes te worden uitgegaan. Aldus is nu in de Informatiecode 
geregeld dat alle aangeslotenen op particuliere netten voor de in de Informatiecode geregelde processen als 
grootverbruiker worden behandeld. Energie Nederland constateert dat er onduidelijkheid, want strijdigheid met de 
wet, bestaat met betrekking tot het meetbedrijf en meent dat het aan de NMa is om hiervoor een oplossing aan te 
dragen die juridisch waterdicht is. Netbeheer Nederland wijst erop dat er ten gevolge van artikel 1, lid 2 van de 
Elektriciteitswet 1998 overigens sowieso ook aansluitingen met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 
3x80A op de netten van de netbeheerders zijn die als grootverbruikaansluiting worden aangemerkt.  PAWEX wijst 
erop dat er in de praktijk wel kleinverbruikers op particuliere netten zijn aangesloten en geeft aan niet te kunnen 
overzien wat de gelijkstelling met grootverbruikers in de Informatiecode in de praktijk precies betekent. PAWEX 
verzoekt de in de vergadering gegeven toelichting in de aanbiedingsbrief toe te voegen. VEMW sluit zich bij de 
opmerkingen van PAWEX aan.   
Aansluitend informeert VEMW nog wat er verandert voor een aangeslotene die meerdere gasleveranciers heeft 
en voor gasgrootverbruikers op het lnb-net. Netbeheer Nederland en de voorzitter delen mede dat er ter zake 
niets wijzigt. Desgevraagd deelt de voorzitter verder nog mede dat er op dit moment nog 1 kleinverbruiker op het 
lnb-net is aangesloten; volgens de ontwerp-gebiedsindeling mogen er helemaal geen kleinverbruikers meer 
aangesloten zijn op het lnb-net. 
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Ad pagina 4 
VEMW stelt vragen naar aanleiding van  “het warm opleveren van aansluitingen zonder administratieve 
leegstand”. Volgens NEDU heeft dit betrekking op het mogelijk maken dat een geplande aansluiting al in het 
aansluitingenregister wordt opgenomen en van een EAN-code wordt voorzien, zodat een leverancier zich kan 
aanmelden en de aansluiting direct na afronding van de technische werkzaamheden kan worden geactiveerd 
aangezien alle noodzakelijke marktrollen bekend zijn. Dit heeft niets te maken met de situatie dat er tijdelijk geen 
leverancier is (bijvoorbeeld bij tijdelijke leegstand).  
 
Ad pagina 5 (contracteindegegevens van kleinverbruikers) 
VEMW vraagt wat er gebeurt indien een aangeslotene in de bedenktijd besluit een aangegaan nieuw contract te 
ontbinden. Volgens Energie Nederland wordt een nieuw contract pas na het verstrijken van de bedenktijd 
verwerkt en beschikbaar gesteld. 
 
Ad pagina 6 
VEMW informeert of de passage over “verwijderde artikelen in paragraaf 2.5” alleen betrekking heeft op een 
wisseling van een grootverbruik- naar een kleinverbruikmeetinrichting en vice versa of ook op het plaatsen van 
een andere meetinrichting binnen het segment grootverbruik of kleinverbruik. Volgens NEDU gaat het niet om 
een segmentwisseling, maar gaat het alleen om het fysiek verwisselen van een meter. Deze processen zijn voor 
kleinverbruik en grootverbruik in de respectievelijke hoofdstukken beschreven. 
 
Ad pagina 7 
PAWEX en VEMW stellen een vraag over de 2e alinea onder 2.11 (opvragen gegevens voor het primaire deel van 
de meetinrichting), waarin een aanvullend codewijzigingsvoorstel wordt aangekondigd. NEDU wijst erop dat ter 
zake een nieuw bericht wordt voorzien, waarvan de technische inhoud nu nog niet vast staat. Bevestigd wordt dat 
het de bedoeling is dat dit een voorstel tot wijziging van de onderhavige voorstellen wordt en dat per 1 april 2013 
direct de gewijzigde tekst in werking treedt. 
Voorts stelt VEMW een vraag over 2.12 (blokkeren van automatische mutaties op grootverbruikaansluitingen). 
NEDU wijst erop dat een aangeslotene zelf bij de netbeheerder op kan geven welke aansluitingen groter dan 10 
MVA  geblokkeerd moeten worden. 
 
Ad pagina 13 
Naar aanleiding van vragen van VEMW over 4.5 (pv-switch), legt NEDU uit hoe een bulkswitch bij 
kleinverbruikers werkt en dat een bulkswitch bij grootverbruikers niet mogelijk is. Naar aanleiding van vragen van 
VEMW over 4.6 (switch van meetverantwoordelijken) legt NEDU uit dat meetverantwoordelijken in dit geval 
bilateraal afspraken met elkaar (moeten) maken indien de meetverantwoordelijkeswitch gepaard gaat met een 
meterwissel. Het betreft hier afspraken over de afstemming van fysieke werkzaamheden en de wijze waarop de 
meetgegevens op de dag van de wisseling van de meter worden uitgewisseld.  
 
Ad pagina 14 
Naar aanleiding van vragen van PAWEX en VEMW over 4.10 (het in bedrijf nemen van een 
grootverbruikaansluiting) legt Netbeheer Nederland uit dat een netbeheerder in alle gevallen zicht heeft op het 
fysiek gereed komen van een aansluiting (ook bij de aansluitingen die een afnemer op grond van artikel 16c 
Elektriciteitswet 1998 zelf mag aanleggen). In de onderhavige brief en in de bedoelde codepassages gaat het 
overigens uitsluitend om de informatie-uitwisseling ter zake en niet om wie de aansluiting maakt of mag maken. 
PAWEX verzoekt de tekst van 4.10 ter zake toch te verduidelijken, omdat haar leden helaas de ervaring hebben 
dat netbeheerders weinig welwillend zijn bij het in bedrijf nemen (fysiek gereed verklaren) van niet door hen 
aangelegde c.q. openbaar aanbesteedde aansluitingen (>10 MVA). 
 
Ad pagina 17 
VEMW informeert of inzicht gegeven kan worden in de planning met betrekking tot de invulling van de allocatie en 
reconciliatie. NEDU wijst erop dat deze processen al vastliggen in de technische codes, maar verplaatst moeten 
worden naar de Informatiecode. Bij die gelegenheid wordt ook nagegaan welke wijzigingen ter zake wenselijk 
zijn. Dit proces wordt thans opgestart en zal in ieder geval nog niet in het eerste kwartaal 2012 gereed zijn. 
 
Ad pagina 19  
Volgens de 2e alinea zijn de consequenties van dit codewijzigingsvoorstel voor  grootverbruikaansluitingen 
beperkt. Bij haar algemene beschouwingen heeft VEMW hier reeds vraagtekens bij geplaatst. NEDU wijst er op 
dat als er voor eigenaren van particuliere netten respectievelijk voor aangeslotenen op particuliere netten wat 
veranderd is, dit het gevolg is van de uitspraak van het Europese Hof inzake Citiworks. In dit verband wijst 
Netbeheer Nederland er nog op dat de NMa thans in het kader van haar ontheffingen al vele bepalingen van de 
codes van toepassing verklaart, terwijl op grond van het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en 
de Gaswet in verband van het derde EU-pakket rechtstreeks grote delen van de codes ook voor het gesloten 
distributiesysteem van toepassing worden verklaard. Omdat het huidige particuliere net niet hetzelfde is als een 
gesloten distributiesysteem in de zin van laatstbedoeld wetsvoorstel zullen te zijner tijd alle codes gescreend 
moeten worden op de nieuwe situatie. 
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VEMW vraagt verder nog hoe het zit met de P1-poort van de slimme meter. Energie Nederland legt uit wat dit 
behelst, namelijk dat het een poort is die ter beschikking van de afnemer zelf staat. 
 
Ad pagina 21 
PAWEX wijst erop dat in de 3e alinea “2011” moet staan in plaats van 2012. Gelet op de voorziene ingangsdatum 
meent PAWEX dat er voldoende tijd is om het onderhavige pakket nogmaals in het GEN te behandelen. NEDU 
wijst erop dat het pakket conform de wet al 23 september jl. bij de NMa had moeten liggen en dat het pakket, 
gegeven de benodigde behandelingstijd bij de NMa en de benodigde implementatietijd bij de bedrijven, thans 
echt zo spoedig mogelijk ingediend moet worden. Medegedeeld wordt dat de NMa de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure wil hanteren: NEDU en/of Netbeheer Nederland eerst een wijzigingsopdracht wil geven 
en dan een ontwerp-besluit wil maken en daarna een hoorzitting wil organiseren. 
De voorzitter stelt vervolgens de codewijzigingsvoorstellen  aan de orde. 
 
GEN 2011-076: voorstel voor nieuwe Informatiecode Elektriciteit en Gas en -076a (erratum) 
 
Ad 1.1.6 
VEMW informeert naar de situatie als de beheerder van een particulier net gebruik maakt van suballocatie. NEDU 
wijst erop dat dan geen gebruik gemaakt wordt/kan worden gemaakt van het elektronische berichtenverkeer. De 
Informatiecode ziet hier niet op. 
 
Ad 1.1.0 
Volgens VEMW geldt ook bij elektriciteit dat een grootverbruiker ervoor kan kiezen geen leverancier aan te 
wijzen. NEDU checkt dit en past dit zo nodig aan. 
 
Ad 1.1.11 
Naar aanleiding van een opmerking van VEMW over erkende pv bij gas en pv bij elektriciteit, deelt Netbeheer 
Nederland mede dat bij elektriciteit al uit de definitie van pv voortvloeit dat er sprake moet zijn van een erkenning. 
 
Ad 2.1.3 
Naar aanleiding van vragen van VEMW over de woorden “voor zover beschikbaar” in de aanhef deelt NEDU 
mede dat bij geplande aansluitingen nog niet alle gegevens beschikbaar behoeven te zijn. NEDU zal de 
formulering overigens nog eens bezien, omdat de betreffende woorden nu ook betrekking hebben op elke 
aansluiting (en niet alleen op geplande aansluitingen).  
Naar aanleiding van vragen van PAWEX en VEMW over sub c deelt Netbeheer Nederland mee dat een 
netgebied niet in de gebiedsomschrijving beschreven staat; bij gas komt het overeen met wat voorheen pseudo-
gos genoemd werd en bij elektriciteit met wat in het berichtenverkeer een netarea heet. Bij elektriciteit heeft 
netarea of netgebied tot op heden niet in het AR gestaan, maar wordt het wel gebruikt  bij de reconciliatie. Voor 
gas staan de netgebieden bijvoorbeeld op de website van GTS. PAWEX vindt dat de netgebieden voor 
elektriciteit ook openbaar moeten zijn. Onduidelijk is of dit momenteel al het geval is. 
Naar aanleiding van een vraag van VEMW over sub f. deelt de voorzitter mede dat er 1 leverancier moet zijn/1 
leverancier geregistreerd wordt. 
NEDU deelt op een vraag van VEMW ten slotte nog mede dat leveringsrichting in sub j. op leveren, invoeden of 
een combinatie van beide slaat. 
 
Ad 2.1.5c 
Op een vraag van VEMW deelt Netbeheer Nederland mede dat op het moment dat het gecontracteerd 
transportvermogen verandert (kan jaarlijks het geval zijn), dit in het aansluitingenregister ook gewijzigd moet 
worden. Het betreft een bestaande bepaling.  
 
Ad 2.2 
PAWEX is van oordeel dat een grootverbruiker ook zelf standaard geïnformeerd moet worden indien zijn 
stamgegevens wijzigen. Omdat een grootverbruiker zelf niet hoeft te weten dat deze gegevens wijzigen, is niet 
voldoende dat hij dit kan opvragen. VEMW deelt dit standpunt. NEDU wil dit intern bespreken, doch vindt in 
beginsel dat een grootverbruiker dit met zijn leverancier zou kunnen/moeten regelen. 
 
Ad 2.2.7d en 2.2.8 
Naar aanleiding van vragen van VEMW deelt NEDU mede dat referentienummer niet anders is dan een kenmerk 
voor de leverancier om het antwoord te kunnen terugvoeren naar zijn aanvraag en dat syntactisch correct 
betekent dat een controle heeft plaatsgevonden dat het bericht technisch correct is ingevuld.  
 
Ad 2.6 
PAWEX en VEMW informeren hoe een aangeslotene gegevens die in het toegankelijk meetregister worden 
opgenomen, kan inzien/verkrijgen. NEDU wijst erop dat het alleen om kleinverbruikers gaat en dat de gegevens 
in dit register ter ondersteuning dienen van de mutatieprocessen, zoals switch en verhuizing. De aangeslotene 
heeft deze gegevens reeds eerder op een factuur van zijn leverancier ontvangen. 
 
Ad 2.7.2d 
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Naar aanleiding van een vraag van VEMW deelt Netbeheer Nederland mede dat er geen relatie is tussen de 
EAN-codes van de netgebieden en de gebiedsomschrijving. 
 
Ad 2.8.1 
PAWEX heeft bezwaren tegen de formulering “Een representatief deel van de leveranciers...” en verzoekt deze 
passage te wijzigen in: De leveranciers….”. NEDU wijst erop dat de huidige tekst spoort met de wettekst en dat 
de tekst die PAWEX suggereert met zich mee zou brengen dat iedere individuele  leverancier de komst van een 
leveranciersregister zou kunnen blokkeren. De huidige tekst brengt met zich mee dat een of enkele leveranciers 
zich niet bezig hoeven te houden met het register, maar iedere leverancier gegeven de wettelijke status van de 
Informatiecode wel gehouden is de voorgeschreven gegevens beschikbaar te stellen etc. Bij geschillen ter zake is 
het de NMa en in uiterste instantie het CBb die/dat beslist of er sprake is geweest van “een representatief deel”. 
Energie Nederland benadrukt aansluitend nog dat “een representatief deel” ziet op “de leveranciers”, dus ziet op 
het aantal leveranciers en niet op de omvang van de leveranciers. 
 
Ad 2.8.3 
Op een vraag van VEMW deelt NEDU mede dat indien een leverancier bijvoorbeeld wordt overgenomen door 
een andere leverancier, de einddatum ook in het register moet worden opgenomen.   
 
Ad 2.10.6 
VEMW attendeert erop dat “te” ontbreekt. 
 
Ad 4.8.1 
VEMW informeert naar de reden voor de laatste zin, waarop NEDU erop wijst dat er tussen leverancier en 
meetverantwoordelijke op dit punt geen geautomatiseerd berichtenverkeer plaatsvindt.  
 
Ad 4.12.2 
Na enige discussie wordt conform verzoek van PAWEX en VEMW de titel gewijzigd in “Sloop van de aansluiting 
en communicatie hierover”, omdat bepaalde aangeslotenen zelf de fysieke verwijderingshandelingen mogen 
verrichten.  Overigens wordt geconstateerd dat in 4.12.2.4 “de fysieke status” moet staan. 
 
Ad 8.1.2 
NEDU licht toe dat de tekst zoals in 076 staat nog niet is vastgesteld door de Ledenraad van NEDU. Zodra dit wel 
is gebeurd, zal ter zake een codewijzigingsvoorstel volgen. Thans ligt de tekst  van het erratum voor.  
 
Voor het overige blijken er geen opmerkingen over het onderhavige stuk te zijn. VEMW is tot en met hoofdstuk 6 
gekomen, PAWEX tot hoofdstuk 9. 
PAWEX vraagt of het mogelijk is een conversietabel te maken. Na enige discussie hierover wordt geconcludeerd 
dat de verwijzingen in de kantlijn voldoende zijn. 
 
GEN 2011-77; wijzigingen in overige codes 
 
Algemeen 
VEMW heeft bezwaar tegen het schrappen van de tem “comptabel”. Het schrappen van deze term heeft volgens 
VEMW veel gevolgen, met name voor de rechtszekerheid. VEMW wil graag een toelichting van de gezamenlijke 
netbeheerders. Wat betekent deze wijziging voor direct aangeslotenen, particuliere neteigenaren en indirect 
aangeslotenen. Comptabel is geschrapt omdat comptabel volgens het CBb betekent “zoals het in de Meetcode 
staat”. Dat betekent volgens VEMW niet dat het uit de andere codes moet worden geschrapt. Voor 
systeemdiensten op particulieren netten wordt dit met 4.4.2 opgelost, maar dit is een kan-bepaling. De term 
comptabel is er niet voor niets. Comptabel zegt niet alleen iets over de hardware van een meter, maar ook over 
de procedures die gevolgd moeten worden. Overhaast afschaffen leidt tot ongelijkheid en onbetrouwbaarheid.   
PAWEX sluit zich aan bij VEMW dat “comptabel” niet geschrapt moet worden, omdat het schrappen hiervan 
discussies zal opleveren over de aanvaardbaarheid van bepaalde meetinrichtingen, terwijl die er nu niet zijn. 
Windturbines en windparken zijn vaak uitgerust met een geijkte meetinrichting met voldoende nauwkeurigheid. 
Deze meetinrichting voldoet aan de Meetcode. Deze meetinrichting kan op afstand worden uigelezen en wordt 
gebruikt om de garantieverplichtingen van de windturbine-leverancier te verifiëren. Niettemin maken 
meetverantwoordelijken en netbeheerders uitsluitend gebruik van de meetgegevens van een meetinrichting die is 
geleverd en geplaatst door een erkende meetverantwoordelijke. Deze (laatste) meetinrichting heet in de praktijk 
de “comptabele” meetinrichting. Hoewel dit betekent dat er twee meetinrichtingen op slechts enkele meters van 
elkaar geïnstalleerd en uitgelezen worden, hebben alle windturbine-exploitanten zich hierbij neergelegd. Ook in 
energie-afnamecontracten met leveranciers wordt altijd overeengekomen dat de elektriciteit wordt overgedragen 
en gemeten ter plaatse van de “comptabele” meetinrichting. Met het schrappen van de term “comptabel” wordt de 
mogelijkheid geopend voor veel nieuwe discussies en geschillen over de noodzaak van twee meetinrichtingen en 
de vraag waarom de meetinrichting in de windturbine niet gebruikt kan worden door netbeheerders en 
meetverantwoordelijken en waarom deze meetinrichting door leveranciers niet kan worden beschouwd als de 
“comptabele” meetinrichting. Teneinde dergelijke discussies en de daaruit voortvloeiende geschillen te 
voorkomen, pleit PAWEX voor  handhaving van de term “comptabel”.  
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Netbeheer Nederland deelt mede dat in het kader van het codewijzigingsvoorstel voor de uitrol van de slimme 
meter bij kleinverbruikers besloten is de term “comptabel” te schrappen doch dat toen helaas niet alle ter zake te 
wijzigen bepalingen zijn meegenomen. “comptabel” is nooit gedefinieerd en werd in de codes niet consequent 
gebruikt. Reden waarom toen is besloten “comptabel” overal in de codes te schrappen. In de Netcode staat op 
welke aansluitingen een meetinrichting aanwezig moet zijn en dat de meetinrichting aan de Meetcode moet 
voldoen. In de Meetcode staat vervolgens aan welke nauwkeurigheden en functionaliteiten meetinrichtingen 
moeten worden. Dat is voor de netbeheerders voldoende. Desgevraagd zal Netbeheer Nederland zich nog 
beraden over de suggestie de definitie van meetinrichting aan te passen en daarin toch “comptabel” te verwerken.  
 
VEWM wijst er voorts op dat ergens wordt verwezen naar codevoorstel 2011-509. Wat is de status daarvan? 
Netbeheer Nederland deelt mede dat dit voorstel het gecontracteerde transportvermogen betreft en bij de NMa 
ligt. 
 
Tenslotte informeert VEMW naar de wijziging van de definitie van “erkende meetverantwoordelijke”. Uit  de 
definitie van “meetverantwoordelijke” blijkt al dat de desbetreffende partij een erkenning heeft. Het nogmaals 
toevoegen van “erkende” voor “meetverantwoordelijke” is dus dubbelop. In het voorstel voor uitrol slimme meters 
is dit in de McE en MvGR al verwerkt. Daarom  kan volgens Netbeheer Nederland verder in de codes volstaan 
worden met “meetverantwoordelijke”.  
 
PAWEX geeft aan niet verder gekomen te zijn met het onderhavige voorstel. 
 
Ad Netcode 2.1.1.7  
VEMW heeft grote bezwaren tegen dit artikel. Het introduceert een andere definitie voor het begrip aansluiting in 
het geval van meerdere verbindingen, dan nu bij de Tarievencode wordt gebruikt. Het is in strijd met artikel 27, lid 
2 onder c. van de Elektriciteitswet 1998. Het CBb heeft in de EMO-zaak bepaalt wat een aansluiting is. Bovendien 
is er daarnaast de toets met genoemd wetsartikel en 3.1.3 van de Tarievencode. De voorgestelde bepaling is 
compleet iets anders en onrechtmatig. 
Netbeheer Nederland wijst erop dat deze bepaling geen afbreuk doet aan de wet en de Tarievencode (zie 
aanvang van de bepaling: Onverminderd het bepaalde in artikel 27, tweede lid, onderdeel c. van de 
Elektriciteitswet 1998 en 3.1.3 van de Tarievencode Elektriciteit …..). Het gaat er slechts om dat het mogelijk 
wordt dat “iets” wat zelfstandig van leverancier etc. kan switchen, dit ook daadwerkelijk kan. Aan de hand van 
tekeningen wordt geïllustreerd wat in dit geval met “iets” wordt bedoeld. In het kader van de Informatiecode wordt 
dit dan als “aansluiting” beschouwd. VEMW kan een en ander thans onvoldoende overzien en verzoekt deze 
toelichting op schrift te stellen en daarin ook de samenhang met wet en andere codes toe te voegen. Zowel 
VEMW als PAWEX hebben door het eerder ontbreken van een toelichting de indruk gekregen dat hier een 
wijziging wordt voorgesteld die geen betrekking heeft op het nieuwe kleinverbruikersmarktmodel. Hetzelfde geldt 
voor 2.1.1.8 
 
Ad 2.1.1.8 
Ook deze bepaling acht VEMW in strijd met de Elektriciteitswet 1998 artikel 1, lid 1 onder b. Hiermee wordt 
volgens VEMW zo maar de definitie van aansluiting aangepast. Een WOZ-beschikking is slechts bewijspapier. 
Iets kan een onroerende zaak zijn zonder WOZ-beschikking. 
Netbeheer Nederland wijst erop dat deze bepaling bedoeld is voor zaken die geen onroerende zaak in de zin van 
de WOZ zijn. Dit artikel regelt dat verbindingen tussen een net een een elektrische installatie die zich niet op een 
onroerende zaak bevinden (bijv. een woonboot), voor de processen in de Informatiecode toch als aansluiting 
worden beschouwd en als zodanig in het aansluitingenregister worden geregistreerd. 
 
Ad 2.1.3.1 en 2.1.3.2 
VEMW vraagt of deze bepalingen ook zien op particuliere netten. Netbeheer Nederland wijst erop dat indien 
aangeslotenen op een particulier net gebruik willen maken van de vrije markt (zelf leverancier willen kiezen), er 
aan bepaalde eisen moet worden voldaan (onder andere gemeten moet worden conform de Meetcode). Dat volgt 
uit paragraaf 2.7 van de Netcode Elektriciteit. Voor overige aansluitingen op particuliere netten zijn het niet zo 
zeer de codes die dit bepalen, maar het zijn op dit moment de ontheffingen die bepalen dat delen van de codes 
dan van toepassing zijn. In de toekomst zullen de wettelijke bepalingen voor gesloten distributiesystemen dit 
wellicht bepalen. 
 
Ad 6.3.1 Netcode Elektriciteit/4.2.1 Aansluit- en transportvoorwaarden gas RNB 
VEMW informeert waarom uitbetaling van compensatievergoedingen uiterlijk zes maanden op zich kan laten 
wachten. Op die manier wordt de prikkel voor de netbeheerders uitgehold. De vraag rijst of het niet binnen 1 
maand uitbetaald kan worden. Netbeheer Nederland deelt mede dat uitbetaling nu geschiedt bij de eerstvolgende 
maand- of jaarnota van de netbeheerder. Waar sprake is van het verplichte leveranciersmodel, is er geen sprake 
meer van een nota van een netbeheerder. Waar sprake is van grootverbruikers (die een maandnota krijgen) is de 
bestaande termijn van 1 maand te kort gebleken. Daarom wordt nu voorgesteld “binnen 6 maanden”. Netbeheer 
Nederland wil nog wel eens nagaan of een iets kortere termijn mogelijk is, maar verwacht daar niet veel van. 
Daarbij wordt er op gewezen dat bij een transportonderbreking eerst uitgezocht moet worden welke 
aangeslotenen precies getroffen zijn en hoe lang. Dit laatste kan bij gefaseerd weer inschakelen van de 
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stroomvoorziening, sterk verschillen. Verder zal de netbeheerder bij kleinverbruikers in de toekomst eerst de 
actuele n.a.w.-gegevens en bankrekeninggegevens bij de leverancier moeten opvragen.  
 
Ad Begrippenlijst Gas; vervallen definitie GOS 
VEMW verzoekt aan te geven waarom de definitie van GOS vervalt. Netbeheer Nederland wijst erop dat vanaf 1 
april 2011 het begrip “netgebied” wordt gehanteerd waar eerder het begrip “GOS” werd gebruikt. Ten onrechte is 
de definitie van GOS echter in de begrippenlijst niet geschrapt. Het technische gos bestaat overigens nog steeds, 
maar wordt in de gasvoorwaarden als systeemverbinding aangemerkt. 
 
Ad Begrippenlijst Gas”: MV-register 
Gelet op de omschrijving van andere registers, zou dit register volgens VEMW met Meetverantwoordlijkenregister 
aangeduid moeten worden. In de codes wordt waar van toepassing ook overal MV-register gebruikt. Daarom 
wordt afgesproken te overwegen om dit bij een volgende gelegenheid aldus te wijzigen. 
 
Ad Begrippenlijst Gas 
VEMW stelt een vraag bij de voorgestelde definitie van “syntactisch correct” . De in de definite opgenomen 
verwijzing naar 9.1.1 (moet zijn 9.1.2) van de Informatiecode is volgens VEMW niet eenduidig, want daarin staan 
geen specificaties. Bedoeld is aan te geven dat een bericht voldoet aan de specificaties zoals genoemd in 9.1.2. 
Het is niet handig dat elke keer weer uit te schrijven. Vandaar deze definitie.  
 
Ad Begrippenlijst Elektriciteit; complexbepaling. 
Voor VEMW is onduidelijk wat de gevolgen zijn van het opnemen van deze bepaling. Volgens VEMW is deze 
bepaling niet nodig, omdat de betekenis hiervan uit de wet voortvloeit. 
Energie Nederland wijst erop dat deze bepaling voor leveranciers voor het vaststellen van de energiebelasting 
van belang is. Indien de definitie wordt geschrapt dient op verschillende plaatsen in de codes de gehele 
omschrijving uit de definitie te worden opgenomen, hetgeen niet gewenst is. 
 
De voorzitter concludeert dat hiermee de behandeling van de onderhavige stukken is afgerond.  
  
3. Vaststelling termijnen voor afhandeling van het v erslag van de onderhavige  
 vergadering 
 
Het verslag zal conform het reglement worden afgewikkeld. 
 

4. Vaststelling datum volgende vergadering 
 
De volgende reguliere vergadering zal plaatsvinden op 29 november 2011 om 10.00 uur ten kantore van 
Netbeheer Nederland te Arnhem. 
 
5. Rondvraag en sluiting  
 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter de vergadering sluit. 
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Bijlage 4 Commentarenmatrix 

 
Commentaren op de Aanbiedingsbrief 

 
categorie representatieve organisatie commentaar 
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commentaar 
ontvangen van 

ontvangen  
commentaar 

reactie van NBNL of NEDU consequenties voor codetekst 

Mening over het voorstel als geheel (of: hoofdthema 1) 

Afzender 
voorstel 

 X x        X VEMW Het is geen probleem dat NEDU het voorstel heeft opgesteld, maar het 
wekt verbazing dat het voorstel niet ingediend wordt door de 
gezamenlijke netbeheerders. Procedureel gezien treden de 
gezamenlijke netbeheerders in overleg met de netgebruikers in het 
GEN. De netbeheerders sturen het voorstel met het goedgekeurde 
verslag naar de toezichthouder NMa.  
Dit is een belangrijk punt, bijvoorbeeld m.b.t. de positie van particuliere 
netbeheerders. Zie hiertoe ook pagina 20/24: zij zijn niet gekend in het 
voorstel en kunnen alleen via de representatieve organisaties in het 
GEN hun belangen in deze veilig stellen / verdedigen. 
 

de particuliere netbeheerders behouden dezelfde positie als 
in de huidige situatie, waarbij hun belangen via het GEN 
kenbaar gemaakt kunnen worden. 
De particuliere netbeheerders zijn, voordat de wetswijziging 
naar aanleiding van het derde pakket in werking treedt, 
geen onderdeel van de gezamenlijke netbeheerders. Na in 
werking treden van het derde pakket zullen de particuliere 
netbeheerders binnen NEDU op gelijke wijze inspraak 
verkrijgen als zij binnen Netbeheer Nederland zullen krijgen 
inzake zeggenschap over codewijzigingsvoorstellen. 

geen 

Afzender 
voorstel en 
aparte 
voorstellen 

  X X   X    X PAWEX PAWEX vindt het onduidelijk en ongewenst dat één onderling verbonden 
voorstel door verschillende partijen wordt ingediend, c.q. verschillende 
partijen als afzender hebben, en waarbij de voorstellen als afzonderlijke 
stukken wordt behandeld.  

De wet bepaalt bij welke partij de wettelijke verplichting is 
neergelegd om een codewijzigingsvoorstel in te dienen. 
Netbeheer Nederland en NEDU hebben hierin geen keuze. 
Om te borgen dat de wijzigingen in de overige codes en de 
Informatiecode in dezelfde procedure worden behandeld en 
op hetzelfde moment van kracht worden, hebben Netbeheer 
Nederland en NEDU een gezamenlijk voorstel opgesteld. 

geen 

Ontbrekende 
toelichting bij 
Bijlage 2 

  X X   X    X PAWEX Bij de aanpassingen in de overige codes ontbreekt een toelichting. Een 
aantal aanpassingen lijkt niets te maken te hebben met de invoering van 
het leveranciersmodel. De toelichting, die op enkele plaatsen in de 
kantlijn is opgenomen, is volstrekt onvoldoende.  

Netbeheer Nederland was van mening dat de toelichting in 
de linker marge van het codewijzigingsvoorstel Overige 
codes afdoende was.  
In aanvulling op de aanpassingen die meer dan alleen 

geen 
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Een deugdelijke motivatie, een onderbouwing van de wettelijke 
grondslag en een toelichting op de gevolgen voor de afnemers 
ontbreken. Nu deze ontbreken, ontstaat de indruk dat deze omvangrijke 
wijzigingsoperatie wordt aangegrepen om een aantal andere wijzigingen 
ook op te nemen, in de hoop/verwachting dat die in het grote aantal 
wijzigingen niet opgemerkt zullen worden.    

redactioneel lijken, is een toelichting opgenomen in de 
aanbiedingsbrief onder de paragraaf "Toelichting op de 
wijzigingen in de overige codes t.g.v. de nieuwe 
Informatiecode". 

Paginagewijs commentaar  

Pagina 1/24  x x        x VEMW Bijlage 2 ontbreekt! Bijlage 2 is de gewijzigde Informatiecode, voor het GEN-
overleg separaat genummerd als GEN2011 - 076 

geen 

Pagina 2/24  x X        X VEMW  Kunnen de netbeheerders inzicht verschaffen in de planning n.a.v. de 
zinsnede ‘na afronding en goedkeuring van de geactualiseerde 
procesbeschrijving Leveringszekerheid zal een aanvullend 
codewijzigingsvoorstel op de Informatiecode Elektriciteit en Gas 
ingediend worden’. 

Bij oplevering en goedkeuring van de procesbeschrijving 
Leveringszekerheid in de Algemene Ledenvergadering 
NEDU (globale schatting Q2 2012), zal een 
codewijzigingsvoorstel worden opgesteld om de 
procesbeschrijving te formaliseren in de Informatiecode 
(globale schatting Q4 2012). 

geen 

Pagina 3/24  x x        X VEMW De eerste zin onder het kopje hoofdstuk 1 is onduidelijk. 
 
Uit de toelichting op particuliere netten lijkt te volgen dat alle 
aangeslotenen op een particulier net worden beschouwd als 
grootverbruiker, dus ook de kleinverbruikers. De beheerder is ontheven 
van verplichte deelname aan CAR en de governance over het EBV. 
VEMW vraagt de netbeheerders om een nadere toelichting hoe 
omgegaan zal worden met derden aangeslotenen op een particulier net. 
Zij hebben geen rechtstreekse verbinding met het openbare net maar 
wel recht op toegang tot de markt via een EAN-code. Hoe gaat invulling 
gegeven worden aan het GDS? 
Heeft artikel 6.3.12.1 (pag 16/24) hierop betrekking? 
 
Verwijderde artikelen hoofdstuk 1, Gelden die processen ook voor 
indirect aangesloten op een particulier net waar suballocatie wordt 
toegepast? 

Alle aangeslotenen op een particulier net (zowel de KV-
aansluitingen als de GV-aansluitingen) worden behandeld 
alsof het GV-aansluitingen zijn. 
Het staat de beheerder van het particuliere net vrij te 
besluiten tot deelname aan het geautomatiseerde 
berichtenverkeer. Indien de beheerder besluit tot geen 
deelname aan het berichtenverkeer, zal de derden-toegang 
op het particuliere net op een andere wijze dienen plaats te 
vinden (bijv. brieven / email). De allocatie zal plaatsvinden 
op basis van suballocatie, zoals ook in de huidige situatie 
voor komt. 
In dit codewijzigingsvoorstel is geen invulling gegeven aan 
het gesloten distributiesysteem, wat een onderdeel is van 
de wetswijziging derde pakket. 
 
De verwijderde artikelen hoofdstuk 1 waren bedoeld om 
artikelen van toepassing te verklaren voor kleinverbruik, dan 
wel voor grootverbruik aansluitingen. Aangeslotenen van 
grootverbruikaansluitingen kunnen niet langer hun 
mutatieverzoek direct bij de netbeheerder kwijt, aangezien 
de netbeheerder geen mandaat heeft om de velden 
'leverancier' en 'programmaverantwoordelijke' te muteren. 

geen 

Pagina 3/24   X X   X    X PAWEX Typefout in de eerste regel van de 1e alinea onder kopje “Hoofdstuk 1”. Deze paragraaf van de aanbiedingsbrief is aangepast: 
De gasprocessen allocatie en reconciliatie en de facilitering 
van de gasmarkt voor de aangeslotenen op het landelijke 
gastransportnet zijn volledig beschreven in de technische 
codes, waarin tevens de beschrijving van de informatie-
uitwisseling is opgenomen. Ten aanzien van deze 
processen omvat het opstellen van de Informatiecode dus 
alleen een herschikking van de bepalingen in de codes. 
Deze herschikking zal overigens een omvangrijke klus zijn 
die met chirurgische precisie uitgevoerd moet worden. 
Gezien de omvang van het huidige wijzigingspakket lijkt dit 

geen 
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niet het moment te zijn om ook de hierboven genoemde 
gasprocessen te verwerken in de Informatiecode. Naar 
verwachting zal dit in de eerste helft van 2012 plaats 
kunnen vinden, waarna bespreking met de representatieve 
organisaties en indiening bij de NMa in het najaar van 2012 
plaats kan vinden. Derhalve is besloten om middels artikel 
1.1.5 de huidig beschreven administratieve processen in de 
Informatiecode Elektriciteit en Gas niet van toepassing te 
verklaren voor aansluitingen op het landelijk 
gastransportnet. 

Pagina 3/24   X X   X    X PAWEX Op 23 november is ter vergadering een toelichting gegeven met 
betrekking tot wijze waarop en de reden waarom (beheerders van) 
particuliere netten op de wijze als thans het geval is in deze 
Informatiecode worden behandeld. Deze essentiële en verhelderende 
toelichting ontbreekt echter in de aanbiedingsbrief.  
PAWEX dringt erop aan deze aanvulling op de toelichting alsnog toe te 
voegen.    

In de aanbiedingsbrief is de volgende aanvulling gedaan  in 
de toelichting op artikel 1.1.6 op pagina 4: 
Het verplichte leveranciersmodel en de verantwoordelijkheid 
voor meetgegevens bij de leverancier in het nieuwe 
marktmodel, maakt het noodzakelijk dat er nadere 
bepalingen worden gesteld aan de behandeling van 
aansluitingen kleiner of gelijk aan 3x80A of 40 m3(n) per uur 
op particuliere netten, zoals opgenomen in artikel 1.1.6. 
Deze aansluitingen zijn niet gebonden aan het verplichte 
leveranciersmodel, aangezien de beheerder van het 
particuliere net volgens de wet geen netbeheerder is. De 
intentie van de wet- en regelgeving omtrent particuliere 
netten (gesloten distributiesystemen in het Europese 'Derde 
Pakket') is dat deze netten een geografisch afgebakende 
industriële locatie of een commerciële locatie zonder 
huishoudelijke afnemers zijn. Hoewel in de huidige situaties 
op particuliere netten ook consumenten worden beleverd, 
worden voor deze aansluitingen altijd de processen voor 
grootverbruik gehanteerd. Dit heeft als consequentie dat de 
kleinverbruiker niet onder het leveranciersmodel zal worden 
gefactureerd en dat de kleinverbruiker of zijn leverancier 
een meetverantwoordelijke aanwijst die de 
verantwoordelijkheden, zoals in de Informatiecode bij de 
meetverantwoordelijke zijn belegd, uitvoert. De beheerder 
van het particuliere net is ontheven van verplichte deelname 
aan het centrale aansluitingenregister en blijft ontheven van 
de governance over het geautomatiseerde 
berichtenverkeer. Wanneer mocht blijken dat de gekozen 
oplossing in artikel 1.1.6 niet toereikend is dan zal hiervoor 
een aanvullend codewijzigingsvoorstel worden ingediend.  

geen 

Pagina 4/24   X         VEMW Kunnen de netbeheerders een toelichting geven op ‘het warm opleveren 
van aansluitingen zonder administratieve leegstand.  
Wat betekent het wanneer er geen leverancier (bekend) is en onder 
welke situaties kan dit in de praktijk voorkomen? 
In dit verband: zie ook pag 6/24 onder 2.6 ‘tijdelijk geen leverancier’; pag 
9/24 onder 3.1 ‘geen leverancier is geregistreerd’. 
Kunnen meerdere leveranciers op één (GV-)aansluiting actief zijn (denk 
aan GV op landelijk gasnet, de Direct Aangeslotenen)? Zie hiertoe ook 

Het aansluitingenregister heeft de aanvullende 
functionaliteit gekregen om aansluitingen die in aanleg zijn, 
reeds te registreren. Dit biedt een oplossing in het 
bestaande kip-ei probleem, dat een aansluiting pas 
geswitcht kan worden als deze in het aansluitingenregister 
is vermeld en dat een aansluiting pas geactiveerd kan 
worden als alle marktrollen op de aansluiting aanwezig zijn. 
Op deze wijze krijgt de leverancier vroegtijdig de 

geen 
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pag 12/24 onder 4.1 Leveranciersswitch.  Hoe gaat dat administratief 
geregeld worden? 
Hoe is toegang tot de registers voor particuliere netbeheerders 
geregeld? 

mogelijkheid om een aansluiting in te huizen (marktrollen 
zijn aanwezig) en daarmee te zorgen dat bij het opleveren 
van de aansluiting deze direct geactiveerd kan worden. 
 
Het aansluitingenregister biedt geen mogelijkheid tot de 
registratie van meerdere leveranciers op een aansluiting. 
De handelswijze en registratie van aansluitingen op het 
landelijk gastransportnet zijn uitgesloten van de 
Informatiecode (art. 1.1.5) 
 
Indien particuliere netbeheerders besluiten tot deelname 
aan het automatisch berichtenverkeer, is deelname aan de 
registers (C-AR, EAN-codeboek, netbeheerdersregister) 
verplicht. 

Pagina 5/24  x          VEMW Contracteinde KV: hoe wordt omgegaan met situaties waarbij kennelijk 
een mutatie wordt doorgevoerd maar de aangeslotene besluit het 
kennelijke contract binnen de wettelijke termijn (7 dagen) ongedaan te 
maken en terug te vallen op de oude leverancier? 

De contracteindegegevens worden pas na het verstrijken 
van de bedenktijd - en daarmee de effectuering van het 
contract - beschikbaar gesteld.  

geen 

Pagina  6/24  x x         VEMW Verwijderde artikelen in paragraaf 2.5: betreft het hier alleen een 
wisseling van een GV naar KV meetinrichting vice versa of ook het 
plaatsen van een andere meetinrichting binnen het segment GV of KV?   

De oorspronkelijke paragraaf 2.5 beschreef de meterwissel 
op een aansluiting en niet de segmentwissel. 

geen 

Pagina 7/24  x x         VEMW Onder 2.11: kunnen de netbeheerders aangeven hoe het proces gaat 
verlopen m.b.t. ‘detaillering in een aanvullend codewijzigingsvoorstel’.  

De uitwisseling van deze informatie geschiedt in de huidige 
situatie buiten het automatische berichtenverkeer om, 
omdat het zeer diverse technische informatie omtrent de 
aansluiting betreft. 
 
De eerste stap is het besluit dat deze informatie formeel 
moet worden uitgewisseld tussen netbeheerder en 
meetverantwoordelijke Dat is met de huidige bepaling 
geregeld. 
 
De exacte inhoud van het formele bericht is op het moment 
van opstellen van dit codewijzigingsvoorstel nog in 
ontwikkeling. Op het moment dat de inhoud van het formele 
bericht is beschreven en goedgekeurd in de Algemene 
Ledenvergadering NEDU, zal een codewijzigingsvoorstel 
worden opgesteld om de inhoud van het formele bericht te 
codificeren in de Informatiecode. 

geen 

Pagina 7/24   x         VEMW Kunnen de netbeheerders een toelichting geven op de praktijk / 
achtergrond van het blokkeren van automatische mutaties? 

Ten behoeve van de bescherming tegen foutieve mutaties, 
is het mogelijk om grote aansluitingen (>10MVA / GGV) te 
blokkeren voor automatische mutaties. 
 
De aangeslotene geeft aan bij de netbeheerder of 
geautomatiseerde mutaties op zijn aansluiting geblokkeerd 
moet worden. Vanaf dat moment worden alle 
mutatiemeldingen op deze aansluiting afgewezen. 
Een leverancier (met mandaat van de klant) kan bij de 
netbeheerder te kennen geven dat de blokkade van een 

geen 
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aansluiting opgeheven moet worden. De netbeheerder heft 
de blokkade op de aansluiting tijdelijk op, zodat de 
leverancier een mutatie kan melden. 

Pagina 13/24   x         VEMW Onder 4.5 PV-switch: een bulk-switch is niet mogelijk voor 
grootverbruikers. Maar hoe zit dat met meerdere aangeslotenen achter 
één GOS? 

Het bulk PV-switch proces kan alleen worden uitgevoerd 
voor kleinverbruikers. Meerdere aangeslotenen achter één 
GOS (netgebied) hebben altijd nog een eigen EAN-code. 

geen 

Pagina 13/24  x x         VEMW Onder 4.6: Hoe gaat de uitvoering van een switch in de praktijk? Het proces verloopt zoals beschreven in proces 4.6 van de 
Informatiecode. In het kort: 
1. indien de MV-switch gepaard gaat met een wisseling van 
de meter, maken de meetverantwoordelijken vooraf 
afspraken over het moment van meterwissel en hoe de 
meetgegevens uit te wisselen. 
2. de nieuwe meetverantwoordelijke dient de switchmelding 
in bij de netbeheerder. De netbeheerder toetst de 
switchmelding aan een standaard aantal eisen en keurt de 
switch goed of af. 
3. de netbeheerder informeert de oude en nieuwe 
meetverantwoordelijke over de MV-switch 
4. de netbeheerder muteert het aansluitingenregister en 
informeert de aanwezige marktrollen (LV, PV en MV) 
middels de stamgegevens. 

geen 

Pagina 14/24  x x         VEMW Onder 4.10: hoe weet de netbeheerder wanneer een aansluiting fysiek 
gereed is (procedure)? 

De netbeheerder is altijd als uitvoerende partij of als 
toezichthouder aanwezig bij het inbedrijfstellen van een 
aansluiting en zal de fysieke status van de aansluitingen 
administratief moeten verwerken in het 
aansluitingenregister. 

geen 

Pagina 14/24   X X   X    X PAWEX Bij 4.10: Een duidelijke definitie en procedure met betrekking tot 
vaststellen dat de aansluiting fysiek gereed is.  
Tijdens de vergadering werd hier nogal bagatelliserend over gedaan, 
maar PAWEX leden hebben helaas ervaring met netbeheerders die 
weinig welwillend zijn bij het inbedrijf nemen (fysiek gereed verklaren) 
van niet door hen aangelegde, c.q. openbaar aanbesteedde 
aansluitingen (> 10 MW).  

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van fysieke 
handelingen wordt niet bepaald in de informatiecode. De 
essentie van de artikelen, bedoeld in 4.10 / 4.11 / 4.12, is 
de verantwoordelijkheden van de netbeheerder in het 
administratief verwerken en communiceren van wijzigingen 
omtrent de fysieke status van de aansluiting. 
De opmerkingen is valide en zal leiden tot een aanpassing 
van de betroffen artikelen in de Informatiecode. geen effect 
op de aanbiedingsbrief. 

aanpassing van paragraaftitels 
IcEG 4.10.2, 4.11.2 en 4.12.2 

Pagina 17/24   x         VEMW Onder 7: Kunnen de netbeheerders inzicht geven in de planning m.b.t. 
de invulling van de Allocatie en Reconciliatie? 

De Allocatie en Reconciliatie zijn momenteel goed 
beschreven in de technische codes, zodat er geen urgentie 
bestaat om de verplaatsing van bestaande artikelen uit de 
technische codes naar de informatiecode op zeer korte 
termijn te realiseren. 

geen 

Pagina 19/24  X X        X VEMW De netbeheerders stellen dat de consequenties van het voorstel beperkt 
zijn voor aangeslotenen op grootverbruikaansluitingen. Maar is dat ook 
zo, bijvoorbeeld voor de aangeslotenen op een GDS en de beheerder 
van een GDS?  

Pas ten gevolge van de implementatiewet 3e pakket worden 
de gesloten distributiesystemen (GDS) geïntroduceerd. 
Thans is er nog sprake van particuliere netten. Voor de 
exploitanten van particuliere netten blijft de situatie bij het 
oude. Dat wil zeggen dat zij gerechtigd zijn om buiten het 
automatische berichtenverkeer om derden-toegang te 
verlenen. Wanneer zij aan het automatische 
berichtenverkeer wensen deel te nemen, zijn zij verplicht te 

geen 
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