
 Bijlage 2 bij brief 12043 (gewijzigd voorstel dossier 103834) 

 
 

 

Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit en Gas 
 

 

Tarievencode Elektriciteit Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 2. 

 

Netcode Elektriciteit Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 9. 

 

Meetcode Elektriciteit Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 11.  

 

Systeemcode Elektriciteit Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 19. 

 

Begrippenlijst Elektriciteit  Alleen te wijzigen begrippen zijn opgenomen vanaf pagina 23. 

 

Tarievencode Gas Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 26. 

 

Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 28. 

 

Meetvoorwaarden Gas – RNB Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 28. 

 

Allocatievoorwaarden Gas Alleen te wijzigen artikelen zijn opgenomen vanaf pagina 29. 

 

Begrippenlijst Gas  Alleen te wijzigen begrippen zijn opgenomen vanaf pagina 30. 

 

Van hoofdstukken en bijlagen die in hun geheel worden verplaatst naar de Informatiecode Elektriciteit en Gas is alleen de hoofdstuktitel of 

bijlage titel opgenomen in dit document. Alleen de olijfgroen en roze gemarkeerde wijzigingsvoorstellen maken deel uit van dit voorstel. Wijzi-

gingen met een andere kleurmarkering maken deel uit van andere bij NMa in behandeling zijnde wijzigingsvoorstellen. 

 

 

Zwarte tekst is vigerende door de Raad van Bestuur van de NMa vastgestelde codetekst. Gekleurde - onderstreepte of doorgehaalde - tekst is 

onderdeel van de volgende codewijzigingsvoorstellen die in behandeling zijn bij de NMa: 

- 08-02-2011: voorstel N 2011-447 103376 deelmarktgrenzen  

- 31-10-2011: voorstel N 2011-400 103556 criteria voor spanningsdips in HS-netten 

- 05-12-2011: voorstel N 2011-589 104011 inning systeemdienstentarief op particuliere netten 

- 20-12-2011: concept besluit 103834/…  103897  uitrol slimme meter (kamerstukken 31374), ten behoeve van de leesbaar-

heid zijn deze wijzigingen in de McE en MvGR alleen in de kantlijn aangegeven en niet in de codetekst gemarkeerd   

- 21-12-2011: voorstel 11158  103834 kleinverbruik marktmodel (kamerstukken 31374) 

- 13-04-2012: gewijzigd voorstel 12043  103834 kleinverbruik marktmodel (kamerstukken 31374), waarin opgenomen 

redactionele wijzigingen uit dossier 103899 en gewijzigd voorstel voor dossier 103900 
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Tarievencode Elektriciteit: 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                      

1.2.1 In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Wet: de Elektriciteitswet 1998; 

b. Raad van Bestuur van de mededingingsautoriteit: de Raad van Bestuur van de mededingingsautoriteit, als bedoeld 

in artikel 1, onderdeel e, van de Elektriciteitswet 1998. 

 De in deze regeling gebruikte begrippen die ook in de Wet worden gebruikt, hebben de betekenis die daaraan in de 

Wet is toegekend. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                               

1.2.2 Tenzij anders blijkt, wordt in deze regeling onder aangeslotenen mede verstaan de netbeheerder wiens net is aange-

sloten op een net van een gelijk spanningsniveau.    

 Van de overige in deze regeling gebruikte begrippen is de betekenis vastgelegd in de Begrippenlijst Elektriciteit. 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                         

1.2.6 Waar in deze regeling sprake is van kosten worden bedoeld die kosten die de grondslag vormen voor de tarieven die 

door de Rraad van Bestuur van de mededingingsautoriteit worden vastgesteld. 

 (……) 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Besluit 101629_1/11; in werking: 05-02-2004 

Besluit 101726/35; in werking: 01-07-2005 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                              

2.1.4 Voor het leveren van de aansluitdienst wordt aan iedere aangeslotene het aansluittarief in rekening gebracht. In geval 

op verzoek van de aangeslotene meerdere verbindingen zijn aangelegd, wordt elke extra verbinding die geen deel 

uitmaakt van de standaardaansluiting als extra aansluiting beschouwd waarvoor het aansluittarief in rekening wordt 

gebracht. Voor verbindingen gerealiseerd voor 1 januari 2004 en voor aansluitingen groter dan 10 MVA of 1 MVA, in-

dien de afnemer aangeslotene daar om verzocht heeft, zullen de instandhoudingskosten in geval van meerdere ver-

bindingen in overleg tussen netbeheerder en afnemer aangeslotene tot stand komen. 

Besluit 101690/31; in werking: 01-09-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                               

2.1.5 Een afnemer aangeslotene heeft recht op een aansluiting op het door hem gevraagde spanningsniveau, tenzij dit om 

technische redenen redelijkerwijs niet van de netbeheerder kan worden verlangd. Netbeheerder en afnemer aangeslo-

tene overleggen over onder welke voorwaarden en tegen welke vergoeding de aansluiting in deze gevallen wordt ge-

realiseerd. 

Besluit 101690/31; in werking: 01-09-2004 

Besluit 102815/9; in werking: 04-10-2008 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                               

2.1.6 Indien een afnemer aangeslotene in de zin van artikel 16c, eerste en tweede lid, van de Wet, aansluitingswerkzaamhe-

den laat uitvoeren door een ander dan de netbeheerder, wordt, in uitzondering op het gestelde in artikel 2.1.4, door de 

netbeheerder geen aansluittarief in rekening gebracht voor de desbetreffende aansluiting, maar slechts de vergoeding 

bedoeld in artikel 2.1.7. 

Besluit 101690/31; in werking: 01-09-2004  

Besluit 102203/14; in werking: 03-06-2007 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                

2.1.7 In de overeenkomst, bedoeld in artikel 2.3.4.1 van de Netcode Elektriciteit, wordt vastgelegd welke aansluitingswerk-

zaamheden de aangeslotene openbaar zal aanbesteden en welke daarmee samenhangende taken de netbeheerder, als 

bedoeld in artikel 16c, derde lid, 3 van de Wet, heeft. De met de aansluitingswerkzaamheden samenhangende taken, 

die de netbeheerder op grond van deze overeenkomst in ieder geval heeft, staan vermeld in artikel 2.3.4.2 van de Net-

code Elektriciteit. Voor deze in de overeenkomst vermelde taken komen afnemer aangeslotene en netbeheerder een 

redelijke vergoeding overeen die gespecificeerd wordt naar taak en gebaseerd is op het aantal door de netbeheerder 

daaraan daadwerkelijk te besteden uren. 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                        

2.2.2 Met betrekking tot de in 2.2.1 sub a, onderdeel a, genoemde kosten geldt dat slechts de kosten van rechtstreeks met 

de totstandbrenging van de aansluiting gemoeide investeringen in aanmerking worden genomen, waarbij de netbe-

heerder voor de standaardaansluitingen, zoals aangegeven in de tabel in 2.3.3.C 2.3.3c en nader omschreven in bijlage 

A bij deze Tarievencode Elektriciteit, uitgaat van gemiddelden. 

 (……) 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

2.3.2.A2.3.2a Het eenmalige aansluittarief bestaat uit een bedrag dat is opgebouwd uit een vast bedrag voor de verbreking van het 

net van de desbetreffende netbeheerder om een fysieke verbinding van de installatie van een afnemer aangeslotene 

met dat net tot stand te brengen (de knip), een vast bedrag voor het installeren van voorzieningen om het net van de 

desbetreffende netbeheerder te beveiligen en beveiligd te houden (de beveiliging) en een vast bedrag voor het tot 

stand brengen van een verbinding met een maximale kabellengte van kleiner dan of gelijk aan 25 meter tussen de 

plaats waar het net verbroken is en de voorzieningen om het net te beveiligen (de verbinding), aangevuld met een be-

drag per meter voor elke meter meer dan die 25 meter. 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                          

2.3.2.B2.3.2b De periodieke vergoeding voor aansluitingen met een aansluitcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 3 MVA bestaat uit een 

bedrag ter dekking van de kosten van het instandhouden van de aansluiting en voor elke meter meer dan de maximale 

kabellengte van 25 meter tussen de plaats waar het net verbroken is en de voorzieningen om het net te beveiligen (de 

verbinding). De periodieke vergoeding voor aansluitingen met een aansluitcapaciteit groter dan of gelijk aan 3 MVA 

bestaat uit een bedrag ter dekking van de kosten van het instandhouden van de aansluiting, aangevuld met een be-

drag per meter ter dekking van de kosten van het instandhouden voor elke meter meer dan die 25 meter. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Voorstel N 2011-447: 08-02-2011 (103376)        

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                         

2.3.3 Met inachtneming van de tabel genoemd in 2.3.3.C 2.3.3c en bijlage A wordt het aansluittarief bepaald door de aan-

sluitcapaciteit die de aangeslotene wenst. Het is de netbeheerder toegestaan om voor zijn gebied afwijkende grenzen 

vast te stellen. Deze afwijkende grenzen liggen ter inzage bij de netbeheerder en worden, ook bij wijzigingen ervan, 

schriftelijk gemeld bij de Raad van Bbestuur van de mededingingsautoriteit. Een voornemen tot het wijzigen van de 

grenzen wordt aan de Raad van Bbestuur van de mededingingsautoriteit ter kennis gebracht, tegelijk met het voorstel 

voor de tarieven als bedoeld in artikel 41b van de Elektriciteitswet 1998 Wet. Wijzigingen van de grenzen zijn van toe-

passing met ingang van de datum waarop ook nieuw vastgestelde tarieven in werking treden. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004  

Besluit 101629_1/11; in werking: 05-02-2004  

Besluit 101726/35; in werking: 01-07-2005  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

2.3.3.A2.3.3a Voor de volgende aansluitingen: 

a. aansluitingen met een aansluitcapaciteit van meer groter dan 10 MVA; 

b. aansluitingen met een aansluitcapaciteit van meer groter dan 1 MVA en waarbij de afnemer aangeslotene de net-

beheerder heeft verzocht om van de standaardaansluiting af te wijken; 

c. tijdelijke aansluitingen zoals bouwaansluitingen en aansluitingen voor kermissen en andere kortstondige evene-

menten,  

 geldt een aansluittarief dat is gebaseerd op de voorcalculatorische projectkosten met betrekking tot een dergelijke 

aansluiting. Voor het berekenen van de tarieven gebaseerd op de voorcalculatorische kosten wordt de onderstaande 

standaardfactuur toegepast. Indien de netbeheerder de aanleg van de aansluiting aanbesteed, dan biedt de netbe-

heerder de afnemer aangeslotene inzicht in de criteria, de procedure en het resultaat van aanbesteding. 

(…..tabel weggelaten…..) 
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Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

2.3.3.B2.3.3b Het aansluittarief voor een aansluiting van een netbeheerder op het net van een andere netbeheerder is gebaseerd op 

de voorcalculatorische projectkosten met betrekking tot een dergelijke aansluiting. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

2.3.3.C2.3.3c Tabel 

Gewenste 

aansluitcapaciteit 
1
 

Nominale 

aansluit-

spanning 

 

Tarief voor de 

verbreking in  

het net  

 

(knip) 

Tarief voor het 

installeren van 

de beveiligings-

voorziening  

(beveiliging) 

Tarief voor de verbinding tussen  

de verbreking in het net en de  

beveiligingsvoorziening  

 

(verbinding) 

    Kabellengte tot max. 

25 meter 

Tarief per meter voor 

afstanden > 25 meter 

t/m≤1x6A  

(geschakeld net) 

0,4 kV 400 V     

t/m≤3x25A 

 

0,4 kV 400 V     

>3x25A en t/m≤3x35A 

 

0,4 kV 400 V     

>3x35A en t/m≤3x50A 

 

0,4 kV 400 V     

>3x50A en t/m≤3x63A 

 

0,4 kV 400 V     

>3x63A en t/m≤3x80A 

 

0,4 kV 400 V     

>3x80A en t/m≤60 kVA  

af LS-et 

0,4 kV 400 V     

>60 kVA en t/m≤0,3 

MVA 300 kVA af sec. 

zijde LS-transf. 

0,4 kV 400 V      

>0,3 MVA 300 kVA 

en t/m≤,0 MVA 

MS     

>3,0 MVA  

en t/m≤100 MVA 
TS 

2
     

>100 MVA 

 

HS en EHS     

 

 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

2.4.1 Bij het verbreken of aflopen van het aansluitcontract de aansluitovereenkomst worden de kosten voor het uitgebruik 

nemen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekening gebracht bij de aangeslotene. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                            

2.4.2 Bij het verlengen van het aansluitcontract de aansluitovereenkomst hoeven bestaande aansluitingen niet ingrijpend te 

worden aangepast, tenzij wijzigingen noodzakelijk zijn om de netbeheerder in de gelegenheid te stelen zijn wettelijke 

taken uit te voeren. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                            

2.4.3 Bij wijziging van een aansluiting op verzoek van aangeslotenen geldt een tarief gebaseerd op de voorcalculatorische 

projectkosten met betrekking tot een dergelijke wijziging tot een maximum van het aansluittarief dat geldt voor de 

nieuwe aansluiting volgens de tabel genoemd onder 2.3.3.C 2.3.3c plus eventueel de eenmalige bijdrage conform arti-

kel 2.4.1 voor het verwijderen van de oude aansluiting. 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                            

2.4.4 Voor het berekenen van de eenmalige bijdrage voor het uitgebruik nemen van de aansluiting ex artikel zoals bedoeld 

in 2.4.1 en voor het berekenen van de voorcalculatorische projectkosten voor het wijzigen van een aansluiting ex artikel 

zoals bedoeld in 2.4.3 wordt de wijze, zoals bepaald in artikel 2.3.3.A 2.3.3a, toegepast. 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Besluit 101690/31; in werking: 01-09-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                            

2.4.5 In het geval dat op een bestaande aansluiting een nieuwe aansluiting wordt gemaakt, zodat een deel van de aansluit-

kabel in een net verandert, zal de netbeheerder onder de volgende voorwaarden overgaan tot restitutie van een deel 

van het door de “eerstaangeslotene” betaalde eenmalige aansluittarief: 

a.  de restitutie heeft slechts betrekking op het tarief dat is betaald voor de meerlengte van de verbinding boven de 

25 meter; 

b.  de restitutie is van toepassing wanneer de afstand van de nieuwkomer hemelsbreed gemeten naar de aansluitka-

bel van de “eerstaangeslotene” korter is dan de afstand gemeten naar het voormalige net. De afstand wordt ge-

meten zoals bepaald is voor de standaardaansluiting; 

c.  De restitutieregeling is niet van toepassing op aansluitingen boven de groter dan 10 MVA, tijdelijke aansluitingen, 

aansluitingen ouder dan 25 jaar en aansluitingen waarvan de aansluitwerkzaamheden zijn uitbesteed aan derden; 

en 

d.  voor de eerste zeven jaar wordt de restitutie op initiatief van de netbeheerder verstrekt. Na zeven jaar wordt de 

restitutie verstrekt indien de “eerstaangeslotene” hiertoe een schriftelijk, met bewijsstukken ondersteund, verzoek 

bij de netbeheerder indient; en 

e.  onder “eerstaangeslotene” wordt iedere afnemer aangeslotene verstaan op wiens aansluitkabel een nieuwe aan-

sluiting wordt gemaakt. 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Besluit 101690/31; in werking: 01-09-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                            

2.4.6 De restitutie genoemd in artikel 2.4.5 wordt als volgt berekend. De hoogte van de restitutie wordt bepaald door de 

lengte van het gemeenschappelijke deel van de voormalige aansluitkabel van de “eerstaangeslotene” te vermenigvu l-

digen met het tarief voor de meerlengte van de aansluitkabel dat de “eerstaangeslotene” destijds betaald heeft. Deze 

restitutie wordt toegepast bij elke nieuwe aansluiting waarbij weer een deel van de aansluitkabel van de “eerst-

aangeslotene” verandert in net. Voor aansluitingen groter dan 10 MVA, tijdelijke aansluitingen en aansluitingen waar-

van de werkzaamheden zijn uitbesteed aan derden zal tussen netbeheerder en afnemer aangeslotene overleg worden 

gevoerd over de hoogte van restitutie. 
 (……) 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Besluit 102490/23; in werking: 01-01-2009 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                      

 

3.1.3 Voor het leveren van de transportdienst wordt het transporttarief in rekening gebracht: 

a. Per aansluiting voor aangeslotenen in de tariefcategorieën genoemd in 3.7.1, onderdeel f en g, met een aanslui-

ting met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3*80A 3x80A:  

b.  voor alle overige aangeslotenen per aansluiting en per energierichting in het overdrachtspunt van die aansluiting. 

Voor aansluitingen bestaande uit meer verbindingen geldt dat deze verbindingen voor het transporttarief als één 

                                           
1 Indien de netbeheerder in de tabel in 2.3.3.C 2.3.3c afwijkende grenzen hanteert, dan worden die afwijkende grenzen eveneens gehanteerd in 3.7.2. 
2 In gebieden waar geen TS voorhanden is, wordt de aansluiting op het naast hogere of lagere spanningsniveau gerealiseerd. 



 

 Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode – gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 (103834)  pagina 4 van 32 

aansluiting beschouwd worden voor zover de verbindingen in één en dezelfde tariefcategorie vallen en de netaan-

sluitpunten van deze verbindingen liggen in delen van het net van de netbeheerder die in de normale bedrijfstoe-

stand galvanisch met elkaar verbonden zijn. Indien door deze sommatie het transportvermogen uitgaat boven de 

grenzen van de betreffende tariefcategorie volgens 3.7.2, dan blijft toch de tariefcategorie, waarin de afzonderlijke 

verbindingen vallen, gelden. 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                      

3.1.4  Iedere aangeslotene met een aansluiting groter dan 3x80A is verplicht om aan de netbeheerder een waarde voor het 

gecontracteerde transportvermogen op te geven. Deze waarde is kleiner dan of gelijk aan de met het gecontracteerde 

transportvermogen overeenkomende waarde van de gewenste aansluitcapaciteit, rekening houdend met de door de 

netbeheerder verwachte arbeidsfactor in het overdrachtspunt van de aansluiting. 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Besluit 101690/31; in werking: 01-09-2004 

Besluit 103388/12; in werking: 28-07-2010               

Voorstel N 2011-400: 31-10-2011 (103556)              

Conceptbesl.103834/: 20-12-2011 (103897)   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834) 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)        

3.2.2 De kosten, welke worden bepaald conform de normen en eisen van de Raad van Bbestuur van de mededingingsautori-

teit, worden ingedeeld in twee categorieën: 

a.  de transportafhankelijke kosten, zijnde: 

- de afschrijvingslasten van de netinfrastructuur; 

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

- de kosten van aanleg en instandhouding van de netinfrastructuur; 

- de kosten van inkoop van energie voor de dekking van netverliezen, het oplossen van transportbeperkingen, 

het toepassen van congestiemanagement en de handhaving van de spannings- en blindvermogenshuishou-

ding; 

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

Elektriciteit; 

- de gecascadeerde kosten van netten op een hoger spanningsniveau; 

- de operationele kosten in verband met het voorgaande. 

b.  de transportonafhankelijke kosten, zijnde: 

- de kosten van verwerking van meetgegevens (hoofdstuk 4 7 van de Meetcode Elektriciteit 5 en 6 van de In-

formatiecode Elektriciteit en Gas); 

- de kosten voor beheer van het aansluitingregister; 

- de kosten voor allocatie, reconciliatie en validatie; 

- de kosten voor factureren, klantenservice, incasso en klanten- en contractadministratie; 

- de kosten voor het invullen van dataverzoeken van Raad van Bbestuur van de mededingingsautoriteit; en 

- de kosten voor het afhandelen van switch- en verhuisberichten. 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Voorstel N 2011-447: 08-02-2011 (103376)                 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                          

3.2.5  Met betrekking tot de 10 kV-netten kan de netbeheerder besluiten dat, op grond van de specifieke netconfiguratie en 

in het verleden gevoerde beleid, er in de kostentoerekening onderscheid wordt gemaakt tussen een netvlak MS-

transport en een netvlak MS-distributie.  

 Indien een netbeheerder van een of meer van de in 3.2.4 geboden mogelijkheden gebruik wil maken, wordt het voor-

nemen hiertoe aan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit ter kennis gebracht, tegelijk met het voorstel 

voor de tarieven als bedoeld in artikel 41b van de Elektriciteitswet 1998 Wet. Wijzigingen zijn van toepassing met in-

gang van de datum waarop ook nieuw vastgestelde tarieven in werking treden. 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999        

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                            

3.3.1 De transporttarieven zijn: 

a.  Het tarief voor transport, niet zijnde het in onderdeel b genoemde transport, beschreven in de paragrafen 3.4 – tot 

en met 3.8; 

b.  het tarief voor het transport van blindenergie, beschreven in paragraaf 3.9. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                            

3.3.2 Het in 3.3.1, onderdeel a, genoemde tarief valt uiteen in een transportafhankelijk tarief, beschreven in de paragrafen 

3.4 – tot en met 3.7, en een transportonafhankelijk tarief, beschreven in paragraaf 3.8. 

Besluit 102077/8;  in werking: 01-01-2007 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

3.3.3 Een streng van lichtmasten wordt voor de toepassing van het transporttarief beschouwd als één aansluiting waarbij de 

indeling in een transporttariefcategorie, conform artikel 3.7.2, wordt gebaseerd op (de som van) het gecontracteerd 

transportvermogen van de lichtmasten in deze streng. Daarbij wordt een “streng lichtmasten” gedefinieerd als: een 

aantal lichtmasten, niet zijnde een OV-installatie, dat wordt gevoed vanuit dezelfde laagspanningsrail in een transfor-

matorstation en waarover slechts één afnemer aangeslotene kan beschikken. 

 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 00-068; in werking: 01-01-2001  

Besluit 101685/39; in werking: 01-07-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                          

3.4.1  Voor de bepaling van het transportafhankelijke tarief vindt een toerekening van de in 3.2.2, onderdeel a, genoemde 

kosten plaats tussen producenten enerzijds, verbruikers anderzijds, aldus dat: 

a.  aan producenten die zijn aangesloten op een net op EHS-niveau of op een net op HS-niveau 0 (nul) procent van 

de som van de transportafhankelijke kosten met betrekking tot die netvlakken wordt toegerekend; 

b.  aan verbruikers 100 (honderd) procent van de som van de transportafhankelijke kosten van EHS en HS netten als-

mede de transportafhankelijke kosten met betrekking tot de overige netvlakken wordt toegerekend, een en ander 

volgens het cascadebeginsel, bedoeld in 3.6.1 en volgende. 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                             

3.5.2  Het LUP wordt bepaald volgens de breuk: 

Toegerekende kosten aan producenten EHS + HS 

Totale invoeding op EHS + HS in kWh 

 Waarbij onder “toegerekende kosten” in de teller wordt gedoeld op de genormeerde kosten die aan de producenten 

op de in 3.4.1, onderdeel a, aangegeven wijze zijn toegerekend. 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                       

3.5.5  De opbrengsten van het op voet van 3.5.4 in rekening gebracht LUP worden onder de daar bedoelde netbeheerders 

verdeeld naar rato van hun aandeel in de netkosten als bedoeld in 3.4.1, onderdeel a, in het eerste jaar waarin het LUP 

van kracht is. In hierop volgende jaren worden de opbrengsten verdeeld naar rato van het aandeel in de kosten aange-

past voor CPI-X. 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999   

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

3.5.9  Voor 1 oktober van een jaar n doen de in 3.5.4 bedoelde netbeheerders aan de instantie opgave van de werkelijke 

hoeveelheid ingevoede kWh in de periode 1 augustus van het jaar n-1 t/m tot en met 31 juli van het jaar n. De instan-

tie verricht op basis daarvan voor volumeverschillen van de tariefdrager een nacalculatie van de op grond van 3.5.8 

voorcalculatorisch bepaalde opbrengst. Het verschil wordt verrekend in het tarief van het daaropvolgende jaar (n+1). 
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 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                         

3.6.2  Voor de toepassing van het cascadebeginsel ten aanzien van de kosten van de in 3.4.1, onderdelen a en b, bedoelde 

netten wordt de voorcalculatorische vastgestelde opbrengst van het LUP op die kosten in mindering gebracht. 

 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 00-013; in werking: 01-01-2000  

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                          

3.7.1  Met inachtneming van artikel 3.2.5 worden voor de bepaling van het transportafhankelijke verbruikers-transporttarief 

(TAVT) de volgende tariefcategorieën onderscheiden: 

a1. EHS 

a2. HS 

b.  TS 

c.  Trafo HS+TS / MS 

d.  MS 

e.  Trafo MS / LS 

f.  LS 

g.  LS geschakeld 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                            

3.7.3  De grenzen genoemd in 3.7.2 komen overeen met de grenzen in de tabel in 2.3.3.C 2.3.3c. De verdeling van de aange-

slotenen over de categorieën voor het gecontracteerde transportvermogen ex artikel zoals bedoeld in 3.7.2 kan echter 

afwijken met die voor de gewenste aansluitcapaciteit ex artikel zoals bedoeld in 2.3.3 in die zin dat aangeslotenen voor 

het gecontracteerde transportvermogen op verzoek van de afnemer aangeslotene in een lagere categorie kunnen 

worden ingedeeld dan voor de gewenste aansluitcapaciteit. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                             

3.7.4  [verplaatst] Onder gecontracteerd transportvermogen wordt verstaan dat vermogen dat een verbruiker redelijkerwijs 

verwacht maximaal op enig moment in het jaar nodig te hebben voor zijn aansluiting. Iedere verbruiker met een aan-

sluiting groter dan 3x80A is verplicht om aan de netbeheerder een waarde voor het gecontracteerde transportver-

mogen op te geven. Deze waarde is gelijk of kleiner dan de waarde van de gewenste aansluitcapaciteit. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                             

3.7.5  De tariefdragers voor het TAVT voor verbruikers in de tariefcategorieën, genoemd in 3.7.1, onderdelen a tot en met c, 

zijn: 

a.  kWgecontracteerd voor gecontracteerd transportvermogen ter dekking van 50% van de kosten die met toepassing van 

3.6.3 worden toegerekend aan de in die tariefcategorieën genoemde netvlakken; 

b.  kWmax per maand ter dekking van 50% van de kosten die met toepassing van 3.6.3 worden toegerekend aan de in 

die tariefcategorieën genoemde netvlakken. 

Besluit 00-068; in werking: 01-01-2001  

Besluit 100498/12; in werking: 15-01-2002 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                              

3.7.5.A 3.7.5a De tariefdragers voor het TAVT voor verbruikers met een bedrijfstijd (totaal aantal afgenomen kWh’s per jaar / max i-

maal afgenomen vermogen per jaar) van maximaal kleiner dan of gelijk aan 600 uur in de tariefcategorieën, genoemd 

in 3.7.1, onderdelen a tot en met c, zijn: 

a.  0,5 x kWgecontracteerd voor gecontracteerd transportvermogen; 

b.  kWmax per week waarvoor het tarief gelijk is aan 18/52 x kWmax per maand. 

 Onder de in dit onderdeel genoemde week wordt verstaan een kalenderweek, die loopt van maandag 06:00 uur tot de 

volgende maandag 06:00 uur. Week 1 is de week, waarin de eerste donderdag van het jaar valt. 

 Op basis van het ingeschatte gebruik, dat wordt afgerekend met deze twee tariefdragers, dient een deel van de kosten, 

die met toepassing van artikel 3.6.3 worden toegerekend aan de in die tariefcategorieën genoemde netvlakken, met de 

in dit artikel onderdeel a en b genoemde tariefdragers te worden gedekt. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 00-068; in werking: 01-01-2001  

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                             

3.7.6  De in 3.7.5, onderdeel a, en de in 3.7.5.A 3.7.5a onderdeel a, genoemde tariefdragers worden gebaseerd op de waarde 

van het gecontracteerde transportvermogen voor een kalenderjaar. Bij overschrijding wordt het gecontracteerde trans-

portvermogen aangepast en geldt de nieuwe waarde voor het gehele kalenderjaar waarin de overschrijding zich voor-

doet. Dit is alleen van toepassing wanneer de verschillende netaansluitpunten van een aangeslotene in de normale be-

drijfstoestand operationeel zijn. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 00-068; in werking: 01-01-2001 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                            

3.7.7  Het gecontracteerde transportvermogen voor verbruikers genoemd in 3.7.5 en 3.7.5.A 3.7.5a kan maximaal eenmaal 

gedurende het jaar naar beneden of boven worden aangepast, indien er sprake is van sterk gewijzigde omstandighe-

den bij de verbruiker die vooraf niet in redelijkheid hadden kunnen worden voorzien, onverminderd het bepaalde in 

3.7.6. 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                             

3.7.9  De tariefdragers voor het TAVT voor verbruikers in de tariefcategorie, genoemd in 3.7.1, onderdeel d, zijn: 

a.  kWgecontracteerd voor gecontracteerd transportvermogen ter dekking van 25% van de kosten die met toepassing van 

3.6.3 worden toegerekend aan het in die tariefcategorie genoemde netvlak; 

b.  kWmax per maand ter dekking van 25% van de kosten die met toepassing van 3.6.3 worden toegerekend aan het in 

die tariefcategorie genoemde netvlak; 

c.  kWh ter dekking van 50% van de kosten die met toepassing van 3.6.3 worden toegerekend aan het in die tariefca-

tegorie genoemde netvlak. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                              

3.7.10  De tariefdragers voor het TAVT voor verbruikers in de tariefcategorie, genoemd in 3.7.1, onderdeel e, zijn: 

a.  kWgecontracteerd voor gecontracteerd transportvermogen gelijk aan het tarief genoemd 3.7.9, onderdeel a, plus een 

verhoging ter dekking van de kosten die met toepassing van 3.6.3 zijn toegerekend aan Trafo MS / LS; 

b.  kWmax per maand gelijk aan het tarief genoemd 3.7.9, onderdeel b; 

c.  kWh gelijk aan het tarief genoemd 3.7.9, onderdeel c. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                             

3.7.11  Voor de in 3.7.9, onderdeel a, en 3.7.10, telkens onderdeel a, genoemde tariefdrager wordt uitgegaan van een waarde 

voor het gecontracteerde transportvermogen die voor onbepaalde tijd geldt. Deze waarde wordt aangepast in de na-

volgende gevallen: 

a.  de verbruiker verzoekt om een aanpassing van het gecontracteerde transportvermogen, waarbij een aanpassing - 

die dan geldt voor onbepaalde tijd - ingaat op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de maand waarin 

het verzoek is gedaan. Een verlaging kan niet eerder ingaan dan twaalf maanden na de laatst opgetreden aanpas-

sing naar boven van het gecontracteerde transportvermogen; 

b.  er heeft een overschrijding van de waarde plaatsgevonden, in welk geval met ingang van de eerste dag van de ka-

lendermaand waarin zich de overschrijding heeft voorgedaan de waarde van het gecontracteerde transportver-

mogen voor onbepaalde tijd als dienovereenkomstig aangepast geldt; 

c.  binnen twaalf maanden na een verzoek om een aanpassing van het gecontracteerde transportvermogen naar be-

neden vindt een overschrijding van de verlaagde waarde plaats, in welk geval de waarde van het gecontracteerde 

transportvermogen met terugwerkende kracht tot de datum van het verzoek voor onbepaalde tijd als dienover-
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eenkomstig aangepast geldt. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Besluit 102490/23; in werking: 01-01-2009 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                              

3.7.12  De tariefdragers voor het TAVT, die met toepassing van 3.6.3 worden toegerekend aan verbruikers in de tariefcatego-

rieën, genoemd in 3.7.1 onderdelen f en g, zijn: 

a. voor verbruikers met een aansluiting met een doorlaatwaarde groter dan 3*80A 3x80A:  

- kWgecontracteerd voor gecontracteerd transportvermogen, ter dekking van 16% van de kosten. 

- kWh voor laaguren en een kWh voor normaaluren, ter dekking van 84% van de kosten. 

b. voor verbruikers met een aansluiting met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3*80A 3x80A:  

- rekencapaciteit (kW) gebaseerd op de doorlaatwaarde van de aansluiting, ter dekking van 100% van de kos-

ten. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 102490/23; in werking: 01-01-2009 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                             

3.7.13  Met betrekking tot de tariefdrager, genoemd in 3.7.12, onderdeel a , geldt dat: 

a.  dubbeltariefverbruikers een op die tariefdrager gebaseerd gedifferentieerd tarief betalen al naar gelang sprake is 

van verbruik gedurende laaguren of verbruik gedurende normaaluren. De relatieve verhouding tussen de tarieven 

voor normaal uren en laaguren is door de netbeheerder te bepalen. 

b.  enkeltariefverbruikers een op die tariefdrager gebaseerd tarief betalen waarbij de netbeheerder de verhouding van 

het enkeltarief ten opzichte van het normaaltarief kan bepalen. 

Besluit 102490/23; in werking: 01-01-2009 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                              

3.7.13.A 3.7.13a Het TAVT voor verbruikers met een aansluiting met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3*80A 3x80A 

wordt berekend door de totale toegerekende transportafhankelijke kosten te delen door de som van het aantal aan-

sluitingen per afnemerscategorie vermenigvuldigd met de rekencapaciteit van deze afnemerscategorie (zie tabel). De 

rekencapaciteit wordt gebruikt om de capaciteitsafhankelijke tarieven voor de onderscheiden afnemerscategoriën te 

bepalen.  

 Tabel: rekencapaciteit 

Afnemerscategorie Doorlaatwaarde van de aansluiting Rekencapaciteit [kW] 

1 t/m 1*6A ≤ 1x6A op het geschakeld net 0,05 

2 t/m 3*25A ≤ 3x25A + alle 1-fase aansluitingen 
1
 4 

3 > 3*25A  t/m 3*35A 3x25A en ≤ 3x35A 20 

4 > 3*35A  t/m 3*50A 3x35A en ≤ 3x50A 30 

5 > 3*50A t/m3*63A  3x50A en ≤ 3x63A 40 

6 > 3*63A t/m3*80A 3x63A en ≤ 3x80A 50 
1
 Met uitzondering van de 1*6A 1x6A aansluitingen op het geschakeld net. 

 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 102867/23; in werking: 07-02-2009 

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

3.9.3  Voor productie-eenheden aangesloten op:  

a. netten met een spanningsniveau van kleiner dan of gelijk aan 1 kV en lager geldt een blindenergietarief met als 

tariefdrager kvarh indien de uitgewisselde blindenergie uitgaat boven de in artikel 2.4.1.2 van de Netcode Elektrici-

teit genoemde grenzen. 

b. netten met een spanningsniveau van groter dan 1 kV tot en kleiner dan 110 kV geldt een blindenergietarief met 

als tariefdrager kvarh indien de uitgewisselde blindenergie uitgaat boven de in artikel 2.1.5.6a van de Netcode 

Elektriciteit genoemde grenzen. Voor zover de betreffende blindenergie op verzoek van de netbeheerder is uitge-

wisseld, geldt het tarief niet. 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 102490/23; in werking: 01-01-2009 

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

3.10.1  De kostentoerekening en de vaststelling van de waarden van de tariefdragers vinden plaats op basis van gemeten 

waarden, waarbij de eisen die in de Meetcode Elektriciteit zijn neergelegd in acht worden genomen. Uitgezonderd 

worden de waarden van de tariefdrager voor afnemers aangeslotenen in de tariefcategorieën genoemd in 3.7.1, on-

derdeel f, met een aansluiting met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3*80A 3x80A, en g. Deze waarden 

worden bepaald volgens 3.7.13.A 3.7.13a. 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                            

4.1.2  De systeemdiensten omvatten de taken en werkzaamheden, genoemd in artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel p, 

van de Wet, alsmede al hetgeen naast deze taken werkzaamheden nodig is tot nakoming van in UCTE-verband aange-

gane verplichtingen. 

 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 102490/23; in werking: 01-01-2009 

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                                 

4.4.1  Het volume waarvoor het systeemdienstentarief geldt wordt, voor verbruikers in de tariefcategorieën genoemd in 3.7.1, 

onderdelen a t/m e en f, voor zover het aansluitingen betreft met een doorlaatwaarde groter dan 3*80A 3x80A, als 

volgt bepaald: 

 Esys = Ein + Egen - Etbv- Euit, waarbij: 

Esys staat voor de omvang van de tariefdrager in kWh; 

Ein staat voor de comptabel vastgestelde afname van elektrische energie van het net in kWh; 

Egen staat voor de comptabel vastgestelde opgewekte elektrische energie aan de klemmen van de generator(en) in 

kWh; 

Etbv staat voor de comptabel vastgestelde omvang van het toelaatbaar bedrijfsverbruik productie-installatie in kWh; 

Euit staat voor de comptabel vastgestelde invoeding op het net in kWh. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 10102342/6; in werking:01-10-2006  

Besluit 102490/23; in werking: 01-01-2009                    

Voorstel N 2011-589: 05-12-2011 (104011)    

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)        

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                                 

4.4.2  Bij of krachtens de aansluitovereenkomst tussen een netbeheerder en de aangeslotene en bij of krachtens overeen-

komst tussen een ontheffinghouder en de aangeslotene wordt bepaald op wijze Esys comptabel wordt vastgesteld. 

Daarbij kan worden overeengekomen dat de onder in 4.4.1 genoemde elementen niet alle afzonderlijk behoeven te 

worden gemeten, uitgezonderd Egen bij aansluitingen groter dan 3*80A 3x80A, deze dient altijd comptabel met behulp 

van een meetinrichting zoals bedoeld in 2.5 van de Meetcode Elektriciteit te worden vastgesteld.  

 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 101726/35; vervallen: 01-07-2005 

Besluit 102490/23; in werking: 01-01-2009 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

4.4.4  Het volume waarvoor het systeemdienstentarief geldt voor verbruikers in de tariefcategorieën genoemd in 3.7.1, 

onderdelen f en g, voor zover het aansluitingen betreft met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3*80A 3x80A 

is het forfaitair verbruik uit de volgende tabel: 

 Tabel: forfaitair verbruik 

Afnemerscategorie Doorlaatwaarde van de aansluiting Forfaitair verbruik 
1
 [kWh] 

1 t/m 1*6A ≤ 1x6A op het geschakeld net 240 

2 t/m 3*25A ≤ 3x25A + alle 1-fase aansluitingen 
2
 3.750 

3 > 3*25A t/m 3*35A 3x25A en ≤ 3x35A 18.000 

4 > 3*35A  t/m 3*50A 3x35A en ≤ 3x50A 33.000 

5 > 3*50A t/m 3*63A 3x50A en ≤ 3x63A 36.000 

6 > 3*63A  t/m 3*80A 3x63A en ≤ 3x80A 55.000 
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1
 Het forfaitair verbruik is vastgesteld op basis van het landelijk gemiddelde verbruik per afnemersgroep. 

 
2
 Met uitzondering van de 1*6A 1x6A aansluitingen op het geschakeld net. 

 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 100498/12; in werking: 15-02-2004 

Besluit 100498/39; in werking: 02-06-2004 

Besluit 102490/23; in werking: 01-01-2009                   

Voorstel N 2011-589: 05-12-2011 (104011) 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)    

4.5.2  Uiterlijk op 1 september van ieder kalenderjaar verstrekt elke andere regionale netbeheerder en elke ontheffinghouder 

aan de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet een door hem opgestelde raming van: 

a. De hoeveelheid energie welke het volgende kalenderjaar parallel aan zijn net zal worden verbruikt voor zover het 

gaat om het verbruik van verbruikers in de tariefcategorieën genoemd in 3.7.1, onderdelen a t/m e en f, voor zover 

het aansluitingen betreft met een doorlaatwaarde groter dan 3*80A 3x80A. 

b.  de som van het aantal aansluitingen vermenigvuldigd met de forfaitaire kW-waarden, voor zover het verbruikers 

betreft in de tariefcategorieën genoemd in 3.7.1, onderdeel f, met een aansluiting met een doorlaatwaarde kleiner 

dan of gelijk aan 3*80A 3x80A, en g. Hierbij worden de kW-waarden gebaseerd op de forfaitaire kW-waarde van 

de afnemersgroep zoals vermeld in de tabel in 4.4.4.  

 Van deze geraamde hoeveelheden wordt door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in het desbe-

treffende jaar maandelijks op de eerste werkdag van de maand als voorschot 1/12 deel tegen de door de Raad 

van Bbestuur van de mededingingsautoriteit vastgestelde systeemdienstentarief aan de andere regionale netbe-

heerders en de ontheffinghouders in rekening gebracht. 
 (……) 

Besluit 102077/8; in werking: 13-12-2005   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                  
5.1.2  Indien een netbeheerder door faillissement van een vergunninghouder leverancier als gevolg van toepassing van het 

leveranciersmodel zoals bedoeld in artikel 95cb van de Wet tariefinkomsten derft, dan mogen deze gederfde inkom-

sten worden verrekend in de tarieven van de netbeheerder. 

Besluit 102077/8; in werking: 13-12-2005 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                                               

5.1.3  De in artikel 5.1.2 bedoelde verrekening heeft ten hoogste betrekking op de gederfde tariefinkomsten gedurende twee 

zes maanden voorafgaand aan het moment waarop de vergunninghouder in staat van faillissement is verklaard (jaar t). 

Dit is de datum waarop melding wordt gemaakt van het betreffende faillissement in de Nederlandse Staatscourant. 

Besluit 102077/8; in werking: 13-12-2005 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                        

5.1.4  Het moment van de in artikel 5.1.2 bedoelde verrekening is in het jaar t+2 na het jaar waarin de vergunninghouder in 

staat van faillissement is verklaard. De netbeheerder dient dit verzoek tot correctie voor gederfde transporttariefinkom-

sten te doen met het tariefvoorstel voor het betreffende jaar. Daarbij moet de netbeheerder aan de Raad van bestuur 

van de mededingingsautoriteit een overzicht overleggen, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, van 

de gederfde tariefinkomsten. 

Besluit 102077/8; in werking: 13-12-2005 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                        

5.1.5  Indien een netbeheerder, zoals bedoeld in artikel 5.1.2, gederfde inkomsten verrekent, dan dient deze netbeheerder in 

het jaar van het einde van het faillissement van de betreffende vergunninghouder een verklaring van de curator bij de 

Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit te overleggen van de uitkomsten van het faillissement. Het einde van 

een faillissement is de dag waarop het einde van een faillissement wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscou-

rant. Inkomsten die de netbeheerder alsnog heeft kunnen verhalen op de failliete boedel worden in mindering ge-

bracht op de tarieven twee jaar na het jaar van het einde van het faillissement van de vergunninghouder, zoals bedoeld 

in artikel 5.1.2. 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Besluit 101629_1/11; vervallen: 05-02-2004 

Besluit 102490/23; in werking: 01-01-2009 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

5.2.1  In afwijking van 2.4.3 kan een verbruiker in de tariefcategorie genoemd in 3.7.1, onderdeel f, met een aansluiting met 

een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3*80A 3x80A tot uiterlijk drie maanden na de ontvangst van de eerste 

jaar- of eindafrekening na 1 januari 2009, doch uiterlijk tot 1 juni 2010, een verzoek indienen bij de netbeheerder tot 

verkleining van de doorlaatwaarde van zijn aansluiting tegen een gereduceerd tarief van € 50,- exclusief BTW per aan-

sluiting.  

 (……) 

Besluit 102490/23; in werking: 01-01-2009 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                            

5.2.3 Indien een verbruiker in de tariefcategorie genoemd in 3.7.1, onderdeel f, met een aansluiting met een doorlaatwaarde 

kleiner dan of gelijk aan 3*80A 3x80A op grond van 5.2.1 een verzoek heeft gedaan om de doorlaatwaarde van zijn 

aansluiting te laten verkleinen, wordt deze verbruiker over de periode van 1 januari 2009 tot en met het moment van 

verkleining van de doorlaatwaarde van zijn aansluiting transportkosten in rekening gebracht op basis van de verkleinde 

doorlaatwaarde van de aansluiting en worden eventueel reeds in rekening gebrachte kosten verrekend bij de volgende 

jaar- of eindafrekening. 
 (……) 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                          

5.4.1  [vervallen] Voor zover in deze code wordt verwezen naar technische namen geldt dat indien een nieuwe versie daarvan 

wordt vastgesteld die nieuwe naam geldt. Indien deze naam wordt neergelegd in een wettelijke regeling dan wordt 

deze toegepast zodra deze van kracht wordt. 

Besluit 99-002; in werking: 01-10-1999  

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                          

5.4.2  Deze regeling wordt aangehaald als: “de Tarievencode Elektriciteit”. 

 (……) 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004. Bijlage A Standaard elementen per aansluitcapaciteit en straatwerk 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

Algemeen 

 Deze bijlage betreft een nadere omschrijving van de drie wettelijke elementen van de aansluiting (artikel 2.2.2 van de 

Tarievencode Elektriciteit) per type aansluiting zoals gedefinieerd in tabel 2.3.3.C 2.3.3c van de Tarievencode Elektrici-

teit: de knip, de verbinding en de beveiliging. Voorts wordt in deze bijlage nader geregeld welke kosten voor het 

straatwerk in de aansluittarieven voor de verschillende typen standaardaansluitingen kunnen worden verwerkt. Deze 

bijlage heeft niet tot doel alle onderdelen van de aansluiting in detail te benoemen maar wel om duidelijk aan te geven 

waar de aansluiting begint en eindigt. Op basis hiervan kan de netbeheerder bepalen welke materialen en werkzaam-

heden behoren tot de aansluiting en welke kosten gedekt worden door het aansluittarief (zowel de eenmalige bijdrage 

als de periodieke vergoeding voor onderhoud en voor herbruikbare activa).  

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                          

A.1  Gewenste aansluitcapaciteit tot en met kleiner dan of gelijk aan 1x6A op geschakeld net (figuur 1) 

 De standaard aansluitmethode voor aangeslotenen tot aansluitingen kleiner dan of gelijk aan 1x6A is op de laagspan-

ningskabel (figuur 1a), hulpader (figuur 1b) of o.v.kabel (figuur 1c) die deel uitmaken van het net van de netbeheerder. 

De knip bestaat uit de aftakmof waarmee een aftakking wordt gemaakt op de laagspanningskabel, hulpader of 

o.v.kabel. De verbinding bestaat uit de laagspanningskabel die loopt vanaf de aftakmof tot aan de beveiliging. De be-
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veiliging bevindt zich in een aansluitkast die in het object is gemonteerd. De aansluitkast wordt nog toegerekend tot 

de aansluitdienst van de netbeheerder. De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd bij het berekenen van het 

aansluittarief is de afstand gemeten over het hart van de openbare weg van het overdrachtspunt tot de dichtstbijzijnde 

laagspanningskabel, die deel uitmaakt van het net van de netbeheerder.  

(…..figuur weggelaten…..) 

 Figuur 1  LS geschakeld aansluitingen (1x6A) 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

A.2  Gewenste aansluitcapaciteit 3x25A tot en met kleiner dan of gelijk aan 60 kVA met uitzondering van aanslui-

tingen kleiner dan of gelijk aan 1x6A op geschakeld net (figuur 2) 

 De standaard aansluitmethode voor aangeslotenen tot aansluitingen kleiner dan of gelijk aan 60 kVA met uitzondering 

van aansluitingen kleiner dan of gelijk aan 1x6A op geschakeld net is op de laagspanningskabel. De knip bestaat uit de 

aftakmof waarmee een aftakking wordt gemaakt op de laagspanningskabel. De verbinding bestaat uit de laagspan-

ningskabel die loopt vanaf de aftakmof tot aan de beveiliging. De beveiliging bevindt zich in de aansluitkast in de me-

terkast van de afnemer aangeslotene. De aansluitkast en het meterbord worden nog gerekend tot de aansluitdienst 

van de netbeheerder. Ook het elektrisch aansluiten van de meter behoort tot de aansluitdienst van de netbeheerder. 

De afnemer aangeslotene kan in de categorie tot 3x25A bij sommige netbeheerders kiezen tussen bijvoorbeeld 3x25A, 

1x35A of 1x25A. De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd bij het berekenen van het aansluittarief is de af-

stand gemeten over het hart van de openbare weg van het overdrachtspunt tot de dichtstbijzijnde laagspanningskabel, 

die deel uitmaakt van het net van de netbeheerder.  

(…..figuur weggelaten…..) 

 Figuur 2  LS aansluiting (3x25A – 60 kVA) 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                              

A.3  Gewenste aansluitcapaciteit groter dan 60 kVA tot en met 0,3 MVA en kleiner dan of gelijk aan 300 kVA (figuur 

3) 

 De standaard aansluitmethode voor aangeslotenen vanaf aansluitingen groter dan 60 kVA tot en met 0,3 MVA en 

kleiner dan of gelijk aan 300 kVA is op het dichtstbijzijnde algemene LS-voedingspunt in het net van de netbeheerder 

(MS/LStransformatorstation). De knip ligt in het transformatorstation en begint vanaf de strook op het laagspannings-

rek. De verbinding bestaat uit een laagspanningskabel die loopt vanaf het transformatorstation tot aan de beveiliging 

binnen de onroerende zaak van de afnemer aangeslotene. Het overdrachtspunt (beveiliging en scheiding) bevindt zich 

in de aansluitkast in de meterkast van de afnemer aangeslotene. Het meterbord wordt nog toegerekend aan de bevei-

liging op de onroerende zaak van de afnemer aangeslotene. De meettransformatoren dienen vergoed te worden mid-

dels het gereguleerde aansluittarief.  Ook het elektrisch aansluiten van de meter behoort tot de aansluitdienst van de 

netbeheerder. De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd bij het berekenen van het aansluittarief is de afstand 

gemeten over het hart van de openbare weg van het overdrachtspunt tot het dichtstbijzijnde MS/LS-

transformatorstation, dat deel uitmaakt van het net van de netbeheerder.   

(…..figuur weggelaten…..) 

 Figuur 3  LS aansluiting af LS-rek transformator  (60 – 300 kVA) 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                             

A.4  Gewenste aansluitcapaciteit 0,3 MVA tot en met groter dan 300 kVA en kleiner dan of gelijk aan 3 MVA met 

zuivere MS-aansluiting (fig. 4) 

 De standaard aansluitmethode voor aansluitingen vanaf 0,3 MVA tot en met groter dan 300 kVA en kleiner dan of 

gelijk aan 3MVA is inlussen in het middenspanningsnet. De knip bestaat dus uit de twee verbindingsmoffen die worden 

gebruikt om het net te verbreken en de afnemer aangeslotene in te lussen. De beveiliging bestaat uit een MS-

schakelinstallatie met twee scheiders en een vermogensschakelaar en een MS-meetveld (inclusief meettransformato-

ren). De verbinding bestaat uit twee middenspanningskabels in één tracé. De MS-schakelinstallatie wordt onderge-

bracht in een ruimte die de afnemer aangeslotene ter beschikking dient te stellen. De lengte van de verbinding die 

wordt gehanteerd bij het berekenen van het aansluittarief is de afstand gemeten over het hart van de openbare weg 

van het overdrachtspunt tot de dichtstbijzijnde middenspanningskabel, die deel uitmaakt van het net van de netbe-

heerder (figuur 4).   

(…..figuur weggelaten…..) 

 Figuur 4  Zuivere MS aansluiting (0,3 – 3 MVA) 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                          

A.5  Gewenste aansluitcapaciteit 0,3 MVA tot en met groter dan 300 kVA en kleiner dan of gelijk aan 3 MVA met 

fysieke levering van LS (fig.5) 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                         

A.5.1 Deze aansluiting wordt gerealiseerd door een transformatiestap aan te bieden en te meten op laagspanning. Deze 

meting wordt teruggerekend naar een meting op middenspanningsniveau. Het transporttarief dat voor deze afnemer 

aangeslotene geldt, wordt door de keuze van de afnemer aangeslotene voor deze variant niet beïnvloed. Tot 630 kVA 

wordt vaak een compactstation gebruikt waarin transformator, schakelinstallatie en laagspanningsrek in een kleine be-

huizing bijeen zijn geplaatst. Deze oplossing  (figuur 5) is voor de afnemer aangeslotene voordeliger dan het aanvra-

gen van een zuivere middenspanningsaansluiting met een middenspanningsmeting en een vermogensschakelaar (fig. 

4). 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                          

A.5.2 Netbeheerders geven bij het uitbrengen van een offerte aan de afnemer aangeslotene aan dat de afnemer aangeslote-

ne zelf zorg dient te dragen voor een transformator en bijbehorende behuizing (het compact station). De netbeheerder 

stemt het aanleggen van de aansluiting af met de leverancier en/of installateur van de transformator en het compact 

station. De kosten van de transformator, de behuizing ten behoeve van deze transformator en alle andere onderdelen 

aan de installatiezijde van de beveiliging (b.v. het laagspanningsrek) dienen niet in het gereguleerde aansluittarief te 

worden opgenomen. Bij het indienen van voorstellen voor aansluittarieven dient de netbeheerder duidelijk aan te ge-

ven dat de afnemer aangeslotene de transformator ook van een derde kan betrekken en dient de netbeheerder expli-

ciet rekening te houden met de plaatsing van een transformator door een derde partij. 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                        

A.5.3 Bij het aanbieden van zo'n middenspanningsaansluiting (figuur 5) is het gereguleerde aansluittarief opgebouwd uit de 

volgende elementen:  

 De knip bestaat dus uit de twee verbindingsmoffen die worden gebruikt om het net te verbreken en de afnemer 

aangeslotene in te lussen. De beveiliging bestaat uit een MS-schakelinstallatie met twee kabelscheiders en transforma-

torveld (KTK-installatie). Ook de meettransformatoren die aan de laagspanningskant van de aansluiting worden aange-

bracht behoren tot het gereguleerde aansluittarief. De verbinding bestaat uit twee middenspanningskabels in één tra-
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cé. De MS-schakelinstallatie wordt ondergebracht in een compactstation of een ruimte die de afnemer aangeslotene 

ter beschikking dient te stellen. De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd bij het berekenen van het aansluit-

tarief is de afstand gemeten over het hart van de openbare weg van het overdrachtspunt tot de dichtstbijzijnde mid-

denspanningskabel, die deel uitmaakt van het net van de netbeheerder.  

(…..figuur weggelaten…..)  

  Figuur 5  MS aansluiting met fysieke levering van LS  (0,3 – 1 MVA) 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                         

A.6  Gewenste aansluitcapaciteit groter dan 3 MVA - en kleiner dan of gelijk aan 10 MVA 

 Netbeheerders hebben de mogelijkheid boven om bij aansluitingen groter dan 3 MVA op basis van voorcalculatorische 

projectkosten (maatwerk) aansluitkosten te bepalen. Voor de categorie aansluitingen tussen de groter dan 3 MVA en 

kleiner dan of gelijk aan 10 MVA wordt dit alleen op verzoek van de afnemer aangeslotene gedaan. Voor de opgave 

van de kosten wordt de wijze, zoals bepaald in artikel 2.3.3.A 2.3.3a, toegepast. Indien de afnemer aangeslotene geen 

verzoek doet geldt de standaard aansluitmethode. De standaard aansluitmethode voor aangeslotenen vanaf aanslui-

tingen groter dan 3 MVA tot en met kleiner dan of gelijk aan 10 MVA is op een middenspanningsrail van een HS/MS-, 

TS/MS-, MS/MS-transformatorstation of op de MS stamvoeding. De knip bestaat in deze categorie uit twee of meer 

afgaande velden van een middenspannings- of tussenspanningsrail. De verbinding bestaat uit een n-1 veilige voeding 

bestaande uit twee of meer kabels in een tracé. De beveiliging bestaat uit minimaal twee vermogensschakelaars, een 

scheider en een meetveld aangeboden in één inkoopstation binnen de onroerende zaak van de afnemer aangeslotene. 

De lengte van de verbinding, die wordt gehanteerd bij het berekenen van het aansluittarief is de afstand gemeten over 

het hart van de openbare weg van het overdrachtspunt tot de dichtstbijzijnde MS rail in een HS/MS-station, TS/MS-

station of MS/MS-station of de MS stamvoeding, dat deel uitmaakt van het net van de netbeheerder.  

(…..figuur weggelaten…..) 

 Figuur 6 MS aansluiting op MS rail (3 – 10 MVA) 

Besluit 100804/119; in werking: 01-01-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                          

A.7  Gewenste aansluitcapaciteit > groter dan 10 MVA 

 Boven Bij aansluitingen groter dan 10 MVA bepalen netbeheerders het aansluittarief bepalen op basis van de voorcal-

culatorische projectkosten. Voor de bepaling van het aansluittarief wordt als uitgangspunt voor de offerte genomen 

het dichtstbijzijnde punt in het net van de netbeheerder waar voldoende capaciteit beschikbaar is. De netbeheerder 

dient mee te werken aan onderzoek dat door de afnemer aangeslotene of in opdracht van de afnemer aangeslotene 

wordt uitgevoerd ter controle van de plaats in het net waar voldoende capaciteit beschikbaar is. De aansluittarieven 

dienen non-discriminatoir en transparant te worden berekend en vooraf bekend gemaakt te worden. De netbeheerder 

dient de standaardelementen van de aansluiting de knip, de verbinding en de beveiliging nader in te vullen in compo-

nenten. Voor de opgave van de kosten wordt de wijze, zoals bepaald in artikel 2.3.3.A 2.3.3a, toegepast. 
 (……) 

 

Netcode Elektriciteit: 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnrs. 15 t/m 19                               

2.1.1.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 27, tweede lid, onderdeel c, van de Elektriciteitswet 1998 en 3.1.3 van de Tarie-

vencode Elektriciteit, worden, iIndien sprake is van elektrische installaties of samenstellen van elektrische installaties op 

een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, 

die elk afzonderlijk met het net zijn verbonden en onderling niet met elkaar zijn verbonden of zonder tussenkomst van 

de netbeheerder kunnen worden verbonden, worden de desbetreffende verbindingen in het kader van de voorwaar-

den zoals bedoeld in de artikelen 31 en 54 van de Elektriciteitswet 1998 beschouwd als even zovele afzonderlijke aan-

sluitingen. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)           

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnrs. 20 t/m 22 en 15 t/m 19                         

2.1.1.8 Indien sprake is van een elektrische installatie of een samenstel van elektrische installaties die zich bevindt op een 

perceel of object waarvoor geen beschikking in het kader van de Wet waardering onroerende zaken is afgegeven, maar 

die wel met één of meer verbindingen is verbonden aan een net, word(t)(en) de desbetreffende verbinding(en) in het 

kader van de voorwaarden zoals bedoeld in de artikelen 31 en 54 van de Elektriciteitswet 1998 eveneens beschouwd 

als een aansluiting.  

 Het bepaalde in 2.1.1.7 is uitsluitend van toepassing op bestaande aansluitingen en heeft geen invloed op de toepas-

selijkheid van 3.1.3 van de Tarievencode Elektriciteit.  
 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
2.1.3  De comptabele meting 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000   

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                

2.1.3.1  Tenzij op grond van deze regeling anders is bepaald, heeft de aangeslotene de plicht te zorgen voor comptabele 

meting bij het overdrachtspunt van de netaansluiting met inachtneming van de Meetcode Elektriciteit. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000   

Besluit 100078/20; in werking: 11-04-2001 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                

2.1.3.2  De plaats van de comptabele meetinrichting wordt bepaald door de netbeheerder in overleg met de aangeslotene en, 

indien de aangeslotene een grootverbruiker is en hij zijn meetverantwoordelijkheid heeft overgedragen, met de door 

hem op grond van de Meetcode Elektriciteit aangewezen meetverantwoordelijke. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000   

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                

2.1.3.3  De comptabel te meten grootheden worden vastgelegd in het aansluitcontract. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000   

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                

2.1.3.4  De comptabele meetinrichting registreert de grootheden in het overdrachtspunt van de netaansluiting. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
2.1.3.5  In afwijking van het bepaalde in 2.1.3.1, hoeft een aangeslotene met een netaansluiting met doorlaatwaarde kleiner 

dan of gelijk aan 3x25A op laagspanning niet te zorgen voor comptabele meting indien:  

a.  het een zogenaamde “onbemande” installatie betreft waarvan het verbruik van tevoren voor onbepaalde tijd door 

de aangeslotene wordt ingesteld of geprogrammeerd en het verbruik mitsdien niet door externe omstandigheden 

zoals temperatuur, vochtigheid en waterstand, menselijke aanwezigheid, beïnvloed kan worden en; 

b.  de netbeheerder op basis van de in 2.1.3.6 bedoelde gegevens de in een jaar te transporteren hoeveelheid elektri-

citeit goed kan berekenen en de aangeslotene ermee instemt dat op basis van het aldus berekende verbruik de 

door hem verschuldigde transportkosten berekend worden. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
2.1.3.6  Ingeval van een aansluiting als bedoeld in 2.1.3.5 is de aangeslotene verplicht ervoor te zorgen dat de netbeheerder 

altijd over de meest actuele informatie beschikt ten aanzien van: 

a.  het geïnstalleerde vermogen van de installatie; 
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b.  de in- en uitschakeltijden van de installatie; 

c.  de tijden dat niet het volledige vermogen van de installatie wordt benut en de omvang van het dan ingeschakelde 

vermogen en  

d.  voor zover het een installatie voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie betreft, de overige gege-

vens als bedoeld in bijlage 15 bij de Meetcode Elektriciteit 2 bij de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
2.1.3.7  Indien de netbeheerder twijfelt aan de juistheid of de volledigheid van de hem conform 2.1.3.6 verstrekte gegevens of 

niet in staat blijkt te zijn de hoeveelheid te transporteren elektriciteit conform 2.1.3.5 sub b goed te berekenen, kan hij 

de aangeslotene opdragen tijdelijk te zorgen voor comptabele meting conform 2.1.3.1. Onverminderd hetgeen be-

paald is in de aansluit- en transportovereenkomst is de netbeheerder gerechtigd tijdelijk een meetinrichting te plaat-

sen en metingen te (laten) verrichten indien de aangeslotene aan een verzoek als bedoeld in de eerste volzin geen ge-

hoor geeft. 

Besluit 102928/7; in werking: 10-04-2009 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                
2.1.3.8 In afwijking van artikel 2.1.3.1 hoeft een aangeslotene met een netaansluiting met een doorlaatwaarde groter dan 

3x25A op laagspanning niet te zorgen voor comptabele meting, indien: 

a. het een in artikel 2.1.3.5 sub a bedoelde installatie betreft en 

b. de netbeheerder de in een jaar te transporteren hoeveelheid elektriciteit goed kan berekenen en de aangeslotene 

er mee instemt dat op basis van het aldus berekende verbruik de door hem verschuldigde transportkosten bere-

kend worden en 

c.  voor deze installatie kan worden volstaan met een netaansluiting met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 

3x25A op laagspanning, gelet op het geïnstalleerde vermogen van de installatie en 

d.  de aangeslotene bij de netbeheerder een verzoek heeft ingediend tot verlaging van de doorlaatwaarde van de 

netaansluiting tot een waarde kleiner dan of gelijk aan 3x25A op laagspanning. 
 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004  

Besluit 103555/12; in werking: 30-06-2011 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)           

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 23                                 

2.7.5  Indien: 

-  op een particulier net één of meer verbruikers of producenten zijn aangesloten die een ander leverancierscontract 

wensen, en 

-  de beheerder van het particuliere net gebruik wenst te maken van het elektronische berichtenverkeer bedoeld in 

3.8.1 van de Systeemcode Elektriciteit en 4.1.1 9.1.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, en  

-  de beheerder van het particuliere net op grond van 3.8.1b van de Systeemcode Elektriciteit respectievelijk 4.1.3 

van de Informatiecode Elektriciteit en Gas gerechtigd is gebruik te maken van het elektronische berichtenverkeer 

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

 zijn de volgende onderdelen van voorwaarden bedoeld in artikel 31, eerste lid, en artikel 54 van de Wet, van overeen-

komstige toepassing op de beheerder van het particuliere net: 

a.  van de Netcode Elektriciteit paragraaf 2.1.3, met uitzondering van artikel 2.1.3.2 Netcode, 

b. van de Netcode Elektriciteit paragraaf 5.1; 

c.  van de Systeemcode Elektriciteit de artikelen 3.7.10a.1 tot en met 3.7.10a.8 inclusief de bijlagen 6 en 7, alsmede de 

paragrafen 3.8, 3.8a en 4.1; 

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

9.1.2 9.1.1 en 9.1.3.  
 (……) 

Besluit 100703/8; in werking: 01-01-2002  

Besluit 101921/4; in werking: 21-05-2005  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                

2.9.1  Indien een aangeslotene beschikt over een meer dan één aansluiting, bestaande uit twee of meer netaansluitingen en 

die aangeslotene een verzoek doet zoals bedoeld in artikel 16, lid 1, sub h van de Wet, wordt, indien van toepassing, 

per netaansluiting een verzoek ingediend. 
 (……) 

Besluit 102381/9; in werking: 01-07-2007  

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                

2.9.2b Indien er zich achter een netaansluiting slechts één productie-installatie bevindt, of, indien er zich achter een netaan-

sluiting meer dan één productie-installaties bevinden van hetzelfde type, kan, in afwijking van 2.9.2a, de in 2.9.2a be-

doelde EAN-code dezelfde zijn als die waarmee op grond van 2.1.3 2.1.1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas de 

desbetreffende netaansluiting wordt geïdentificeerd. 
 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000   

Besluit 100389/1; in werking: 16-03-2001  

Besluit 100700/4; in werking: 01-01-2002  

Besluit 101909/5; in werking: 03-05-2005  

Besluit 102344/11; in werking: 01-04-2007  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                

6.3.1  De netbeheerder betaalt, uitgezonderd de in 6.3.2 genoemde omstandigheden, aan aangeslotenen op zijn net bij wie 

de transportdienst ten gevolge van een storing wordt onderbroken, bij de eerstvolgende jaar- respectievelijk maandaf-

rekening een compensatievergoeding ter hoogte van het hieronder genoemde bedrag: 

a. ingeval van een onderbreking van de transportdienst ten gevolge van een storing in een net met een spanningsni-

veau tot en met 1 kV: 

- per aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3 x 25 A op een net met een spanningsniveau tot en met 1 kV: € 0,- 

bij een onderbreking korter dan 4 uur dan wel € 35,- bij een onderbreking van 4 uur tot 8 uur, vermeerderd 

met € 20,- voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur, uit te betalen binnen zes maanden na het 

herstel van de onderbreking. 

- per aansluiting groter dan 3 x 25 A op een net met een spanningsniveau tot en met 1 kV: € 0,- bij een onder-

breking korter dan 4 uur dan wel € 195,- bij een onderbreking van 4 uur tot 8 uur, vermeerderd met € 100,- 

voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van 

de onderbreking. 

b. ingeval van een onderbreking van de transportdienst ten gevolge van een storing in een net met een spanningsni-

veau van 1 kV tot 35 kV: 

- per aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3 x 25 A op een net met een spanningsniveau tot en met 1 kV € 0,- bij 

een onderbreking korter dan 4 uur dan wel € 35,- bij een onderbreking van 4 uur tot 8 uur  vermeerderd met 

€ 20,- voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur, uit te betalen binnen zes maanden na het her-

stel van de onderbreking. 

- per aansluiting groter dan 3 x 25 A op een net met een spanningsniveau tot en met 1 kV: € 0,- bij een onder-

breking korter dan 2 uur dan wel € 195,- bij een onderbreking van 2 uur tot 8 uur, vermeerderd met € 100,- 

voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van 

de onderbreking. 

- per aansluiting op een net met een spanningsniveau van 1 kV tot 35 kV: € 0,- bij een onderbreking korter dan 

2 uur dan wel € 910,- bij een onderbreking van 2 uur tot 8 uur, vermeerderd met € 500,- voor elke volgende 

aaneengesloten periode van 4 uur, uit te betalen bij de eerstvolgende jaar- respectievelijk maandafrekening. 

c. ingeval van een onderbreking van de transportdienst ten gevolge van een storing in een net met een spanningsni-

veau van 35 kV of hoger: 

- per aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3 x 25 A op een net met een spanningsniveau tot en met 1 kV: € 0,- 

bij een onderbreking korter dan 4 uur dan wel € 35,- bij een onderbreking van 4 uur tot 8 uur, vermeerderd 
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met € 20,- voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur, uit te betalen binnen zes maanden na het 

herstel van de onderbreking. 

- per aansluiting groter dan 3 x 25 A op een net met een spanningsniveau tot en met 1 kV: € 0,- bij een onder-

breking korter dan 1 uur dan wel € 195,- bij een onderbreking van 1 uur tot 8 uur, vermeerderd met € 100,- 

voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van 

de onderbreking. 

- per aansluiting op een net met een spanningsniveau van 1 kV tot 35 kV: € 0,- bij een onderbreking korter dan 

1 uur dan wel € 910,- bij een onderbreking van 1 uur tot 8 uur, vermeerderd met € 500,- voor elke volgende 

aaneengesloten periode van 4 uur, uit te betalen bij de eerstvolgende jaar- respectievelijk maandafrekening. 

- per aansluiting op een net met een spanningsniveau van 35 kV en hoger: € 0,- bij een onderbreking korter 

dan 1 uur dan wel € 0,35 per kWgecontracteerd bij een onderbreking van 1 uur tot 8 uur, vermeerderd met € 

0,20 per kWgecontracteerd voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur, uit te betalen bij de eerst-

volgende jaar- respectievelijk maandafrekening. 
 (……) 

 

Meetcode Elektriciteit: 
 (……) 

Besluit 101921/3; in werking: 21-05-2005      

 verplaatst van 1.3.1a(2) naar 1.2.3.3(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                             

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                     

 

1.2.3.3  Indien de meetinrichting, bedoeld in 2.1.1 sub c 2.1.1, onderdeel c, tevens gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoe-

ring van de Regeling kooldioxide-index warmtekrachtkoppeling, kan, in afwijking van 1.2.3.2, voor deze meetinrichting 

een andere meetverantwoordelijke, hierna te noemen het MEP-meetbedrijf, worden aangewezen dan de meetverant-

woordelijke die op grond van 1.2.3.2 als meetverantwoordelijke voor de grootverbruikaansluiting van de desbetreffen-

de aangeslotene in het aansluitingenregister van de netbeheerder staat geregistreerd, onder voorwaarde dat: 

a.  het MEP-meetbedrijf hetzelfde is als het meetbedrijf dat verantwoordelijk is voor de niet-elektrische metingen ten 

behoeve van de kooldioxideindexbepaling; 

b.  er achter een grootverbruikaansluiting slechts één MEP-meetbedrijf actief is; 

c.  het MEP-meetbedrijf de verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle werkzaamheden die op grond van de 

hoofdstukken 4, 5 en 6 ten aanzien van de in 2.1.1 sub c 2.1.1, onderdeel c, bedoelde meetinrichting nodig zijn, 

met dien verstande dat hij de technische gegevens van de desbetreffende meetinrichting alsmede de meetgege-

vens van de desbetreffende meetinrichting ter beschikking stelt aan de op de desbetreffende grootverbruikaan-

sluiting acterende meetverantwoordelijke in plaats van aan de netbeheerder; 

d.  de meetverantwoordelijke op de desbetreffende aansluiting verantwoordelijk blijft voor de alle werkzaamheden 

die op grond van de hoofdstukken 4, 5 en 6 ten aanzien van de in 2.1.1 sub b 2.1.1, onderdeel b, bedoelde meet-

inrichting nodig zijn, met dien verstande dat hij daarnaast de in het voorgaande lid bedoelde technische gegevens 

vastlegt in zijn meterregister en de meetgegevens afkomstig van de meetinrichting, bedoeld in 2.1.1 sub c 2.1.1, 

onderdeel c, van het MEP-meetbedrijf accepteert en ongewijzigd doorgeeft aan de netbeheerder; 

e.  de meetverantwoordelijke geeft de meetgegevens, bedoeld in artikel 3, lid 1 eerste lid, van de Regeling certifica-

ten warmtekrachtkoppeling door aan de netbeheerder; 

f.  het MEP-meetbedrijf verricht de in artikel 2a, tweede lid 2, onderdeel c, van de Regeling certificaten warmte-

krachtkoppeling bedoelde verificatie van het meetrapport. 

Besluit 102442/3; in werking: 01-07-2007        

 verplaatst van 1.3.1b(2) naar 1.2.3.4(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834) 

1.2.3.4 In afwijking van 1.2.3.2 is er voor grootverbruikaansluitingen waarbij op grond van 2.1.3.5 van de Netcode Elektriciteit 

geen meetinrichting aanwezig is, geen meetverantwoordelijke voor alle uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 voortvloeiende 

werkzaamheden. In dat geval is de netbeheerder op grond van 2.1.3.5 van de Netcode Elektriciteit in combinatie met 

7.2.2.2 6.3.5.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas verantwoordelijk voor de vaststelling van de hoeveelheid ge-

transporteerde energie op het overdrachtspunt van de desbetreffende grootverbruikaansluiting. 
 (……) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004          

 verplaatst van 5.1.4.5(2) naar 1.2.4.3(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                          

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834) 

1.2.4.2 Ingeval tussen de aangeslotene en een andere meetverantwoordelijke binnen tien werkdagen na beëindiging van de 

oude beheerovereenkomst alsnog een beheerovereenkomst in werking treedt, wordt voor zover van toepassing vanaf 

dat moment de werkwijze volgens 7.3.2 4.6 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas gevolgd. 

 (……) 

Besluit 101833/3; in werking: 26-10-2004        

 verplaatst van 1.8.8(2) naar 1.2.5.8(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)          

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834) 

1.2.5.8  In afwijking van 1.2.5.6 en 1.2.5.7 treft de netbeheerder bij aangeslotenen met een telemetriegrootverbruikmeetin-

richting, waarbij de verzameling van meetgegevens, zoals bedoeld in 5.3, en de overdracht van meetgegevens, zoals 

bedoeld in 7.1.2 6.2.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, ondanks de intrekking van de erkenning van de meet-

verantwoordelijke correct blijven functioneren, een regeling met de desbetreffende programmaverantwoordelijke om 

de desbetreffende meetgegevens te gebruiken zolang de vangnetregeling van toepassing is. 
 (……) 

Besluit 101833/3; in werking: 26-10-2004        

 verplaatst van 1.8.10(2) naar 1.2.5.11(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)    

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834) 

1.2.5.11 Indien er, nadat de nieuwe meetverantwoordelijke is aangewezen, nog geen overdracht van meetgegevens kan plaats 

vinden zoals bedoeld in 7.1.2 6.2.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, kan voor een periode van maximaal tien 

werkdagen de procedure als bedoeld in 7.2.2.10 6.3.5.10 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas worden toegepast. 

 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000            

 verplaatst van 3.1.1(1) naar 2.1.1(2)        

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004  

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004  

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009  

Besluit 103570/8; in werking: 18-12-2011  

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                                                                                                   

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

2.1.1  De bepalingen in hoofdstuk 2 zijn van toepassing op comptabele meetinrichtingen: 

a.  in het (de) overdrachtspunt(en) van de een aansluitingen tussen twee elektriciteitsnetten; 

b.  in het (de) overdrachtspunt(en) van de een netaansluiting(en) van een aangeslotenen niet zijnde een netbeheer-

der; 

c.  ten behoeve van (een) productie-installatie(s) achter (een) netaansluiting(en) groter dan 3x80A op laagspanning. 

 (……) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004   

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                         

3.1.3.5  [vervallen] De erkende meetverantwoordelijke ontvangt meetdata van een bepaalde dag, waarvan een erkende pro-

grammaverantwoordelijke op grond van 4.2.10 bij de netbeheerder om correctie heeft verzocht, vóór 10:00 uur op de 

achtste werkdag na de desbetreffende dag van de netbeheerder retour. 

 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000          

 verplaatst van 3.10.4(1) naar 3.3.2.3(2) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004   

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                              

3.3.2.3  [vervallen] De werkwijze van de erkende meetverantwoordelijke voorziet in een maximale tijdsduur tussen het tijdstip 

dat een storing wordt geconstateerd en het tijdstip van uitlezing ter plaatse. Bij het vaststellen van die tijdsduur houdt 

de erkende meetverantwoordelijke rekening met de opslagcapaciteit van de databuffers. 
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 (……) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                                                     

3.3.3.5  [vervallen] Indien het ontbreken van correcte data wordt veroorzaakt door een fout in de datacommunicatie, wordt de 

in de buffer aanwezige data ter plaatse uitgelezen. 

 (……) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004  

Besluit 101963/5; in werking: 18-06-2005       

 verplaatst van 2.3.5.3(2) naar 4.2.1.2(3)        

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                  

4.2.1.2  Indien bij een aansluiting met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x80A op laagspanningsniveau op het 

moment van inwerkingtreding van deze bepaling een Ferrarismeter met of zonder terugloopblokkering dan wel een 

elektronische éénrichtingmeter aanwezig is, en er op de desbetreffende aansluiting op enig moment sprake is van zo-

wel levering als teruglevering van elektriciteit, is het, in afwijking van 4.2.1.1, toegestaan deze Ferrarismeter met of 

zonder terugloopblokkering dan wel een elektronische meetinrichting geschikt voor één richting toe te passen tot het 

moment dat de desbetreffende meetinrichting vervangen wordt.  
 (……) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Besluit 103388/12; in werking: 28-07-2010                        

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                       

4.2.9  [vervallen, vervangen door 7.2.1a] De erkende programmaverantwoordelijke controleert de gegevens die hij ingevolge 

4.2.6 en 4.2.6a heeft ontvangen.  

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Besluit 103388/12; in werking: 28-07-2010  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                       

4.2.10  [vervallen, vervangen door 7.2.1b] Verzoeken van een erkende programmaverantwoordelijke tot correctie van de in 

4.2.6 en 4.2.6a genoemde gegevens neemt de netbeheerder aan wie het verzoek is gericht niet in behandeling wan-

neer meer dan vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop hij de gegevens aan die erkende programmaverant-

woordelijke heeft verzonden, tenzij de programmaverantwoordelijke de fout waarvan hij correctie verzoekt redelijker-

wijs niet binnen die termijn heeft kunnen opmerken. 
 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000           

 verplaatst van 2.12.1(1) naar 2.3.2.1(2) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004  

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009    

 verplaatst van 2.3.2.1(2) naar 4.3.3.1(3)        

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897) 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

vergeten verwijzingscorrectie in voorstel 

N2011-523: 04-07-2011 (103897)                                

4.3.3.1  De meetverantwoordelijke legt, voor zover van toepassing, de volgende gegevens van elke door hem beheerde meet-

inrichting vast in een meterregister en houdt deze gegevens actueel: 

a.  de EAN-code van de aansluiting waar de meetinrichting bij hoort; 

b.  van elk in gebruik zijnd telwerk: 

-  het nummer van de meter waarvan het telwerk deel uitmaakt, 

-  de omschrijving van de te meten grootheid, 

-  de vermenigvuldigingsfactor, 

-  het aantal posities voor de komma, 

-  de stand op het moment van ingebruikname en  

- de datum en het tijdstip van ingebruikname; 

c.  van elk gedurende de afgelopen drie jaar buiten gebruik gesteld telwerk: 

-  het nummer van de meter waarvan het telwerk deel uitmaakte, 

-  de omschrijving van de te meten grootheid, 

-  de vermenigvuldigingsfactor, 

-  het aantal posities voor de komma, 

-  de stand op het moment van ingebruikname, 

-  de datum en het tijdstip van ingebruikname, 

-  de stand op het moment van buitengebruikstelling, 

-  de datum en het tijdstip van buitengebruikstelling en 

- een schatting van de hoeveelheid niet gemeten energie tussen de buitengebruikstelling van het telwerk en de 

ingebruikname van het nieuwe vervangende telwerk;  

d.  de actuele waarde van het op de aansluiting gecontracteerde transportvermogen dan wel het vermogen dat over-

eenkomt met de actuele doorlaatwaarde van de aansluiting (uitgedrukt in kW); 

e.  de gebruikte overzetverhouding, de nauwkeurigheidsklasse, het nominaal vermogen en voorzover bekend fabri-

kaat, type en apparaatnummer van de spanningstransformatoren; 

f.  de gebruikte overzetverhouding, de nauwkeurigheidsklasse, het nominaal vermogen, de instrumentsveiligheids-

factor (Fs) en voorzover bekend fabrikaat, type en apparaatnummer van de stroomtransformatoren; 

g.  plaats, soort en waarde van de smeltveiligheden in het primaire circuit van de spanningstransformatoren; 

h.  de schakeling van de meettransformatoren (drieleider, vierleider, open V-schakeling, geaard of zwevend sterpunt, 

enz.); 

i.  de vermenigvuldigingsfactor voor elk telwerk en voor de gegevens opgeslagen in de databuffers; 

j.  andere gegevens die voor de meetverantwoordelijke van belang zijn, zoals de vermenigvuldigingsfactor voor het 

energieverlies tussen de plaats van de meetinrichting en het overdrachtspunt indien de meetinrichting zich niet op 

het overdrachtspunt van de aansluiting bevindt; 

k.  fabrikaat, type, fabrieksnummer en bouwjaar van de geïnstalleerde apparatuur;  

l.  kalibratiecertificaten van de verschillende meetmiddelen van de meetinrichting; 

m.  het jaar waarin de meters voor het laatst zijn gereviseerd; 

n.  de impulswaarde van het zendcontact of van de impulsuitgang; 

o.  het soort zegel waarmee de meter is verzegeld; 

p.  het jaar waarin de meter voor het laatst is gecontroleerd; 

q.  de resultaten van de aan de meetinrichting uitgevoerde controles; 

r.  de gegevens met betrekking tot het ontwerp en de structuur van de meetinrichting; 

s.  de wijze waarop de systematische (steekproefsgewijze) periodieke controle van in gebruik zijnde meters conform 

1.2.8. sub b 1.2.1.1 wordt uitgevoerd; 

t.  de naam van de aangeslotene met wie de aansluit- en transportovereenkomst is gesloten, alsmede de adresgege-

vens, zijnde straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam of eventuele alterna-

tieve locatieaanduidingen, behorend bij het overdrachtspunt van  de aansluiting. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000          

 verplaatst van 2.12.2(1) naar 2.3.2.2(2) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004     

 verplaatst van 2.3.2.2(2) naar 4.3.3.2(3)        

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                                            

4.3.3.2  De meetverantwoordelijke verstrekt de netbeheerder van wiens net de desbetreffende aansluiting deel uitmaakt op 

diens verzoek de onder 2.3.2.1 sub a tot en met c 4.3.3.1, onderdelen a tot en met c, genoemde gegevens uit het me-

terregister, voor zover deze gegevens nodig zijn voor de door de netbeheerder in rekening te brengen tarieven. 

 (……) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897) 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 
4.3.4.1 De profielgrootverbruikmeetinrichting registreert: 

a.  de tellerstanden voor één of twee telwerken (normaaltelwerk en laagtelwerk of in geval van een meetinrichting 
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vergeten verwijzingscorrectie in voorstel 

N2011-523: 04-07-2011 (103897)              
met één telwerk: enkeltelwerk) per energierichting met bijbehorende vermenigvuldigingsfactoren; 

b.  indien dit volgens 2.4.4 2.4.5 van toepassing is, de kWmax binnen de gespecificeerde periode (kW). 
 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000           

 verplaatst van 3.2.1(1) naar 2.3.4.1(2)    

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004  

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004  

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009    

 verplaatst van 2.3.4.1(2) naar 4.3.5.1(3)        

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897) 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

vergeten verwijzingscorrectie in voorstel 

N2011-523: 04-07-2011 (103897)                              

4.3.5.1  Een telemetriegrootverbruikmeetinrichting registreert: 

a.  per meetperiode van 15 minuten de op het overdrachtspunt van de aansluiting uitgewisselde energie; 

b.  de totale hoeveelheid met het net uitgewisselde energie op één of twee telwerk(en) (enkeltarief respectievelijk 

normaaltarief en laagtarief) met bijbehorende vermenigvuldigingsfactoren; 

c.  indien dit volgens 2.4.3 en 2.4.4 van toepassing is, het aantal kvarh per maand. 

d. indien dit volgens 2.4.4 2.4.5 van toepassing is, de kWmax. 

 (……) 

Besluit 102867/23; in werking: 07-02-2009  

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009    

 verplaatst van 2.3.3.5(2) naar 4.3.5.8(3)        

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                

4.3.5.8 Het volume dat gebruikt wordt in artikel 3.9.3 van de Tarievencode Elektriciteit als tariefdrager voor blindenergie wordt 

bepaald met inachtneming van de in bijlage 2 gedefinieerde voorwaarden. 

 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000          

 verplaatst van 2.9.2(1) naar 2.3.6.12(2) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004    

 verplaatst van 2.3.6.12(2) naar 4.3.6.12(3)        

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                   

4.3.6.12  Bij aansluitingen op laagspanningsniveau is de in onderdeel c van artikel 4.3.6.11, onderdeel c, genoemde nominale 

waarde van de netspanning 230 V. 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000          

 verplaatst van 2.9.3(1) naar 2.3.6.13(2) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004  

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009    

 verplaatst van 2.3.6.13(2) naar 4.3.6.13(3)        

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                    

4.3.6.13  Bij aansluitingen op hoogspanningsniveau is de in onderdeel c van artikel 4.3.6.11, onderdeel c, genoemde nominale 

waarde van de netspanning de door de netbeheerder toegekende spanning Uc. 

 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000           

 verplaatst van 2.10.2(1) naar 2.3.6.15(2) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004     

 verplaatst van 2.3.6.15(2) naar 4.3.6.15(3)        

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                           

4.3.6.15  In andere dan de in sub a. en b.4.3.6.14, onderdelen a en b, genoemde gevallen, toont de meetverantwoordelijke op 

andere wijze aan dat de maximaal toelaatbare afwijking van de meetinrichting de in 4.3.6.1 tot en met 4.3.6.10 ge-

noemde waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking niet overschrijdt. 

 (……) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897) 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

herstel van verwijzingsfout               

5.2.2 Ten minste eenmaal per jaar, in de zes weken voorafgaande aan de maand die op grond van 2.1.22.1.5, onderdeel cb, 

van de Informatiecode Elektriciteit en Gas is opgenomen in het aansluitingenregister, bepaalt de meetverantwoordelij-

ke bij profielgrootverbruikmeetinrichtingen op aansluitingen met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x80A 

de in 4.3.4.1 bedoelde meetgegevens en slaat deze op in niet-vluchtige databuffers. 
 (……) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Besluit 101921/3; in werking: 21-05-2005         

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009     

 verplaatst van 3.2.1.3(2) naar 5.2.2(3)    

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                          

5.2.5  De in 5.2.1 tot en met 5.2.4 bedoelde bepaling van de meetdata meetgegevens vindt in de regel plaats door uit- of 

aflezing van de meetinrichting door de meetverantwoordelijke. De meetverantwoordelijke kan van de aangeslotene 

verlangen dat de aangeslotene zelf de tellerstand opneemt en deze tellerstand op een door de meetverantwoordelijke 

te bepalen wijze en binnen een door de meetverantwoordelijke aangegeven termijn ter kennis van de meetverant-

woordelijke brengt. 

 (……) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009     

 verplaatst van 3.2.1.5(2) naar 5.2.4(3)                                                        

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                               

5.2.7  Ten minste eenmaal in de 36 maanden bepaalt de meetverantwoordelijke de data meetgegevens genoemd in 5.2.1 tot 

en met 5.2.4 door aflezing op de meetinrichting bij de aangeslotene en slaat deze op in niet-vluchtige databuffers.   

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004      

 verplaatst van 3.2.4.2(2) naar 5.2.5(3)                                             

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                

5.2.8 Kennisneming van data de in 5.2.1 tot en met 5.2.4 en 5.2.7 bedoelde meetgegevens is voorbehouden aan die partijen 

die daartoe op grond van deze regeling, wetgeving en/of rechtsgeldig gesloten overeenkomsten zijn gerechtigd. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004     

 verplaatst van 3.2.4.3(2) naar 5.2.6(3)                                            

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                               

5.2.9 De data is in 5.2.1 tot en met 5.2.4 en 5.2.7 bedoelde meetgegevens zijn beveiligd tegen wijziging ervan. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004    

 verplaatst van 3.2.4.4(2) naar 5.2.7(3)                                                       

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                               

5.2.10  De meetverantwoordelijke bewaart de data meetgegevens bedoeld in 5.2.1 tot en met 5.2.4 en 5.2.7 gedurende een 

periode van drie jaar. 

 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000       

Besluit 100078/20; in werking: 11-04-2001     

 verplaatst van 3.5.1(1) naar 3.1.1.1(2)    

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004     

 verplaatst van 3.1.1.1(2) naar 5.3.1(3)  

5.3.1  De meetverantwoordelijke verzamelt de in 4.3.5.1 genoemde data meetgegevens op elektronische wijze op een zoda-

nige wijze dat de resolutie van de data daardoor meetgegevens niet wordt beïnvloed en slaat deze op in niet-vluchtige 

databuffers.  



 

 Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode – gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 (103834)  pagina 14 van 32 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                                               

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                                                  

5.3.2   In geval van een aansluiting met een aansluitcapaciteit groter dan 1 MVA, neemt de aangeslotene, samen met zijn 

meetverantwoordelijke, maatregelen om de verzameling van meetgegevens over een bepaald etmaal op de eerstvol-

gende werkdag te laten plaatsvinden.  

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004     

 verplaatst van 3.1.1.2(2) naar 5.3.3(3)  

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                      

5.3.3  In afwijking van het gestelde in 5.3.1 worden, indien sprake is van dataoverdracht van meetgegevens met behulp van 

pulsen, de maandelijkse tellerstanden door de meetverantwoordelijke berekend op basis van deze pulsen. 

 (……) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004       

 verplaatst van 3.2.4.2(2) naar 5.3.5(3)                                            

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                                  

5.3.5  Kennisneming van data de in 5.3.1, 5.3.3 en 5.3.4 bedoelde meetgegevens is voorbehouden aan die partijen die daar-

toe op grond van deze regeling, wetgeving en/of rechtsgeldig gesloten overeenkomsten zijn gerechtigd. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004       

 verplaatst van 3.2.4.3(2) naar 5.3.6(3)                                            

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                                 

5.3.6  De data is de in 5.3.1, 5.3.3 en 5.3.4 bedoelde meetgegevens zijn beveiligd tegen wijziging ervan. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004       

 verplaatst van 3.2.4.4(2) naar 5.3.7(3)                                                      

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                                 

5.3.7  De meetverantwoordelijke bewaart de data meetgegevens bedoeld in 5.3.1, 5.3.3 en 5.3.4 gedurende een periode van 

drie jaar. 

 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000           

 verplaatst van 3.9.1(1) naar 3.3.1.1(2)   

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004    

 verplaatst van 3.3.1.1(2) naar 5.4.1.1(3)                                             

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                                          

5.4.1.1  Wanneer de data die is meetgegevens die zijn uitgelezen en opgeslagen door de meterbeheerder verschilt verschillen 

van de data die is meetgegevens die zijn opgeslagen in de databuffers van de meetinrichting, geldt gelden de laatst-

bedoelde data meetgegevens. 

 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000           

 verplaatst van 3.10.3(1) naar 3.3.2.2(2) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004    

 verplaatst van 3.3.2.2(2) naar 5.4.2.2(3)                                             

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                     

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)           

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                             

5.4.2.2  Wanneer afstanduitlezing van de databuffers als gevolg van een storing niet mogelijk is, leest de meetverantwoordelij-

ke de databuffers van de telemetriegrootverbruikmeetinrichting ter plaatse uit. Het ter plaatse uitlezen van de databuf-

fers geschiedt binnen twee werkdagen na constatering van desbetreffende storing in de afstanduitlezing, waarbij de 

meetverantwoordelijke rekening houdt met de opslagcapaciteit van de databuffers. De meetverantwoordelijke ver-

strekt de gevalideerde meetgegevens conform 7.1.2.3 6.2.2.3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas aan de netbe-

heerder. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004     

 verplaatst van 3.3.3(2) naar 5.4.3(3)                                             

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                                                        

5.4.3 DatarReparatie en schatting van meetgegevens bij telemetriegrootverbruikmeetinrichtingen 

 (……) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004     

 verplaatst van 3.3.3.2(2) naar 5.4.3.2(3)                                             

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                                     

5.4.3.2  Indien de totale hoeveelheid met het net uitgewisselde energie per dag bekend is, worden de ontbrekende waarden in 

de meetdata meetgegevens automatisch gerepareerd als het meetdata meetgegevens betreft over een aaneengeslo-

ten periode van maximaal 1 uur en 15 minuten. De ontbrekende waarden worden bepaald door de hoeveelheid lineair 

te verdelen over de desbetreffende meetperiode(n). Het op deze wijze repareren van meetdata meetgegevens is per 

aansluiting slechts eenmaal per dag toegestaan. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004    

 verplaatst van 3.3.3.6(2) naar 5.4.3.3(3)                                             

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                                    

5.4.3.3 Reparatie van grotere hiaten in de data meetgegevens dan 1 uur en 15 minuten dan wel meer niet aaneengesloten 

hiaten op een dag, worden gerepareerd door het kopiëren van de belastingcurve van een vergelijkbare dag. Deze wijze 

van reparatie mag per belastingcurve maximaal een maal per week worden doorgevoerd over perioden van maximaal 

een dag. 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004    

 verplaatst van 3.3.3.7(2) naar 5.4.3.4(3)                                             

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                          

5.4.3.4  Reparatie van meetdata meetgegevens over perioden langer dan een dag zal bij meetinrichtingen uitgelezen op 

pulsen plaatsvinden door de tellerstand ter plaatse op te nemen. Het verschil tussen de opgenomen tellerstand en de 

laatst bekende tellerstand (=berekende tellerstand) wordt over de tussenliggende perioden verdeeld overeenkomstig 

de belastingcurve van een vergelijkbare dag. 

 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)        

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)        

5.4.3.7 Indien bij de in 5.4.2.2 bedoelde uitlezing ter plaatse van de databuffer geen meetgegevens beschikbaar komen, dient 

de meetverantwoordelijke de meetgegevens te schatten overeenkomstig bijlage 5. De geschatte meetgegevens wor-

den tijdig overeenkomstig paragraaf 7.1.2 6.2.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas aangeboden aan de netbe-

heerder. 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                                

5.5   Afhandeling van herzieningsverzoeken van netbeheerders 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)           

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                      

5.5.1  De meetverantwoordelijke handelt een conform 7.2.1a.2 of 7.2.1b.3 6.3.2.2 of 6.3.3.3 van de Informatiecode Elektriciteit 

en Gas van een netbeheerder ontvangen verzoek af binnen de daartoe in 7.1.2.4 6.2.2.4 van de Informatiecode Elektri-

citeit en Gas gestelde termijn.  

 (……) 
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Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)               

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)               

 7(3) is verplaatst naar IcEG 6                                                     

7 [verplaatst] Meetgegevensprocessen 

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

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000         

 verplaatst van B13(2) naar B2(3)     

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                

Bijlage 2 Definities van de begrippen energie, vermogen, blindenergie en blindvermogen, waarvan in deze 

regeling is uitgegaan 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    

Besluit 102867/23; in werking: 07-02-2009  

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Rectificatie op 102867/23: 16-11-2010                     

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                              

Energie en vermogen 

Voor de begrippen "te meten energie" c.q. "te meten vermogen" wordt uitgegaan van de internationaal aanvaarde fysische definities 

voor de grootheden elektrische energie (W) en elektrisch vermogen (P), vastgelegd door de volgende formules: 


2

1

..)( 12

t

t

dtiuttW
 


T

dtiu
T

P
0

...
1  

Hierin is: 

u de momentane waarde van de wisselspanning 

i de momentane waarde van de wisselstroom 

t1 het begin van de periode gedurende welke de elektrische energie wordt gemeten 

t2 het einde van de periode gedurende welke de elektrische energie wordt gemeten 

T de periodetijd van de wisselspanning en –stroom 

Na splitsing van spanning en stroom in het frequentiedomein door middel van Fourieranalyse (waardoor deze grootheden worden 

ontbonden in harmonische componenten), kan voor P worden geschreven: 
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met n = het ranggetal van de te onderscheiden harmonische componenten. 

In het geval het gemiddelde vermogen over een bepaalde periode lopende van de tijdstippen τ1 tot τ 2 dient te worden gemeten 

(waarbij τ2 - τ1 bijvoorbeeld 15 minuten is), dan geldt hiervoor: 
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Blindenergie en blindvermogen 

Met betrekking tot de te hanteren definities van de begrip blindenergie en -vermogen geldt het volgende. Het blindvermogen (Q) 

wordt in het algemene geval van een niet-sinusvormige wisselspanning en -stroom met een periodetijd T gedefinieerd als: 

)2(..........22 PSQ   

Hierin is: 

S: het schijnbaar vermogen, waarvoor geldt: S = U.I  (U en I zijn de effectieve waarden van de wisselspanning respec-

tievelijk wisselstroom) 

P: het vermogen gedefinieerd volgens (1) 

De algemene definitie voor blindvermogen (2) geldt ook in het bijzondere geval, dat spanning en stroom niet vervormd, dat wil 

zeggen sinusvormig zijn, en gaat dan over in:  

 sin..)cos..().( 2222 IUIUIUPSQ 
 

Als algemene definitie voor de arbeidsfactor (PF) geldt:  

S

P
PF 

 

Voor het bijzondere geval dat spanning en stroom onvervormd (sinusvormig) zijn, gaat deze definitie over in:  




cos
.

cos..


IU

IU
PF

 

Voor verrekeningsdoeleinden wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen energie leveren en energie ontvangen. Deze begrip-

pen hebben de volgende betekenis: 

Energie ontvangen:  

indien de netbeheerder energie transporteert van het net naar de installatie van de aangeslotene, deze ontvangt dus energie. 

Energie leveren:  

indien de netbeheerder energie transporteert vanuit de installatie van de aangeslotene naar het net. De aangeslotene levert dus 

terug op het net. 

 

Analoog met deze begrippen wordt ook gesproken over blindenergie leveren en blindenergie ontvangen. Onder verwijzing naar (1) 

moet daaraan de volgende betekenis worden toegekend: 

blindenergie ontvangen door aangeslotene: 

de aangeslotene ontvangt energie vanuit het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische in de stroom naijlt op de grondharmoni-

sche in de spanning 

de aangeslotene levert energie aan het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische in de stroom voorijlt op de grondharmonische 

in de spanning 

blindenergie leveren door aangeslotene: 

de aangeslotene ontvangt energie vanuit het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische in de stroom voorijlt op de grondhar-

monische in de spanning  

de aangeslotene levert energie aan het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische in de stroom naijlt op de grondharmonische in 
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de spanning. 

(…..figuur weggelaten…..) 

In bovenstaand figuur is uitgegaan van het gezichtspunt van de aangeslotene. Dus Pontvangen is het door de aangeslotene ontvangen 

werkzame vermogen 

 

Bepaling van volumes voor blindenergie 

Het volume dat gebruikt wordt in artikel 3.9.3 van de TarievenCode Tarievencode Elektriciteit als tariefdrager voor blindenergie 

wordt bepaald met in achtneming van de volgende voorwaarden: 

–  De grenzen aan de per maand toegestane kosteloos met het net uit te wisselen blindenergie worden bepaald op 

basis van de toegestane arbeidsfactor en de in deze maand vanuit het net ontvangen en/of aan het net geleverde 

energie. 

–  De blindenergie die kosteloos van het net kan worden afgenomen tijdens het ontvangen van werkzame energie 

uit het net en de blindenergie die kosteloos van het net kan worden afgenomen tijdens het leveren van werkzame 

energie aan het net worden opgeteld. 

–  Het volume dat gebruikt wordt in artikel 3.9.3 van de TarievenCode Tarievencode Elektriciteit als tariefdrager heeft 

slechts betrekking op de overschrijding van de hierboven bepaalde grenzen van de afname van blindenergie per 

maand. 

De methodiek zoals door netbeheerders wordt gehanteerd bij vaststelling van de in rekening te brengen hoeveelheid, door aange-

slotenen met het net uitgewisselde blindenergie, volgt de volgende stappen: 

a.  De in de betreffende maand uit het net ontvangen werkzame energie Wactief (hierna: Wa,o) wordt vastgesteld uit de 

kWh metingen conform de Meetcode Elektriciteit; 

b.  De in de betreffende maand aan het net geleverde werkzame energie Wactief (hierna: Wa,l) wordt vastgesteld uit de 

kWh metingen conform de Meetcode Elektriciteit; 

c.  De in de betreffende maand uit het net ontvangen blindenergie Wreactief (hierna: Wr,o) wordt vastgesteld uit de 

kvarh metingen conform de Meetcode Elektriciteit; 

d.  De grenzen voor de met het net uitgewisselde blindenergie worden op basis van de toegestane arbeidsfactor om-

gezet naar percentages van Wa,o respectievelijk Wa,l door middel van de volgende formule: tan(arccos(toegestane 

arbeidsfactor)) 

  voorbeeld 1: cos φ = 0,85 => tan(arccos(0,85)) = 0,62 of 62% 

  voorbeeld 2: cos φ = 0,98 => tan(arccos(0,98)) = 0,20 of 20% 

e.  Deze percentages worden gerelateerd aan de uitgewisselde werkzame energie en geven aan wat de maximaal 

toegestane hoeveelheid blindenergie (in kvarh) is die uit het net ontrokken mag worden zonder dat netbeheerder 

daarvoor kosten in rekening brengt. Omdat de systematiek van de Meetcode Elektriciteit niet gebaseerd is op 

momentane metingen (15 minuten waarden), worden deze percentages toegepast op de maandmetingen. 

f.  Voor het vasttellen van de “toegestane” afname van blindenergie (uit het net ontvangen blindenergie): Wr,o gedu-

rende het uit het net ontvangen werkzame energie Wa,o; wordt de waarde van Wa,o vermenigvuldigd met het onder 

d berekende percentages (62%); 

g.  Voor het vaststellen van de “toegestane” afname van blindenergie: Wr,o, gedurende het leveren van de werkzame 

energie Wa,l. wordt de waarde van Wa,l vermenigvuldigd met het onder d berekende percentages (20%); 

h.  Indien Wr,o (in betreffende maand afgenomen blindenergie) groter is dan {Wr,o, (Wa,o) + Wr,o, (Wa,l)} (de in desbe-

treffende maand totaal toegestane hoeveelheid kosteloos uit het net te ontvangen blindenergie) kan het 

blindenergietarief in rekening worden gebracht voor een hoeveelheid blindenergie ter grootte van:  

 Wr,o – (Wr,o, (Wa,o) + Wr,o, (Wa,l)). 

 (…..figuur weggelaten…..) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004    

 verplaatst van B16(2) naar B3(3)                        

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnrs. 24 t/m 26            

Bijlage 3 Voorschrift voor het ontwerpen, installeren en controleren van comptabele meetinrichtingen voor 

elektrische energie en blindenergie 

 (……) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004     

verpl. van B16.1.1.2.2(2) naar B3.1.1.2(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                              

B3.1.1.2 Voor meetinrichtingen aangesloten op laagspanningsniveau, via stroomtransformatoren geldt: 

nomprstrnomLSnommeet IUS ,,, ..3 
 

 Bij een nominale spanning van 3x230/400 V geldt dus:    

][.69,0][ ,, AIkVAS nomprstrnommeet 
 

 Deze definities gelden onder de volgende voorwaarden: 

a.  De stroomtransformatoren voldoen tot 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de norm genoemd in 

B3.2.1.1 sub, onderdeel d.  

b. De stroomtransformatoren in installaties waarin kortstondig hogere stromen kunnen optreden, voldoen tot meer 

dan 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de norm genoemd in B3.2.1.1 sub, onderdeel d. 

 Indien in andere gevallen dan onder b aangegeven stroomtransformatoren zijn toegepast die tot meer dan 120% van 

hun nominale stroom voldoen aan de eisen van de norm genoemd in B3.2.1.1 sub, onderdeel d, wordt het nominale 

meetvermogen berekend op basis van de maximale stroom van deze stroomtransformatoren minus 20%. 
 (……) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verplaatst van B16.2.1.3(2) naar B3.2.1.2(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                               

B3.2.1.2 Met de in artikel B3.2.1.1 bedoelde meetinrichting wordt gelijkgesteld een meetinrichting, die rechtmatig is vervaardigd 

of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie of Turkije dan wel rechtmatig is vervaardigd in 

een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economi-

sche Ruimte, en die voldoet aan eisen die ten minste gelijkwaardig zijn aan de normen en wettelijke regelingen als ge-

noemd in artikel B3.2.1.1. 
 (……) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verplaatst van B16.2.2.7(2) naar B3.2.2.7(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

B3.2.2.7  Bij aansluitingen op laagspanningsniveau is het punt waarin de verbindingen tot stand zijn gebracht met de span-

ningscircuits van de comptabele kWh-meter per definitie het aansluitpunt tussen het openbare elektriciteitsnet en de 

installatie van de aangeslotene. 
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103834/48, randnrs. 24 t/m 26                     

 (……) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verplaatst van B16.2.4.2(2) naar B3.2.4.2(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                 

B3.2.4.2  Spanningstransformatoren waarvan de primaire wikkelingen in ster zijn geschakeld met een nominale primaire span-

ning tussen 90% en 110% van de nominale waarde die door de netbeheerder aan de lijnspanning van het net is toege-

kend, zijn toegelaten op voorwaarde dat de nauwkeurigheid ervan ook bij 50% van hun nominale primaire spanning 

voldoet aan de eisen vermeld in de in B3.2.1.1 sub, onderdeel c, genoemde norm. 

 (……) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verpl. van B16.2.4.15(2) naar B3.2.4.15(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                           

B3.2.4.15 De eis genoemd in B3.2.4.14 geldt niet voor elektronische kWh-meters waarvan uit de resultaten van de in B3.2.3 

genoemde typekeuring blijkt dat de draaiveldrichting niet van invloed is op de fouten in de registratie van data als be-

doeld in 2.4.4 en/of 4.3.5.1 van deze regeling. 

 (……) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verplaatst van B16.2.5.2(2) naar B3.2.5.2(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                               

B3.2.5.2 Het bepaalde in B3.2.5.1 is slechts van toepassing indien er stroomtransformatoren zijn toegepast die tot 120% van 

hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1 sub, onderdeel d, genoemde norm voldoen of indien er bij instal-

laties waarin kortstondig hogere stromen kunnen optreden, stroomtransformatoren zijn toegepast die tot meer dan 

120% van hun nominale stroom aan de eisen van de norm genoemd in B3.2.1.1 sub, onderdeel d, voldoen. 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verplaatst van B16.2.5.3(2) naar B3.2.5.3(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                              

B3.2.5.3  Indien in andere gevallen dan in B3.2.5.2 genoemd, stroomtransformatoren zijn toegepast die tot meer dan 120% van 

hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1 sub, onderdeel d, genoemde norm voldoen, dan bedraagt de 

maximale stroom van deze stroomtransformatoren minus 20% ten minste 100% en ten hoogste 150% van de stroom-

sterkte af te leiden uit het gecontracteerd vermogen. 

 (……) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verplaatst van B16.2.5.7(2) naar B3.2.5.7(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                

B3.2.5.7  Het bepaalde in B3.2.5.5 en B3.2.5.6 is slechts van toepassing indien er stroomtransformatoren zijn toegepast die tot 

120% van hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1 sub, onderdeel d, genoemde norm voldoen of indien er 

bij installaties waarin kortstondig hogere stromen kunnen optreden, stroomtransformatoren zijn toegepast die tot 

meer dan 120% van hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1 sub, onderdeel d, genoemde norm voldoen. 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verplaatst van B16.2.5.8(2) naar B3.2.5.8(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                 

B3.2.5.8  Indien in andere gevallen dan in B3.2.5.7 genoemd stroomtransformatoren zijn toegepast die tot meer dan 120% van 

hun nominale stroom aan de eisen van de in B3.2.1.1 sub, onderdeel d, genoemde norm voldoen, dan bedraagt de 

maximale stroom van deze stroomtransformatoren minus 20% ten minste 100% en ten hoogste 200% van de nominale 

stroom van de hoofdveiligheden. 

 (……) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verplaatst van B16.2.6.1(2) naar B3.2.6.1(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                 

B3.2.6.1 De nauwkeurigheidsklassen als functie van het gecontracteerd vermogen van kWh-meters, kvarh-meters, alsmede van 

stroom- en spanningstransformatoren in meetinrichtingen bij aansluitingen op hoogspanningsniveau zijn vermeld in 

tabel B. De nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd in de in B3.2.1.1 sub, onderdelen a tot en met e, genoemde nor-

men. 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004  

Besluit 102466/23; in werking:                  

verplaatst van B16.2.6.2(2) naar B3.2.6.2(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                

B3.2.6.2 De nauwkeurigheidsklassen van kWh-meters, stroom- en spanningstransformatoren in meetinrichtingen voor de 

registratie van de door de aangeslotenen zelf opgewekte energie bij aansluitingen op hoogspanningsniveau zijn ver-

meld in tabel C als functie van het maximale vermogen van de productie-installatie. De nauwkeurigheidsklassen zijn 

gedefinieerd in de in B3.2.1.1 sub, onderdelen a tot en met e, genoemde normen. 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verplaatst van B16.2.6.3(2) naar B3.2.6.3(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                 

B3.2.6.3 De nauwkeurigheidsklassen als functie van het het gecontracteerd vermogen van kWh-meters en stroomtransformato-

ren in meetinrichtingen bij aansluitingen op laagspanningsniveau zijn vermeld in tabel D. De nauwkeurigheidsklassen 

zijn gedefinieerd in de in B3.2.1.1 sub, onderdelen b en e, genoemde normen. 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004  

Besluit 102466/23; in werking:                      

verplaatst van B16.2.6.4(2) naar B3.2.6.4(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                 

B3.2.6.4  De nauwkeurigheidsklassen van kWh-meters en stroomtransformatoren in meetinrichtingen voor de registratie van de 

door de aangeslotenen zelf opgewekte energie bij aansluitingen op laagspanningsniveau zijn vermeld in tabel E als 

functie van het maximale vermogen van de productie-installatie. De nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd in de in 

B3.2.1.1 sub, onderdelen b en d, genoemde normen. 

 (……) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verpl. van B16.2.6.15(2) naar B3.2.6.15(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                           

B3.2.6.15 In afwijking van B3.2.6.12 mag de belasting van een spanningstransformator minder dan 25% van zijn nominale belas-

ting bedragen, indien het volgende is aangetoond aan de hand van resultaten van een kalibratie. De fouten van de 

spanningstransformator overschrijden bij de betreffende belasting niet de waarden voor de maximaal toelaatbare af-

wijking die volgens de norm vermeld in B3.2.1.1sub, onderdeel c, gelden voor een belasting tussen 25% en 100% van 

de nominale belasting van de spanningstransformator. 
 (……) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verplaatst van B16.3.1.6(2) naar B3.3.1.6(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                          

B3.3.1.6  De meetverantwoordelijke controleert door middel van de in B3.3.1.2 genoemde kalibratie of de kWh-meters en kvarh-

meters die langer dan 5 jaar geleden aan een controle zijn onderworpen, voldoen aan de nauwkeurigheidseisen welke 

gelden voor de nauwkeurigheidsklassen die op grond van B3.2.6.1 tot en met B3.2.6.4 van toepassing zijn, met dien 

verstande dat de waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking maximaal 1,5 maal de waarden voor de maximaal 

toelaatbare afwijking mogen bedragen die volgens de normen genoemd in B3.2.1.1 sub, onderdelen a, b en e, maxi-

maal toelaatbaar zijn. 
 (……) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verpl. van B16.3.2.13(2) naar B3.3.2.13(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                                

B3.3.2.13  De meetverantwoordelijke controleert of de overzettingen van de spannings- en stroomtransformatoren overeen-

stemmen met de gegevens hieromtrent opgenomen in de technische administratie genoemd in artikel 4.3.3.1 van deze 

regeling en overeenstemmen met de gegevens gebruikt voor de verrekening. 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verpl. van B16.3.2.14(2) naar B3.3.2.14(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

B3.3.2.14  De meetverantwoordelijke controleert of de meetinrichting overeenkomstig paragraaf 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.4 van 

deze regeling is verzegeld. 
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N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                                 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verpl. van B16.3.2.15(2) naar B3.3.2.15(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                                  

B3.3.2.15  De meetverantwoordelijke controleert of de meting geschiedt overeenkomstig het bepaalde in 4.3.5.8 en 4.3.5.2 van 

deze regeling. 

 (……) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verpl. van B16.3.2.17(2) naar B3.3.2.17(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                                       

B3.3.2.17  De meetverantwoordelijke controleert of overeenkomstig B3.3.2.18 tot en met B3.3.2.20 de overdracht van de data 

naar het datacollectiepunt, genoemd in paragraaf 5.3.1 van deze regeling, foutloos geschiedt. 

 (……) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verplaatst van B16.4.1.6(2) naar B3.4.1.6(3)                                                     

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                                    

B3.4.1.6  De meetverantwoordelijke controleert door middel van de in B3.4.1.2 genoemde kalibratie of de kWh-meters en kvarh-

meters die langer dan 5 jaar geleden aan een controle zijn onderworpen, voldoen aan de nauwkeurigheidseisen welke 

gelden voor de nauwkeurigheidsklassen die op grond van B3.2.6.3 van toepassing zijn, met dien verstande dat de 

waarden voor de maximaal toelaatbare afwijking maximaal 1,5 maal de waarden voor de maximaal toelaatbare afwij-

king mogen bedragen die volgens de normen genoemd in B3.2.1.1 sub, onderdelen b en e, maximaal toelaatbaar zijn. 
 (……) 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verpl. van B16.4.2.16(2) naar B3.4.2.16(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                                   

B3.4.2.16  De meetverantwoordelijke controleert of de overzettingen van de stroomtransformatoren overeenstemmen met de 

gegevens hieromtrent opgenomen in de technische administratie van artikel, genoemd in 4.3.3.1 van deze regeling en 

overeenstemmen met de gegevens gebruikt voor de verrekening. 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verpl. van B16.4.2.17(2) naar B3.4.2.17(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                                   

B3.4.2.17  De meetverantwoordelijke controleert of de meetinrichting overeenkomstig 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.4 van deze regeling 

is verzegeld. 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verpl. van B16.4.2.18(2) naar B3.4.2.18(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                                    

B3.4.2.18  De meetverantwoordelijke controleert of de meting geschiedt overeenkomstig het bepaalde in 4.3.5.8 en 4.3.5.2 van 

deze regeling. 

Besluit 101600/28; in werking: 26-06-2004 

verpl. van B16.4.2.19(2) naar B3.4.2.19(3) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)              

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                                                   

B3.4.2.19  De meetverantwoordelijke controleert – voor zover van toepassing - of overeenkomstig B3.4.2.20 tot en met B3.4.2.22 

de overdracht van de data naar het datacollectiepunt, genoemd in paragraaf 5.3.1 van deze regeling, foutloos ge-

schiedt. 

 (……) 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                                        

Bijlage 5 Schatting van meetgegevens 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                

B5.1   Indien een meetverantwoordelijke of een netbeheerder moet schatten, wordt rekening gehouden met de volgende 

uitgangspunten:  

a.  De geschatte meetgegevens zijn gegeven de beschikbare informatie en technieken een nauwkeurige benadering 

van de werkelijke met het net uitgewisselde hoeveelheid energie.  

b.  Onzekerheden in de geschatte meetgegevens komen ten laste van de aangeslotene.  

 De meetverantwoordelijke of netbeheerder hanteert per programmatijdseenheid (PTE: 15 minuten) een van de 

volgende methoden om de geschatte meetgegevens te bepalen en communiceert de gehanteerde methode in 

het bericht met de meetgegevens:  

 A Indien er sprake is van één of meer productie-installaties achter de aansluiting, wordt er voor de energieuitwisseling 

vanuit de installatie naar het net een nul geschat. Voor de energieuitwisseling vanuit het net naar de installatie wordt 

de onder B beschreven methode gehanteerd er van uitgaande dat de productie-installaties niet produceren, tenzij de 

meetverantwoordelijke na overleg met de aangeslotene andere informatie ontvangt, waarbij de meetverantwoordelijke 

met behulp van een indirecte methode een berekening kan maken van de geproduceerde elektriciteit, en de daaruit 

volgende energieuitwisseling met het net.  

 B Indien er sprake is van uitsluitend energieuitwisseling vanuit het net naar de installatie:  

a.  De meetverantwoordelijke of netbeheerder schat op basis van het gemiddelde verbruik van dezelfde programma-

tijdseenheid van drie weken voor desbetreffende allocatiedag vermenigvuldigd met de in C genoemde onzeker-

heidsfactor fo,. Daarbij wordt rekening gehouden met in de Algemene Termijnenwet genoemde feestdagen, waar-

bij een feestdag wordt geschat als een zondag.  

 Voorbeeld per PTE  

 Schatting PTEn =(( PTEn dag -3 weken + PTEn dag -2 weken + PTEn dag -1 week)/3). (1+ fo)  

b.  tenzij de meetverantwoordelijke na overleg met de aangeslotene andere informatie ontvangt, waarbij de meetver-

antwoordelijke met behulp van een indirecte methode een berekening kan maken van de aan het net onttrokken 

energie.  

 C  De onzekerheidsfactor fo is tenminste 1,0 procent.  

 Jaarlijks stelt voor 1 november de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet deze onzekerheidsfactor vast en 

publiceert deze op haar website. De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet berekent op basis van de in 3.4.1 

ontvangen informatie het procentuele verschil tussen de in de allocatie gebruikte meetgegevens en de maandelijks 

verstuurde verbruiksberichten voor aansluitingen waar verschillen zijn opgetreden en stelt de onzekerheidsfactor fo 

vast op basis van dit procentuele verschil, rekening houdend met de gestelde minimumgrens en de in de berekeningen 

opgenomen fo van het voorgaande jaar. 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002       

 verplaatst van B15(1) naar B14(2)         

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004    

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)               

 B14(3) is verplaatst naar IcEG B1                                                     

Bijlage 14 [verplaatst] Verbruiksprofielen 
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 Heel bijlage 14 vervalt en verplaatst naar de Informatiecode Elektriciteit en Gas bijlage 1 

Besluit 100417/1; in werking: 01-04-2001    

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004  

Besluit 102928/7; in werking 10-04-2009         

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)               

 B15(3) is verplaatst naar IcEG B2                                                     

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

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

 

Systeemcode Elektriciteit: 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999                

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
3.1.5  Bij de in 3.1.4 bedoelde melding is een verklaring van de erkende programmaverantwoordelijke gevoegd waarin hij 

bevestigt dat de aangeslotene zijn programmaverantwoordelijkheid aan hem heeft overgedragen, bij gebreke waarvan 

de netbeheerder de melding niet aanvaardt. 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999      

Besluit 100701/7; in werking: 03-04-2002   

Besluit 101789/11; in werking: 01-07-2004   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.1.6  Van een voornemen zijn programmaverantwoordelijkheid over te dragen aan een andere erkende programmaverant-

woordelijke dan de erkende programmaverantwoordelijke die tot dan toe programmaverantwoordelijkheid voor hem 

heeft uitgeoefend, stelt een aangeslotene de netbeheerder die het aangaat tenminste vijf werkdagen voor de beoogde 

ingangsdatum schriftelijk of anderszins conform paragraaf 3.8 in kennis. 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999      

Besluit 101789/11;  in werking: 01-07-2004   

Besluit 102472/8;  in werking: 11-03-2007 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.1.7  In afwijking van het gestelde in 3.1.4 tot en met 3.1.6 geldt dat in het geval een leverancier, daartoe bepaaldelijk 

gemachtigd, voor een aangeslotene programmaverantwoordelijkheid regelt de leverancier de in 3.1.4 bedoelde mel-

ding en de in 3.1.6 bedoelde kennisgeving doet conform de processen uit hoofdstuk 2 3 of 4 van de Informatiecode 

Elektriciteit en Gas. 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999      

Besluit 101789/11;  in werking: 01-07-2004   

Besluit 102472/8;  in werking: 11-03-2007 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.1.8  Een netbeheerder doet op de wijze als beschreven in hoofdstuk 2 3 of 4 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas aan 

de erkende programmaverantwoordelijke die tot aan de in 3.1.6 bedoelde overdracht de programmaverantwoordelijk-

heid van de aangeslotene uitoefent, onverwijld mededeling van het feit dat hem een kennisgeving als bedoeld in 3.1.6 

heeft bereikt en door hem is aanvaard.  
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999       

Besluit 101789/11; in werking: 01-07-2004   

Besluit 102343/6; in werking: 01-07-2007 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                

.                 

3.1.10  Een erkende programmaverantwoordelijke die het voornemen heeft de programmaverantwoordelijkheid van een 

aangeslotene op diens aansluiting te beëindigen, stelt daarvan de aangeslotene en de netbeheerder die het aangaat, 

te allen tijde tenminste dertig werkdagen voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk of anderszins conform paragraaf 

3.8 in kennis. Indien een erkende programmaverantwoordelijke die programmaverantwoordelijkheid draagt door mid-

del van een overeenkomst met een leverancier en hij die overeenkomst wenst te beëindigen, stelt hij in de plaats van 

de aangeslotene die leverancier binnen de gestelde termijn in kennis alsmede de aangeslotene voor zover deze een 

gecontracteerd transportvermogen groter dan 3x80 A op laagspanningsniveau heeft. 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999     

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
3.2.5  De erkende programmaverantwoordelijke mag de in 3.2.2 en 3.2.3 genoemde rechten uitoefenen met ingang van de 

dag die volgt op de dag waarop hij als zodanig in het PV-register, bedoeld in 3.3.1, is ingeschreven. 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999     

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
3.2.14  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet doet een beslissing tot verlening van een erkenning als pro-

grammaverantwoordelijke zo spoedig mogelijk in de Staatscourant publiceren, waarbij worden vermeld: 

a.  naam, adres en woonplaats van de erkende programmaverantwoordelijke; 

b.  of sprake is van een volledige erkenning dan wel van een handelserkenning. 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999       

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
3.3.2  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt aan de erkende programmaverantwoordelijke de datum 

van zijn inschrijving in het PV-register mee. 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999     

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
3.3.3  Een erkende programmaverantwoordelijke heeft het recht het PV-register in te zien en hem betreffende onjuistheden 

daarin te doen corrigeren. 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999     

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
3.3.4  Wijzigingen in het PV-register geeft de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onverwijld door aan de 

andere netbeheerders en erkende programmaverantwoordelijken. 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999     

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
3.5.2  Wanneer een natuurlijke of rechtspersoon zijn erkenning als programmaverantwoordelijke heeft verloren, stelt de 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de andere netbeheerders en erkende programmaverantwoordelijken 

daarvan onverwijld in kennis en haalt hij de desbetreffende inschrijving in het PV-register door. 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999       

Besluit 00-074; in werking: 18-11-2000   

Besluit 103385/22; in werking: 09-11-2010 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

3.6.1  Een erkende programmaverantwoordelijke dient dagelijks vóór 09:00 uur of een door de gezamenlijke netbeheerders 

in onderling overleg te bepalen ander tijdstip bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een planning in 

van importen, exporten en transits van elektriciteit voor de volgende dag (“IET-planning”), die voortvloeien uit eerder 

verkregen toestemming van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor importen, exporten en transits 

voor meer dan één dag. 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999     

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
3.6.13  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt zijn goedkeuring aan een energieprogramma, indien 

dat programma niet voldoet aan de eisen van interne en externe consistentie, waarbij wordt verstaan onder: 

a.  interne consistentie: 

-  indien het gaat om een programmaverantwoordelijke met een volledige erkenning: per programmatijdseen-

heid zijn de afname, verkoop en export van energie enerzijds in evenwicht met de invoeding, inkoop en im-

port van energie anderzijds; 

-  indien het gaat om een programmaverantwoordelijke met een handelserkenning: per programmatijdseenheid 

zijn de verkoop en export van energie in evenwicht met de inkoop en import van energie, 

b.  externe consistentie: hetgeen per programmatijdseenheid omtrent een energietransactie is vermeld, strookt met 

hetgeen omtrent diezelfde transactie is vermeld in het energieprogramma van enige andere erkende programma-

verantwoordelijke. 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999       

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)          

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

3.7.1  De uitwisseling van meetgegevens in het kader van programmaverantwoordelijkheid vindt plaats overeenkomstig 

hetgeen omtrent deze uitwisseling is bepaald in de Meetcode Elektriciteit hoofdstuk 5 en 6 van de Informatiecode 

Elektriciteit en Gas. 
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wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                            

 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999       

Besluit 101787/3; in werking: 15-05-2004 

Besluit 103951; in werking: 14-02-2012                                                    

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900) , inclusief correcties uit 

brief N 2011-626 d.d. 05-12-2011 en input uit 

zienswijze van TenneT op N 2011-321      

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103900/6, randnr. 31-33. Onderdeel c is  

overgeheveld naar de Begrippenlijst 

Elektriciteit naar aanleiding van de zienswijze 

van TenneT                                     

3.7.5  Iedere werkdag om uiterlijk 17:00 uur ontvangt de programmaverantwoordelijke stelt de netbeheerder van het lande-

lijk hoogspanningsnet per programmaverantwoordelijke een overzicht samen van diens prestaties met betrekking tot 

het direct voorafgaande etmaal. Dit overzicht bevat per etmaal de volgende gegevens van de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet: 

a.  het door de programmaverantwoordelijke bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingediende en 

door hem goedgekeurde energieprogramma, met inbegrip van eventuele goedgekeurde wijzigingen daarvan; 

b.  de op aansluitingen gemeten leveringen en afnames van energie door de netbeheerder van het landelijk hoog-

spanningsnet op basis van 7.2.2a.1 van de Meetcode Elektriciteit 6.3.6.1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas 

van netbeheerders ontvangen meetgegevens; 

c.  de per programmatijdseenheid vastgestelde afwijking:  

- van het saldo van de verkoop, export, inkoop en import energietransacties van het goedgekeurde energie-

programma inclusief goedgekeurde wijzigingen op het goedgekeurde energieprogramma ten opzichte van 

de meetgegevens van invoeding en afname op de aansluitingen, waar de programmaverantwoordelijke pro-

grammaverantwoordelijk voor is, voor een programmaverantwoordelijke met volledige erkenning; 

- van het saldo van de verkoop, export, inkoop en import energietransacties van het goedgekeurde energie-

programma inclusief goedgekeurde wijzigingen op het goedgekeurde energieprogramma ten opzichte van 

nul voor een programmaverantwoordelijke met een handelserkenning 

hierna te noemen "onbalans"; 

d.  de in 3.9.2 bedoelde onbalansprijs voor elke programmatijdseenheid; 

e.  het totaalbedrag ter zake van de onbalans. 

Besluit 101787/3; in werking: 15-05-2004 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)      

3.7.5a  Na ontvangst van de in 4.2.7 van de Meetcode Elektriciteit bedoelde definitieve gegevens ontvangt de programmaver-

antwoordelijke met een volledige erkenning de eerstvolgende werkdag om uiterlijk 15:00 uur de in 3.7.5 onder a tot en 

met e vermelde gegevens. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van 3.7.5 samen-

gestelde overzicht aan de desbetreffende programmaverantwoordelijke voor 17:00 uur van de eerste werkdag na het 

etmaal waarop dat overzicht betrekking heeft. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)          

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900) , inclusief correcties uit 

brief N 2011-626 d.d. 05-12-2011                          

3.7.5b   De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van 3.7.5 samengestelde overzicht aan de 

desbetreffende programmaverantwoordelijke voor 17:00 uur van de vijfde werkdag na het etmaal waarop dat overzicht 

betrekking heeft. Daarbij dient in 3.7.5, onderdeel b, “7.2.2b.3 6.3.7.3” in plaats van “7.2.2a.1 6.3.6.1” gelezen te worden. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)           

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900) , inclusief correcties uit 

brief N 2011-626 d.d. 05-12-2011                        

3.7.5c  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van 3.7.5 samengestelde overzicht, aan de 

desbetreffende programmaverantwoordelijke voor 15:00 uur van de tiende werkdag na het etmaal waarop dat over-

zicht betrekking heeft. Daarbij dient in 3.7.5, onderdeel b, “7.2.2c.3 6.3.8.3”  in plaats van “7.2.2a.1 6.3.6.1” gelezen te 

worden. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)          

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900) , inclusief correcties uit 

brief N 2011-626 d.d. 05-12-2011                             

3.7.5d  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt, indien van toepassing, direct na de op basis van 7.2.2d.3 

van de Meetcode Elektriciteit 6.3.9.3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas van een netbeheerder ontvangen meet-

gegevens van een bepaald etmaal, het op grond van 3.7.5 samengestelde overzicht onverwijld aan de desbetreffende 

programmaverantwoordelijke. Daarbij dient in 3.7.5, onderdeel b, “7.2.2d.3 6.3.9.3”  in plaats van “7.2.2a.1 6.3.6.1” gele-

zen te worden. 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999     

Besluit 100928/4; in werking: 13-07-2002 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)         

3.7.7  Bij de vaststelling van de in artikel 3.7.5, onderdeel c, bedoelde afwijking houdt de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet rekening met de hoeveelheid energie die meer of minder is geleverd ingeval het gaat om: 

a.  de programmaverantwoordelijkheid voor de aansluiting of aansluitingen van een producent met wie de netbe-

heerder van het landelijk hoogspanningsnet een overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van 

regelvermogen heeft gesloten en het meer of minder leveren heeft plaatsgevonden onder die overeenkomst, 

b.  de programmaverantwoordelijkheid voor de aansluiting of aansluitingen van een afnemer die minder heeft afge-

nomen of, ingeval van een producent, meer of minder heeft geproduceerd volgens artikel 2.2.5, onderdeel a, 

c.  het meer of minder leveren volgens een transactie tussen de programmaverantwoordelijke en een andere pro-

grammaverantwoordelijke en deze transactie tot stand is gekomen volgens een door de netbeheerder van lande-

lijk hoogspanningsnet vastgestelde en openbaar gemaakte procedure. 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999     

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)          

3.7.8  De erkende programmaverantwoordelijke controleert kan bij controle op grond van 3.7.9 en 3.7.11 gebruik maken van 

de gegevens die hij ingevolge de artikelen 3.7.1 3.7.5a tot en met 3.7.7 3.7.5c van de netbeheerder heeft ontvangen. 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999       

Besluit 100757/3; in werking: 26-04-2002 

Besluit 101600/17; vervallen: 01-03-2004                                             

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)           

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                           

3.7.9   [vervallen] De programmaverantwoordelijke controleert de meetgegevens die hij op grond van 7.2.2a.4 en 7.2.2b.4 van 

de Meetcode Elektriciteit 6.3.6.4 en 6.3.7.4 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas van de netbeheerders ontvangen 

heeft voor de hem aangaande aansluitingen tenminste op de volgende criteria: 

a. De netbeheerder heeft de volumes toegerekend overeenkomstig de gegevens in zijn aansluitingenregister; 

b. De door de netbeheerder aangeleverde meetgegevens zijn in lijn met de verwachtingen van de programmaver-

antwoordelijke. 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999       

Besluit 100757/3; in werking: 26-04-2002 

Besluit 101600/17; vervallen: 01-03-2004                                                

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)           

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                           

3.7.10   [vervallen] Indien uit de controle in 3.7.9 van de meetgegevens die de programmaverantwoordelijke op grond van 

7.2.2b.4 van de Meetcode Elektriciteit 6.3.7.4 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas van de netbeheerder heeft ont-

vangen, voor één of meer meetwaarden blijkt dat deze niet voldoet, dient de programmaverantwoordelijke een herzie-

ningsverzoek in bij de desbetreffende netbeheerder. Daarbij wordt aangegeven om welk van de volgende redenen de 

meetwaarde is afgekeurd. 

a. De meetgegevens worden betwist; 

b. De meetgegevens werden verwacht, maar zijn niet ontvangen; 

c. De meetwaarden zijn over een te lange periode (meer dan vijf dagen) geschat; 

d. De meetwaarden zijn ontvangen maar werden niet verwacht. 

 In het geval onderdeel a van toepassing is, doet de programmaverantwoordelijke zelf een voorstel voor de te gebrui-

ken meetgegevens. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)          

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                 

3.7.10a   De programmaverantwoordelijke kan tot 16:00 uur van de dag waarop hij op grond van 7.2.2c.2 van de Meetcode 

Elektriciteit 6.3.8.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas meetgegevens heeft ontvangen bij de desbetreffende 

netbeheerder reclameren over deze meetgegevens. 

 (……) 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003 3.7.10a.2  De netbeheerders, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, zenden uiterlijk de laatste werkdag 
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Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                       

van de in 3.7.10a.1 bedoelde maand M+4 de voor reconciliatie benodigde gegevens aan de betrokken programmaver-

antwoordelijken en het aan een programmaverantwoordelijke toe te rekenen totale reconcilliatievolume voor de re-

conciliatieperiode zoals bedoeld in bijlage 6 aan de desbetreffende programmaverantwoordelijke en deze totalen van 

alle betrokken programmaverantwoordelijken aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Op de wijze 

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

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                    

3.7.10a.2a Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 ontvangt de programmaverantwoordelijke met een volledige erken-

ning van de netbeheerders, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, ter specificatie van de 

volgens 3.7.10a.3 te ontvangen gegevens de volgende gegevens per gereconciliëerde aansluiting en per kalender-

maand:  

a.  De kalendermaand waarin reconciliatierun heeft plaatsgevonden  

b.  De kalendermaand waarover gereconciliëerde volume is vastgesteld  

c.  De EAN-code van de aansluiting  

d.  De bedrijfs EAN-code van de programmaverantwoordelijke  

e.  De bedrijfs EAN-code van de leverancier  

f.  De EAN-code van het netgebied waartoe aansluiting behoort  

g.  Het standaardjaarverbruik voor normaaluren  

h.  Het standaardjaarverbruik voor laaguren  

i.  Het op basis van 7.2.2c.2 van de Meetcode Elektriciteit 6.3.8.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas toegere-

kende volume tijdens normaaluren  

j.  Het op basis van 7.2.2c.2 van de Meetcode Elektriciteit 6.3.8.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas toegere-

kende volume tijdens laaguren  

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

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

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

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)           

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                                  

3.7.10a.3  Binnen 10 werkdagen na afloop van de in 3.7.10a.2 bedoelde termijn Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 

ontvangt de programmaverantwoordelijke met een volledige erkenning van de netbeheerder van het landelijk hoog-

spanningsnet de volgende gegevens: 

a.  Het totaal van de in 3.7.10a.2 bedoelde verzamelde gegevens; 

b.  De reconciliatieprijs, zijnde de gewogen gemiddelde day ahead prijs zoals die door de APX wordt gepubliceerd 

voor de peak normaaluren en de off peak laaguren periode. De wijze waarop deze prijs wordt bepaald is vermeld 

in bijlage 7; 

c.  Het totaal nog te betalen of te ontvangen bedrag. 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                           

3.7.10a.4  De programmaverantwoordelijken die per saldo moeten betalen, dragen er zorg voor dat de te betalen bedragen op 

de eerste dinsdag na de in 3.7.10a.3 bedoelde termijn moment zijn gestort op een door de netbeheerder van het lan-

delijk hoogspanningsnet speciaal daarvoor geopende bankrekening, tenzij tussen bedoelde termijn moment en de eer-

ste dinsdag niet meer dan drie werkdagen zijn gelegen. In dat geval dragen de programmaverantwoordelijken met een 

volledige erkenning er zorg voor dat de te betalen bedragen op de daaropvolgende dinsdag zijn gestort op de specia-

le bankrekening van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. 
 (……) 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)               

3.7.10a.7  De formules en de rekenmodellen die de netbeheerders hanteren bij het bepalen van de te reconciliëren gegevens 

volumes zijn vermeld in bijlage 7. 

 (……) 

Besluit 100757/3; in werking: 26-04-2002 

Besluit 103021/7; vervallen per 29-03-2012 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)              

3.7.11  [vervallen] Verschillen tussen de historische allocatie en de herberekende allocatie worden tussen desbetreffende 

netbeheerder en programmaverantwoordelijke met een volledige erkenning verrekend indien deze verschillen groter 

zijn dan een tussen genoemde partijen overeengekomen volume. 

Besluit 100757/3; in werking: 26-04-2002 

Besluit 103021/7; vervallen per 29-03-2012 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                

3.7.12  [vervallen] Netbeheerders en programmaverantwoordelijken met een volledige erkenning kunnen uiterlijk op 31 juli 

van het tweede kalenderjaar na een verbruiksjaar, onderbouwd, aangeven aan een wederpartij welke verschillen zij 

wensen te verrekenen.   

Besluit 100757/3; in werking: 26-04-2002 

Besluit 103021/7; vervallen per 29-03-2012 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)               

3.7.13  [vervallen] De wederpartij in een verzoek als bedoeld in 3.7.12 heeft tot uiterlijk 30 september van dat jaar de tijd te 

reageren op het desbetreffende verzoek. 

 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999    

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
3.8.1  In verband met het in 3.6 en 3.7 bepaalde stellen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de overige 

netbeheerders in onderling overleg regels vast ten aanzien van hetgeen tussen de netbeheerders onderling alsmede 

tussen hen en erkende programmaverantwoordelijken geldt omtrent: 

a.  berichtspecificaties voor de (elektronische) berichtenuitwisseling; 

b.  procedures en specificaties van het te gebruiken centrale postbussysteem voor de geautomatiseerde berichten-

uitwisseling; 

c.  communicatieprotocollen voor de dagelijkse informatie-uitwisseling; 

d.  specificaties waaraan de energieprogramma’s en daarmee verband houdende berichten moeten voldoen. 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999    

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
3.8.2  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt iedere erkende programmaverantwoordelijke op de hoogte 

van de 3.8.1 bedoelde regels door toezending daarvan. 

Besluit 103555/12; in werking: 30-06-2011   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
3.8.2a  Onverminderd het bepaalde in artikel 3.8.1 van de Systeemcode Elektriciteit stelt de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet het elektronische berichtenverkeer bedoeld in artikel 3.8.1 van de Systeemcode Elektriciteit en arti-

kel 4.1.1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas open voor berichtenverkeer ten behoeve van particuliere netten die 

voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.7.5 van de Netcode Elektriciteit. Daarbij stelt de netbeheerder van 

het landelijk hoogspanningsnet de beheerder van het desbetreffende particuliere net op de hoogte van de in artikel 

3.8.1 van de Systeemcode Elektriciteit bedoelde regels door toezending daarvan. 

Besluit 103555/12; in werking: 30-06-2011   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
3.8.2b  Alvorens de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het elektronische berichtenverkeer bedoeld in artikel 

3.8.1 van de Systeemcode Elektriciteit en artikel 4.1.1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas open stelt voor de be-

heerder van een particulier net, verstrekt deze beheerder aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een 

afschrift van de aan hem krachtens artikel 15, tweede lid, van de Wet verleende ontheffing. 
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Besluit 103555/12; in werking: 30-06-2011    

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
3.8.2c  Indien een ontheffing op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wet vervalt, dan wel wordt ingetrokken, stelt de Raad 

van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet daarvan 

op de hoogte. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt daarop het elektronische berichtenverkeer 

bedoeld in artikel 3.8.1 van de Systeemcode Elektriciteit en artikel 4.1.1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas niet 

langer open voor het desbetreffende particuliere net. 
 (……) 

Besluit 101787/3; in werking: 15-05-2004 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  

3.8a.1  Op basis van de volgens 4.2.5 en 4.2.5b 7.2.2.6 en 7.2.2a.3 van de Meetcode Elektriciteit 6.3.5.6 en 6.3.6.3 van de Infor-

matiecode Elektriciteit en Gas ontvangen gegevens vergelijkt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de 

som van de invoedingen in elk deelnet, waarvan het spanningsniveau gelijk is aan of hoger is dan 110 kV, met de som 

van het verbruik in dat deelnet. Bij een geconstateerde afwijking groter dan 1000 kWh per dag wordt een melding ge-

maakt naar de desbetreffende netbeheerder en wordt deze netbeheerder verzocht de gegevens te (doen) corrigeren. 
 (……) 

Besluit 99-005; in werking: 15-11-1999     

Besluit 00-127; in werking: 01-01-2001  

Besluit 102055/5; in werking: 26-10-2005 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103900/6, randnr. 31-33. naar aanleiding van 

de zienswijze van TenneT        

3.9.6  De in 3.9.2 bedoelde onbalansprijs voor een programmaverantwoordelijke bedraagt in een programmatijdseenheid 

waarin de regeltoestand 0 is: het gemiddelde van de laagste bieding aan de netbeheerder van het landelijk hoogspan-

ningsnet voor opregelen en de hoogste bieding voor afregelen: 

a.  Indien de in 3.7.5 genoemde afwijking het karakter heeft van afnemen van elektrische energie wordt de onbalans-

prijs voor de desbetreffende programmaverantwoordelijke gelijk aan de prijs voor opregelen vermeerderd met de 

prikkelcomponent voor een afwijking met het karakter van afnemen. In dit geval betaalt de programmaverant-

woordelijke aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet; 

b.  Indien de in 3.7.5 genoemde afwijking het karakter heeft van invoeden van elektrische energie wordt de onbalans-

prijs voor de desbetreffende programmaverantwoordelijke gelijk aan de prijs voor afregelen verminderd met de 

prikkelcomponent voor een afwijking met het karakter van invoeden. In dit geval betaalt de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet aan de programmaverantwoordelijke. 
 (……) 

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

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  

 Het reconciliatie proces kent de volgende stappen: 

1) Aan de hand van de vastgestelde meterstanden op aansluitniveau bepalen van het te reconciliëren volume 

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

3)  Het te reconciliëren volume sommeren naar programmaverantwoordelijke 

4)  Het te reconciliëren volume m.b.t. tot de netverliezen bepalen. 

5)  Bericht met de te reconciliëren volumes per programmaverantwoordelijke naar de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet sturen 

6)  Sommatie ontvangen gegevens van de netbeheerders naar programmaverantwoordelijke 

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

8)  Financiële verrekening maken naar programmaverantwoordelijke 

 In de volgende paragrafen komen een aantal formules voor. Daarbij zijn de volgende symbolen gebruikt. 

V =   Volume 

PF =  Profielfractie 

TF =  tariefcorrectiefactor  

SJV =  standaard jaarverbruik  

MCF =  meetcorrectie factor  

NV =  netverliezen 

LD profielen =  landelijk debiet van profielafnemers 

N =   normaaluren 

L =   laaguren  

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003    

wijzigingen in  formules zijn niet gemarkeerd! 
1  Berekenen van het te reconciliëren volume per afnemer 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
1.1  Het te reconciliëren volume moet voor peak normaaluren en off peak laaguren periode per maand per Programmaver-

antwoordelijke worden bepaald. 

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

vastgestelde verbruik op basis van vastgestelde volume. 

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

 
eind

begin
dagNNeindtmbeginNindtoegereken

MCFPFSJVTFV ,,
***  

 Met ´begin´ wordt bedoeld de eerste dag van de reconciliatieperiode en met ‘eind’ de laatste dag. Het product (PF * 

MCF)peak N,dag Y kan berekend worden door:  



















YdagNeldveronderst

YdagNdagYNtelemetrieYdagNinkomend

YdagN

YdagNYdagN

P

NVDD
MCF

MCFPFMCFPF

,,

,,,,,

,

,

92

29

, *)*(
 

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
1.4  Indien het vastgestelde verbruik alleen wordt vastgesteld voor peak normaaluren en off peak laaguren periode dient 

dit gesplitst te worden naar peak normaaluren en off peak laaguren. Splitsing vindt als volgt plaats: 
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Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
1.5  Indien de afnemer een andere schakeltijd heeft dan volgens de definitie voor peak normaaluren en off peak laaguren 

dient het vastgestelde verbruik te worden omgerekend naar de juiste verbruikersperioden 

   

 
gemetenavondlaageriodeverbruikspeind

eriodeverbruikspstart
eriodeverbruikspavondhoog

eriodeverbruikspeind

eriodeverbruikspstart
avondhoog

eriodeverbruikspeind

eriodeverbruikspstart
eriodeverbruikspN

gemetenavondhooggecorN

V

MCFPF

MCFPFMCFPF

VV

,

,

,,

*

*

**



 



 

 

Voor de off peak laaguren periode geldt:   

)( gemetenavondhoogrdgecorrigeeNgemetenLrdgecorrigeeL VVVV 
  

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

door: 

eriodeverbruikspLactueeleriodeverbruikspLdtoegerekeneriodeverbruikspLtiereconcilia

eriodeverbruikspNactueeleriodeverbruikspNdtoegerekeneriodeverbruikspNtiereconcilia

VVV
VVV

,,,,,,

,,,,,,




  

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

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
2.1  Het te reconciliëren volume dient te worden gealloceerd naar de maanden waarover het verbruik heeft plaatsgevon-

den: 

 

 
eriodeverbruikspNtiereconciliaeind

begin
eriodeverbruikspN

maandeinddatum

maandstartdatum
maandP

maandNrecon

maandeindNreconmaandbeginNreconmaandbeginNreconeriodeverbruikspNtiereconcilia

V

MCFPF

MCFPF

V

VVVV

,,

,

,

,,

,,1,,,,,,

*

*

*

...






 

 

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

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

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
3.1  Na allocatie per kalendermaand per Programmaverantwoordelijke het te reconciliëren volume per tariefperiode bepa-

len: 

..........1,2,,1,1,,1,1,1,,  maandafnemerNreconmaandafnemerNreconmaandrleveranciePVNrecon VVV
 

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

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

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
4.1  Nadat per Programmaverantwoordelijke is bepaald hoeveel volume te verrekenen is, kan het te reconciliëren netverlies 

berekend worden.  

 etcVVV maandPVNreconmaandPVNreconnbennetverliezNrecon  1,2,,1,1,,1,,,
 

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

 Het resultaat van de berekeningen in 3.1 en 4.1 worden naar de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 

verstuurd (in de vorm van een Edine bericht). Daarbij wordt het te reconciliëren volume m.b.t. de netverliezen apart 

vermeld.  

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

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ontvangt van alle andere netbeheerders een overzicht zoals 

bedoeld in 4. Daarna vindt er een sommatie naar programmaverantwoordelijke plaats. Dit vindt gescheiden plaats voor 

zowel peak normaaluren als off peak laaguren. 

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

..........1,2,,1,1,,1,1,,  maandnbNreconmaandnbNreconmaandPVNrecon VVV
  

Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
6  Het berekenen van de gemiddelde gewogen APX prijs per maand voor peak normaaluren en off peak laaguren 
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Besluit 101163/4; in werking: 01-01-2003   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt per kalendermaand de gewogen APX prijs voor peak 

normaaluren en off peak laaguren. De weging vindt plaats aan de hand van het aan profielklanten toegerekend ver-

bruik op uurbasis op landelijk niveau. Op deze manier wordt het uur met een hoge landelijke belasting zwaarder mee-

genomen dan een nachtelijk uur. In formule vorm: 





1,

22,11,

1,

.......**

maandprofielen

uuruurprofielenuuruurprofielen

maandN
LD

APXLDAPXLD
prijsAPXgemiddeldeGewogen

 

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

 Ook deze berekening wordt voor peak normaaluren en off peak laaguren gescheiden gemaakt.  

 (……) 

 

Begrippenlijst Elektriciteit:  
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Dit document wordt aangehaald als “Begrippenlijst Elektriciteit”. 
 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000  

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

redactionele wijziging afkomstig uit voorstel 

N 2011-509: 04-07-2011 (103899)                    

Aansluitcapaciteit   

Het transportvermogen van de netaansluiting zoals door een potentiële aangeslotene is aangevraagd en waarvoor het aansluittarief 

wordt betaald. De aanduiding van de grootte van de aansluiting, uitgedrukt in het maximale schijnbare vermogen [uitgedrukt in kVA 

of MVA] van de aansluiting dat met de aangeslotene is overeengekomen. In geval van aansluitingen kleiner dan of gelijk aan 3x80A, 

aangesloten op een laagspanningsnet, wordt de grootte van de aansluiting doorgaans aangeduid met de doorlaatwaarde die overeen 

komt met de aansluitcapaciteit, uitgedrukt in het aantal ter beschikking gestelde fasen maal de nominale waarde van de overstroom-

beveiliging per fase. 
 (……) 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                            

Actief telwerk 

Een telwerk waarin daadwerkelijk de gemeten hoeveelheid elektrische energie wordt vastgelegd en waarvan de stand wordt uitgele-

zen t.b.v. de marktprocessen. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Actuele [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke]
 +

 

De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten 

van een [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] uitoefent en als zodanig in het aansluitingenregister 

staat geregistreerd. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 31                             

Administratieve status van een aansluiting 
+
 

De aanduiding in het aansluitingenregister waaruit blijkt dat de aansluiting administratief aangesloten of administratief afgesloten is, 

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

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Adresgegevens 
+
 

Straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Artikel 1 lid 2 of 3-aansluiting 

Een aansluiting van een afnemer zoals bedoeld in artikel 1, tweede of derde lid, van de Wet. 
 (……) 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                                  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

Berekend verbruik (BV)   

Het saldo van de energie-uitwisseling op netaansluitingen, niet zijnde netkoppelingen, conform 3.1.1 sub b of c  2.1.1, onderdeel b, 

van de Meetcode Elektriciteit. 

 (……) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)    

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                              
Biomassa * 

De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van biologische oorsprong uit de landbouw – met inbegrip 

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

alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval. 
 (……) 

Besluit 101718/4; in werking: 15-05-2004 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
Bulk PV-switch  

Een switch waarbij, na schriftelijke overeenstemming tussen een netbeheerder en leverancier, alle aansluitingen van de desbetreffen-

de netbeheerder met een bepaalde leverancier / PV-combinatie worden geswitcht van de PV-er naar een andere PV-er met handha-

ving van de leverancier. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)          

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 31                                 

Capaciteitstariefcode 
+ 

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

aansluitingenregister wordt aangeduid. 

 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 31                                             

Complexbepaling 

Een De aanduiding in het aansluitingenregister van het feit dat sprake is van een aansluiting op een perceel dat op grond van artikel 

16, onderdeel d, van de wet Waardering onroerende zaken is aangemerkt als complex. 

 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 EAN-codeboek 
+
 

Een online of door middel van een elektronische gegevensdrager toegankelijk uittreksel van het aansluitingenregister. 
 (……) 

Besluit 102227/43; in werking: 21-11-2006 

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

Expliciete veiling 

Een mechanisme waarbij de beschikbare landgrensoverschrijdende transportcapaciteit door de netbeheerder van het landelijk hoog-

spanningsnet expliciet via een veiling wordt toegewezen aan de marktpartijen, zoals nader omschreven in de artikelen 5.6.9 tot en 

met 5.6.12 van de Netcode Elektriciteit. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Fiscale entiteit 
+
 

Organisatorische eenheid die beschikt over een eigen BTW-nummer. 
 (……) 
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Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                             Fysieke meteropname 
+
 

Het door een netbeheerder, meetbedrijf of meetverantwoordelijke ter plaatse van de meetinrichting aflezen van (een) meterstand(en) 

van die meetinrichting.  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)       

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 31                                                                  

Fysieke status van de aansluiting 
+ 

De aanduiding in het aansluitingenregister of de aansluiting fysiek aangesloten of fysiek afgesloten is, te weten of de aansluiting wel 

of niet beschikbaar is voor uitwisseling van elektriciteit of gas tussen het net en de aangesloten installatie. 

 (……) 

Besluit 100871/5; in werking: 13-07-2002 

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                             

Gemeten verbruik (GV)   

Het saldo van de energie-uitwisseling gemeten op netaansluitingen, niet zijnde netkoppelingen, conform 2.1.1 sub b van de Meetco-

de Elektriciteit. 
 (……) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                 
Hernieuwbare energiebronnen *  

Wind, zonne-energie, omgevingslucht-, oppervlaktewater- en aardwarmte, golfenergie, getijdenenergie energie uit oceanen, water-

kracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas. 
 (……) 

Besluit 102227/43; in werking: 21-11-2006 

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                 

Impliciete veiling  

Een mechanisme waarbij de beschikbare landgrensoverschrijdende capaciteit voor spottransporten door de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet impliciet via de gekoppelde spotmarkten ter beschikking wordt gesteld aan de marktpartijen, zoals 

omschreven in de artikelen 5.6.18 tot en met 5.6.23 van de Netcode Elektriciteit. 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                 
Inhuizing 

+ 

Een verhuizing waarbij een (rechts)persoon een onroerende zaak betrekt en de beschikkingsbevoegdheid over de aansluiting op zich 

neemt. 
 (……) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                 
Kleinverbruikaansluiting 

Een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x80A niet zijnde een aansluiting zoals bedoeld in 

artikel 1, lid 2 of lid 3, van de Wet artikel 1 lid 2 of 3-aansluiting. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                 Leveranciersregister
 +

 

Administratie van bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens van de leveranciers van elektriciteit of gas in Nederland. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)          

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 31                                                   

Marktsegment 
+ 

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

a. een kleinverbruikaansluiting, of; 

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

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

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                         

Meetgegevens 

Alle gegevens die afkomstig zijn uit een meetinrichting (zoals meterstanden) of die daarvan zijn afgeleid (zoals verbruiken) of die als 

zodanig worden gebruikt (zoals door middel van profielensystematiek berekende gegevens omtrent verbruiken). 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 31                                                 

Meetmethode 
+ 

De aanduiding in het aansluitingenregister van de wijze waarop de energie-uitwisseling op de aansluiting wordt vastgesteld. 

 (……) 

Besluit 101600/17; in werking: 01-03-2004 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                 

Meetverantwoordelijkheid   

De verantwoordelijkheid van de aangeslotene voor het aanwezig zijn op de netaansluiting van een op grond van hoofdstuk 2 van de 

Meetcode Elektriciteit vereiste meetinrichting, meetinrichtingen in het kader van de eigen opwekking en meetinrichtingen in het 

kader van de Wet milieukwaliteit elektriciteitsproductie, alsmede voor het correct en tijdig (doen) vaststellen en (doen) doorgeven van 

de in artikel 1.1.1 van de Meetcode Elektriciteit bedoelde meetgegevens op grond van hoofdstuk 4 7 van de Meetcode Elektriciteit 6 

van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Mutatiedatum 
+ 

De datum waarop door de netbeheerder de wijziging van stamgegevens in het aansluitingenregister wordt geëffectueerd.  
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)          

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 32                                                            

MV-register
 +

 

Een register waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van elektronische gegevensuit-

wisseling zijn vermeld van de op grond van B4.2.1.1 van de Meetcode Elektriciteit en B3.2.1.1 van de Meetvoorwaarden Gas - RNB 

bedoelde erkende meetverantwoordelijken. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Netbeheerdersregister
 +

 

Administratie van bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens van de netbeheerders in Nederland. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Netgebied 

Een aaneengesloten en samenhangend deel van een net van één netbeheerder, waarbinnen de processen allocatie en reconciliatie 

plaatsvinden. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Nieuwe [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] 
+
 

De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten 

van een [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] zal gaan uitoefenen en die zich als zodanig in het 

aansluitingenregister heeft aangemeld of zal gaan aanmelden. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Oude [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] 
+ 

 

De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten zal 

gaan verliezen of heeft verloren en als gevolg daarvan uit het aansluitingenregister is verwijderd of zal worden verwijderd. 
 (……) 
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Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 29        

OBIS-code 

Een code volgens het in IEC 62056-61 vastgelegde OBject Identification System, waarmee elementen van meetapparatuur kunnen 

worden geïdentificeerd. 
 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000   

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103900/xx, randnr. 31-33. Overgeheveld 

vanuit ScE 3.7.5, onderdeel c naar 

aanleiding van de zienswijze van TenneT       

Onbalans   

Het verschil tussen het energieprogramma en de gerealiseerde som van invoeding/afname op alle netaansluitpunten/verzamelpunten 

van een programmaverantwoordelijke, gedurende een bepaalde tijdsperiode 

De per programmatijdseenheid vastgestelde afwijking:  

- van het saldo van de verkoop, export, inkoop en import energietransacties van het goedgekeurde energieprogramma inclusief 

goedgekeurde wijzigingen op het goedgekeurde energieprogramma ten opzichte van de meetgegevens van invoeding en afna-

me op de aansluitingen, waar de programmaverantwoordelijke programmaverantwoordelijk voor is, voor een programmaver-

antwoordelijke met volledige erkenning; 

- van het saldo van de verkoop, export, inkoop en import energietransacties van het goedgekeurde energieprogramma inclusief 

goedgekeurde wijzigingen op het goedgekeurde energieprogramma ten opzichte van nul voor een programmaverantwoordelij-

ke met een handelserkenning. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 P4 
+
 

Onderdeel van de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting door middel waarvan de netbeheerder en de leverancier en in 

geval van een door de aangeslotene verstrekte machtiging een derde, toegang hebben tot de meetgegevens van die kleinverbruik-

meetinrichting.
 

 (……) 

Besluit 101594/26; in werking: 01-03-2004 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
Productielocatie   

Een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met d e, van de Wet Waardering onroerende zaken waarop zich 

één of meer productie-installaties bevinden. 
 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000    

Besluit 102466/23; in werking: 27-02-2009   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

Productie-installatie *   

Een (deel van een) installatie bestemd voor het opwekken van elektriciteit, bestaande uit één of meer productie-eenheden, voor de 

opwekking van elektriciteit. 
 (……) 

Besluit 00-011; in werking: 15-04-2000. 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

Programmaverantwoordelijkheid *  

De verantwoordelijkheid van afnemers, niet zijnde beschermde afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de Wet, en vergun-

ninghouders om energieprogramma’s met betrekking tot de productie, het transport en het verbruik van elektriciteit op te stellen of 

te doen opstellen ten behoeve van de netbeheerders en zich met inachtneming van de voorwaarden, bedoeld in artikel 26 31, te 

gedragen overeenkomstig die energieprogramma’s. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Regionaal nettarief 
+ 

 

De door de aangeslotene verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 95cb van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44b van de 

Gaswet. 
 (……) 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
Switch 

+ 

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

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Syntactisch correct 
+
 

Voldoet aan de specificaties, bedoeld in 9.1.1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 30 + 31                                 

Tariefzone 
+ 

De aanduiding in het aansluitingenregister van het kenmerk van een telwerk, te weten normaaltelwerk, totaaltelwerk of laagtelwerk. 

Ingeval van een enkeltelwerk bij elektriciteit en ingeval van gas wordt altijd de aanduiding normaaltelwerk gebruikt.  

 (……) 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 –  

wijziging afkomstig uit voorstel N 2011-321: 

04-07-2011 (103900)                              

Telwerk 

Een samenstel van cijferrollen bij een Ferrarismeter dan wel een dataregister van een digitale kWh-meter waarin de gemeten totale 

hoeveelheid elektrische energie voor een bepaalde energierichting voor normaaluren of laaguren wordt vastgelegd. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Telwerkindicatie 

De identificatie van de onderscheiden telwerken op een meetinrichting: 

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

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

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Toegankelijk meetregister 
+ 

Een register, bevattende vastgestelde meterstanden en verbruiken betreffende kleinverbruikaansluitingen. 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 27+28 

Totaaltelwerk 

Een telwerk van een kleinverbruikmeetinrichting met twee of meer telwerken dat gebruikt wordt of kan worden voor de bepaling van 

de met het net uitgewisselde energie tijdens normaal en laaguren tezamen. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 31                                 

Type aansluiting 
+ 

De aanduiding in het aansluitingenregister of de aansluiting geschikt is voor: 

a.  uitsluitend transport van elektriciteit of gas vanuit het net naar de aangesloten installatie, of; 

b. uitsluitend transport van elektriciteit of gas vanuit de aangesloten installatie naar het net, of;  

c. een combinatie van beide. 
 (……) 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
Uithuizing 

+ 

Een verhuizing waarbij een (rechts)persoon een onroerende zaak verlaat en de beschikkingsbevoegdheid over de aansluiting beëin-

digt. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 31                             

Verblijfsfunctie 

Kenmerk dat De aanduiding in het aansluitingenregister die aangeeft welke vermindering van de energiebelasting van toepassing is 

op grond van artikel 61 van de Wet belastingen op milieugrondslagen. 
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 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Verliesbericht
 +

 

Het bericht waarmee de netbeheerder aan de oude leverancier, oude programmaverantwoordelijke of oude meetverantwoordelijke 

aankondigt dat de desbetreffende marktpartij met ingang van de datum in het verliesbericht de rechten en plichten voor de in het 

verliesbericht vermelde aansluiting zal verliezen. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 Verwervingsbericht 
+
 

Het bericht waarmee de netbeheerder aan de nieuwe leverancier, nieuwe programmaverantwoordelijke of nieuwe meetverantwoor-

delijke bevestigt dat de desbetreffende marktpartij met ingang van de datum in het verwervingsbericht de rechten en plichten voor 

de in het verwervingsbericht vermelde aansluiting zal verkrijgen. 
 (……) 

 

Tarievencode Gas: 
 (……) 

Besluit 101928/22; in werking: 01-01-2006                    

Besluit 102754/12; in werking: 01-01-2008                   

Besluit 102879/6; in werking: 21-06-2008                      

Besluit 102490/24; in werking: 01-01-2009 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 13                                       

2.3.2.1  Voor de aansluitingen van afnemers met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 m
3
(n)/uur worden zes afnemers-

categorieën onderscheiden. Iedere aansluiting wordt in één van deze categorieën ingedeeld. In Tabel 1 Tariefcatego-

rieën zijn de verschillende afnemerscategorieën weergegeven. 

 Tabel 1 Tariefcategorieën 

Afnemerscategorie Capaciteit [m
3
(n)/uur] Grootte gasmeter * Standaardjaarverbruik [m

3
(n; 35,17)] ** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

≤ 10 

≤ 10 

≤ 10 

>10 en ≤16 

>16 en ≤ 25 

>25 en ≤ 40 

≤ G6 

≤ G6 

≤ G6 

G10 

G16 

G25 

<500 

≥ 500 en < 4.000 

≥ 4.000 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

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

**  Dit betreft het standaardjaarverbruik zoals bedoeld in art. 2.1.4 sub k 2.1.23, onderdeel r, van de Informatiecode 

Elektriciteit en Gas. 
 (……) 

Besluit 101928/22; in werking: 01-01-2006                    

Besluit 102186/7; in werking: 11-03-2006 

Besluit 102490/24; in werking: 01-01-2009 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

2.3.2.5  De procedure voor indeling in een andere afnemersgroep is als volgt: 

a. indien een afnemer met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 40 m
3
(n)/uur op grond van zijn benodigde maxi-

male (gesommeerde) transportcapaciteit van mening is dat hij in aanmerking komt voor indeling in een andere 

afnemersgroep, dient hij daartoe een schriftelijk verzoek in bij de netbeheerder op wiens net zijn installatie is 

aangesloten; 

b. de netbeheerder beoordeelt het verzoek, binnen vijf werkdagen na de dag van ontvangst van het verzoek, aan de 

hand van de volgende criteria: 

• kan de gevraagde transportcapaciteit geleverd worden op de aansluiting; 

• indien het een verzoek tot neerwaartse bijstelling behelst dan mag er gedurende de afgelopen 12 maanden 

geen bijstelling opwaarts hebben plaatsgevonden; 

c. de netbeheerder doet de afnemer uiterlijk op de tiende werkdag na de dag van ontvangst van het verzoek schrif-

telijk verslag van zijn bevindingen. Bij honorering van het verzoek wordt de afnemer zonodig geadviseerd om 

contact op te nemen met zijn erkende meetverantwoordelijke; 

d. daarna neemt de afnemer contact op met zijn meetverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat zijn metercapaci-

teit op kosten van de afnemer wordt bijgesteld door aanpassing (wisseling) van de meter; 

e. indien de meetinrichting is aangepast, informeert de erkende meetverantwoordelijke de netbeheerder; 

f. vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat de netbeheerder van de meetverantwoordelijke 

vernomen heeft dat de metercapaciteit naar boven is bijgesteld, geldt voor de tariefstelling de hogere afnemers-

groep, mits deze gereedmelding voor de 15e van de maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij gereedmelding 

na de 15e van de maand gaat de aangepaste tariefstelling een maand later in werking; 

g. een bijstelling van de tariefstelling in een lagere afnemersgroep kan alleen plaatsvinden indien de metercapaciteit 

gedurende de afgelopen 12 maanden niet naar boven is bijgesteld. Op het moment dat aan deze voorwaarde is 

voldaan, geldt voor de tariefstelling vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat de netbeheer-

der van de meetverantwoordelijke vernomen heeft dat de metercapaciteit naar beneden is bijgesteld de lagere 

afnemersgroep, mits deze gereedmelding voor de 15e van de maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij ge-

reedmelding na de 15e van de maand gaat de aangepaste tariefstelling een maand later in werking. 
 (……) 

Besluit 101928/22; in werking: 01-01-2006                    

Besluit 102879/6; in werking: 21-06-2008 

Besluit 102490/24; in werking: 01-01-2009 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)        

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 13                             

2.3.6.1  De rekencapaciteit wordt gebruikt om de capaciteitsafhankelijke tarieven voor de in paragraaf 2.3.2 onderscheiden 

afnemerscategorieën te bepalen. De rekencapaciteiten zijn als volgt: 

 Tabel 2  Rekencapaciteit per afnemerscategorie 

Afnemerscategorie Capaciteit [m
3
(n)/uur] Standaardjaarverbruik [m

3
(n; 35,17)] Rekencapaciteit [m

3
(n; 35,17)/uur] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

≤ 10 

≤ 10 

≤ 10 

>10 en ≤16 

>16 en ≤ 25 

>25 en ≤ 40 

< 500 m
3
 

≥ 500 en < 4.000 

≥ 4.000 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

1½ 

3 

6 

10 

16 

25 

*  Dit betreft het standaardjaarverbruik zoals bedoeld in art. 2.1.4 sub k 2.1.23, onderdeel r, van de Informatiecode 

Elektriciteit en Gas 
 (……) 

Besluit 101249/5; in werking: 11-06-2006     

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 14                                      

2.3.8.1 Indien een netbeheerder door faillissement van een vergunninghouder leverancier als gevolg van toepassing van het 

leveranciersmodel zoals bedoeld in artikel 44ab van de Gaswet tariefinkomsten derft, dan mogen deze gederfde in-

komsten worden verrekend in de tarieven van de netbeheerder. 

Besluit 101249/5; in werking: 11-06-2006     

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
2.3.8.2 De in artikel 2.3.8.1 bedoelde verrekening heeft ten hoogste betrekking op de gederfde tariefinkomsten gedurende 

twee zes maanden voorafgaand aan het moment waarop de vergunninghouder in staat van faillissement is verklaard 

(jaar t). Dit is de datum waarop melding wordt gemaakt van het betreffende faillissement in de Nederlandse Staatscou-

rant. 
 (……) 
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Besluit 102490/24; in werking: 01-01-2009 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
2.3a.2.5 De procedure voor indeling in een andere afnemerscategorie is als volgt: 

a. indien een profielgrootverbruiker op grond van zijn benodigde maximale (gesommeerde) transportcapaciteit 

van mening is dat hij in aanmerking komt voor indeling in een andere afnemerscategorie, dient hij daartoe een 

schriftelijk verzoek in bij de netbeheerder op wiens net zijn installatie is aangesloten; 

b. de netbeheerder beoordeelt het verzoek, binnen vijf werkdagen na de dag van ontvangst van het verzoek, aan de 

hand van de volgende criteria: 

- kan de gevraagde transportcapaciteit geleverd worden op de aansluiting; 

- indien het een verzoek tot neerwaartse bijstelling behelst dan mag er gedurende de afgelopen 12 maanden 

geen bijstelling opwaarts hebben plaatsgevonden; 

c. de netbeheerder doet de profielgrootverbruiker uiterlijk op de tiende werkdag na de dag van ontvangst van 

het verzoek schriftelijk verslag van zijn bevindingen. Bij honorering van het verzoek wordt de profielgrootver-

bruiker zonodig geadviseerd om contact op te nemen met zijn erkende meetverantwoordelijke; 

d. daarna neemt de profielgrootverbruiker contact op met zijn meetverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat zijn 

metercapaciteit op kosten van de profielgrootverbruiker wordt bijgesteld door aanpassing (wisseling) van de 

meter; 

e. indien de meetinrichting is aangepast, informeert de erkende meetverantwoordelijke de netbeheerder; 

f. vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat de netbeheerder van de meetverantwoordelijke 

vernomen heeft dat de metercapaciteit naar boven is bijgesteld, geldt voor de tariefstelling de hogere afnemers-

categorie, mits deze gereedmelding voor de 15e van de maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij gereedmel-

ding na de 15e van de maand gaat de aangepaste tariefstelling een maand later in werking; 

g. een bijstelling van de tariefstelling in een lagere afnemerscategorie kan alleen plaatsvinden indien de metercapaci-

teit gedurende de afgelopen 12 maanden niet naar boven is bijgesteld. Op het moment dat aan deze voorwaarde 

is voldaan, geldt voor de tariefstelling vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat de netbe-

heerder van de meetverantwoordelijke vernomen heeft dat de metercapaciteit naar beneden is bijgesteld de lage-

re afnemerscategorie, mits deze gereedmelding voor de 15e van de maand bij de netbeheerder ontvangen is. Bij 

gereedmelding na de 15e van de maand gaat de aangepaste tariefstelling een maand later in werking. 
 (……) 

 

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

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)          

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 34                             

2.1.1.7 Voor de ingebruikname van de aansluiting, alsmede bij een desbetreffende wijziging van de aansluiting, stelt de net-

beheerder de kenmerkende eigenschappen van de aansluiting, zoals bedoeld in 2.1.23 sub a tot en met c alsmede 2.1.4 

sub g tot en met k, onderdelen a tot en met e en o tot en met r, van de Informatiecode Elektriciteit en Gas vast. De 

netbeheerder vergewist zich ervan dat de overige in 2.1.23 en 2.1.4 tot en met 2.1.5 van de Informatiecode Elektriciteit 

en Gas bedoelde onderdelen eenduidig zijn vastgelegd alvorens de aansluiting in gebruik te stellen. 
 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
2.1.3.3 Verzegelingen die door of vanwege de regionale netbeheerder en/of de erkende meetverantwoordelijke zijn aange-

bracht op de meetinrichting of op delen van de hulpmiddelen en appendages van de regionale netbeheerder mogen 

niet worden geschonden of verbroken tenzij de regionale netbeheerder en/of de erkende meetverantwoordelijke (waar 

het door hem aangebrachte verzegelingen betreft) uitdrukkelijk toestemming geeft tot het verbreken van de verzege-

ling. 
 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
2.6.2.1 De netkoppeling van twee regionale gastransportnetten van verschillende regionale netbeheerders is op het over-

drachtspunt voorzien van een comptabele meetinrichting die voldoet aan het gestelde in de hoofdstuk 3 2 van de 

“Meetvoorwaarden Gas - RNB”. 
 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007  

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)      

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 35                                  

3.1.1 Transport vindt plaats op grond van een tussen de regionale netbeheerder en de aangeslotene te sluiten transport-

overeenkomst en zal voorts alleen plaatsvinden indien de aangeslotene tevens op grond van een geldige aansluitover-

eenkomst recht heeft op aansluiting en indien bij de netbeheerder bekend is welke partijen ten behoeve van de desbe-

treffende aansluiting optreden als leverancier, programmaverantwoordelijke en erkende meetverantwoordelijke. De 

respectievelijke identificaties van genoemde partijen legt de netbeheerder op grond van 2.1.23 en 2.1.4 tot en met 

2.1.5 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas vast in zijn aansluitingenregister. 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011   

Besluit 103871/4; in werking: 15-01-2012 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 35                               

3.1.2 Indien de aangeslotene voldoet aan het bepaalde in 3.1.1 heeft de aangeslotene recht op transport van gas binnen het 

regionale gastransportnet waarop hij is aangesloten tot een hoeveelheid ter grootte van de op de aansluiting gecon-

tracteerde transportcapaciteit dan wel, indien het de aansluiting van een profielafnemer betreft, een met de rekenca-

paciteit van G-waarde van de meetinrichting bij de aansluiting overeenkomende capaciteit, zoals op grond van 2.1.4 

sub i 2.1.23, onderdeel o, van de Informatiecode Elektriciteit en Gas is vastgelegd in het aansluitingenregister. 

 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)       

Ontwerpbesluit 103935/x: 21-12-2011    

Zienswijze BR-12-679: 14-03-2012              

N.B. de wijzigingen uit voorstel 11158 d.d. 

21-12-2011 zijn rood gemarkeerd om 

daarmee aan te geven dat ze geacht worden 

deel uit te maken van dossier 103935 en niet 

van dossier 103834         

4.2.121 De regionale netbeheerder betaalt, onverminderd het bepaalde in 4.2.232, aan aangeslotenen op zijn net bij wie de 

transportdienst langer dan 4 uur het transport van gas ten gevolge van een storing is onderbroken, bij de eerstvolgen-

de jaar- respectievelijk maandafrekening per onderbreking een compensatievergoeding ter hoogte van het hieronder 

genoemde bedrag: 

a. per aansluiting van een kleinverbruiker of een profielgrootverbruiker bedraagt de compensatievergoeding per on-

derbreking € EUR 35,- bij een onderbreking van 4 tot 8 uur, vermeerderd met EUR 20,- voor elke volgende aan-

eengesloten periode van 4 uur, uit te betalen binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking; 

b. per aansluiting van een profielgrootverbruiker bedraagt de compensatievergoeding EUR 195,- bij een onderbre-

king van 4 tot 8 uur, vermeerderd met EUR 100,- voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur, uit te be-

talen binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking; 

bc. per aansluiting van een telemetriegrootverbruiker bedraagt de compensatievergoeding per onderbreking € EUR 

910,- bij een onderbreking van 4 tot 8 uur, vermeerderd met EUR 500,- voor elke volgende aaneengesloten perio-

de van 4 uur, uit te betalen bij de eerstvolgende jaar- respectievelijk maandafrekening. 

De duur van de onderbreking wordt bepaald op grond van 4.2.65. 
 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
Bijlage 2 [Vervallen] Elektronisch berichtenverkeer 

 (……) 
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Meetvoorwaarden Gas – RNB: 
 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006            

 verplaatst van 6.1.3.5(1) naar 1.2.4.2(2) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)              

1.2.4.2 Ingeval tussen de aangeslotene en een andere meetverantwoordelijke binnen tien werkdagen na beëindiging van de 

oude beheerovereenkomst alsnog een beheerovereenkomst in werking treedt, wordt voor zover van toepassing vanaf 

dat moment de werkwijze volgens 7.3.2 4.6 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas gevolgd. 

 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006 

Besluit 102669_3/9; in werking 01-04-2011   

 verplaatst van 2.5.5(1) naar 1.2.5.5(2)       

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                                     

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

1.2.5.5  Indien mogelijk treft de regionale netbeheerder bij aangeslotenen met een telemetriegrootverbruikmeetinrichting, 

waarbij de verzameling van meetgegevens, zoals bedoeld in 5.3.1, en de overdracht van meetgegevens, zoals bedoeld 

in 7.1.2 6.4.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, ondanks de intrekking van de erkenning van de meetverant-

woordelijke correct blijven functioneren, een regeling met de desbetreffende programmaverantwoordelijke om de 

desbetreffende meetgegevens te gebruiken zolang de vangnetregeling van toepassing is 
 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006 

Besluit 102669_3/9; in werking 01-04-2011   

 verplaatst van 2.5.10(1) naar 1.2.5.11(2)       

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                                     

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

1.2.5.11   Indien er, nadat de nieuwe meetverantwoordelijke is aangewezen, nog geen overdracht van meetgegevens kan plaats 

vinden zoals bedoeld in 7.1.2 6.4.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, treft de regionale netbeheerder met de 

nieuwe meetverantwoordelijke en de programmaverantwoordelijke die het aangaat een regeling omtrent de te gebrui-

ken meetwaarden. 
 (……) 

Conceptbesluit 103834/x: 20-12-2011   

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834) 

3.4.10 De meterplaatser verzamelt de additionele gegevens die de regionale netbeheerder nodig heeft voor het in 3.9.1.1 de 

uitvoering van 3.11.1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas bedoelde bericht, te weten voor elk telwerk van de ge-

plaatste of gewijzigde meetinrichting, indien van toepassing, de volgende gegevens: 

- de telwerkindicatie; 

- de tariefzone; 

- de energierichting; 

- de meeteenheid; 

- het aantal posities voor de komma; 

- de vermenigvuldigingsfactor. 
 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006    

Besluit 102773/10; in werking: 28-10-2008     

 verplaatst van 4.1.1.3(1) naar 5.3.3(2)                                                                                                                                       

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                                   

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                   

5.3.3 Indien 5.3.2 van toepassing is, worden tenminste eenmaal per zes maanden de tellerstanden van de gasmeter, en 

indien van toepassing van het niet herleid volume van het volumeherleidingsinstrument en van het herleid volume van 

het volumeherleidingsinstrument bepaald door het ter plaatse uit- of aflezen van de meetinrichting door de erkende 

meetverantwoordelijke. 

 Het eventueel geconstateerde verschil met de op afstand bepaalde standen wordt restvolume genoemd. De oorzaak 

van het ontstaan van dit restvolume wordt door de meetverantwoordelijke onderzocht. 

 Indien uit dit onderzoek blijkt dat (een deel van) het restvolume naar grote waarschijnlijkheid is ontstaan in concreet te 

duiden uren van de afgelopen maand, verdeelt de  meetverantwoordelijke (dit deel van) het restvolume naar beste 

kunnen over de desbetreffende uren. 

 Het eventueel resterende restvolume wordt verwerkt in de maand van uit- of aflezen, nadat dit is herleid tot normaal 

kubieke meters [m
3
(n)] met behulp van de gemiddelde herleidingsfactor voor de uurmetingen van de afgelopen 

maand. 

 Indien het geconstateerde verschil zo groot is dat de op afstand bepaalde meetgegevens voor de onderhavige maand 

niet voldoen  aan de eisen gesteld in 4.1.3.3 voor volumemeting en/of capaciteitsmeting, vindt een onderzoek plaats 

naar de datacollectie en wordt, in plaats van de hierboven genoemde werkwijze, de werkwijze volgens 7.1.2.18 of 

7.1.2.19 6.4.2.18 of 6.4.2.19 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas gevolgd. 
 (……) 

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006    

 verplaatst van 4.3.1.3(1) naar 5.4.1.3(2)                                                                                                                                       

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                                    

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

5.4.1.3 Het in 5.4.1.1 of in 5.4.1.2 geconstateerde verschil wordt als restvolume verwerkt in de maand van uit- of aflezen, nadat 

dit is herleid tot normaal kubieke meters [m
3
(n)] met behulp van de gemiddelde herleidingsfactor voor de uurmetingen 

van de desbetreffende periode.  

 Indien het geconstateerde verschil zo groot is dat de op afstand bepaalde meetgegevens voor de desbetreffende 

periode niet voldoen aan de eisen gesteld in 4.1.3.3 voor volumemeting en/of capaciteitsmeting, vindt een onderzoek 

plaats naar de datacollectie en wordt, in plaats van de hierboven genoemde werkwijze, de werkwijze volgens 5.4 en 

7.1.2.18 volgens 6.4.2.18 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas gevolgd. 
 (……) 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897)                                     

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 
7 [vervallen] Meetgegevensprocessen 

 Heel hoofdstuk 7 vervalt en wordt opgenomen in de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 
 (……) 

 verplaatst van 2.1.8(1) naar B3.2.1.7(2)                 

Conceptbesl. 103834/: 20-12-2011 (103897) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)          

B3.2.1.7  Een persoon komt voor erkenning in aanmerking indien: 

a.  hij aantoont dat de in B3.2.1.3 genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd door een voldoende onderricht na-

tuurlijk persoon  

b.  hij voor de onder B3.2.1.7 bedoelde werkzaamheden in het bezit is van een geldig ISO 9001-certificaat, afgegeven 

door een certificeringsinstelling die daarvoor is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor de Accreditatie of 

door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatie-instelling; 

c.  hij in staat is te communiceren overeenkomstig hetgeen daaromtrent in hoofdstuk 9 van de Informatiecode Elek-

triciteit en Gas is bepaald, waarbij voor ‘programmaverantwoordelijke’ dient te worden gelezen ‘meetveranwoor-

delijke’; 

d.  hij beschikt over een storingsnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is;  

e.  voldaan wordt aan het overigens in of krachtens deze regeling en andere dwingende regelgeving bepaalde. 
 (……) 

 

Allocatievoorwaarden Gas: 
 (……) 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  2.0.8 Bij het samenstellen conform 2.0.6 van de allocatiegegevens van aangeslotenen op gastransportnetten van regiona-
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le netbeheerders niet behorende tot de afnamecategorie GGV of GIS of met de afnamecategorie GGV of GIS, maar 

waarvoor geen meetwaarden zijn aangeleverd, worden de rekenregels toegepast van de methodiek Verbruiksprofielen, 

beschreven in respectievelijk bijlage 1 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas en bijlage 1a van deze regeling en 

bijlage 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 
 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006    

Besluit 102411/8; in werking: 22-12-2006    

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                    

2.1.3 De regionale netbeheerder past bij het samenstellen van de allocatiegegevens afkomstig van meetinrichtingen  van 

de op zijn net aangesloten profielafnemers de rekenregels toe van de methodiek Verbruiksprofielen, beschreven in 

bijlage 1 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 

 (……) 

Besluit 102411/8; in werking: 22-12-2006    

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                     

2.2.3 De regionale netbeheerder past bij het samenstellen van de allocatiegegevens afkomstig van meetinrichtingen  van 

de op zijn net aangesloten profielgrootafnemers, de rekenregels toe van de methodiek Verbruiksprofielen, beschre-

ven in bijlage 1 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 
 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006    

Besluit 102411/8; in werking: 22-12-2006    

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                 

4.3.1.1 Voor die profielafnemers, waarvoor met behulp van de verbruiksprofielenmethodiek het verbruik per uur wordt 

berekend, gelden de respectievelijke profielcategorieën volgens bijlage 1 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas 

als afnamecategorie.  

 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006    

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                

Bijlage 1  [vervallen] Verbruiksprofielen voor profielafnemers 

 Heel bijlage 1 vervalt en verplaatst naar de Informatiecode Elektriciteit en Gas bijlage 3 
 (……) 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                               
B1a.4.1.1 De onder B1.4.1 en B1.4.2 B3.4.1 en B3.4.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas vermelde bewerkingen worden 

per netgebied uitgevoerd in het Centraal Systeem Stuursignaal. 
 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006    

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011 

Besluit 103871/4; in werking: 15-01-2012 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                

B2.5 De vierde stap betreft het uitvoeren van de allocatie voor de profielklanten. De basis hiervoor wordt gevormd door de 

conform de verbruiksprofielenmethodiek uitgevoerde berekeningen. Voor elke erkende programmaverantwoorde-

lijke/leverancier combinatie berekent de regionale netbeheerder per profielcategorie het ‘veronderstelde geprofi-

leerd verbruik’ (VGVPV;LE,PC,netgebied) (zie bijlage 1 Verbruiksprofielen 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas). Hieron-

der wordt weergegeven hoe de allocatie voor de profielklanten plaatsvindt. 
 (……) 

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)    

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 38                                                      

B2a.5 De vierde stap betreft het uitvoeren van de allocatie voor de niet-GGV aangeslotenen. De basis hiervoor wordt ge-

vormd door de conform bijlage 1 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas en bijlage 1a van deze regeling en bijla-

ge 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas uitgevoerde berekeningen. Voor elke erkende programmaverant-

woordelijke berekent het Centraal Systeem Stuursignaal per profielcategorie het ‘veronderstelde geprofileerd ver-

bruik’ (VGVSH;LE,PC,netgebied) (zie bijlage 1 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas en bijlage 1a van deze rege-

ling en bijlage 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas). Hieronder wordt weergegeven hoe de allocatie voor de 

niet-GGV en niet-GIS aangeslotenen plaatsvindt. 
 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006    

Besluit 102669_3/9; in werking: 01-04-2011  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 39                                     

B6.2.5.1 De regionale netbeheerder bepaalt de toegerekende hoeveelheid energie voor de profielafnemer, afgenomen in 

de periode vanaf de laatste vastgestelde meterstand tot aan het einde van de reconciliatieperiode. De berekening van 

de energiehoeveelheid voor de genoemde periode is conform de in paragraaf B1.5.2 van bijlage 1 (verbruiksprofielen) 

B1.5.3 B3.5.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas opgenomen berekening van geschat verbruik, rekening hou-

dend met de meetcorrectiefactor (MCF) van het netgebied: 

Eklant, toegerekend = SJV x 35,17 x (VPPc,h x MCFnetgebied,h), waarin: 

SJV :  standaardjaarverbruik van de profielafnemer; 

(VPPc,h x MCFnetgebied,h) :  de som van het uurlijkse product van de profielfractie van het verondersteld profiel voor de 

desbetreffende profielcategorie, rekening houdend met het juiste temperatuurgebied en de 

meetcorrectiefactor van het netgebied, over de periode waarvoor de hoeveelheid moet 

worden vastgesteld; 

Eklant, toegerekend :  de toegerekende energie van de profielafnemer voor het tijdvak tussen de laatste vastge-

stelde meterstand en het einde van de reconciliatieperiode, uitgedrukt in MJ. 
 (……) 

 

Begrippenlijst Gas:  
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                   Dit document wordt aangehaald als “Begrippenlijst Gas”. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                                Actuele [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke]
 +

 

De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten van 

een [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] uitoefent en als zodanig in het aansluitingenregister staat 

geregistreerd. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         
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Administratieve status van een aansluiting 
+
 

De aanduiding in het aansluitingenregister waaruit blijkt dat de aansluiting administratief aangesloten of administratief afgesloten is, 

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

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                                   Adresgegevens 
+
 

Straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                              CalGos-boek 

Een online toegankelijk overzicht van de maandgemiddelde calorische omrekenfactoren per netgebied. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)          

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 31                                 

Capaciteitstariefcode 
+ 

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

aansluitingenregister wordt aangeduid. 
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 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                               EAN-codeboek 
+ 

Een online of door middel van een elektronische gegevensdrager toegankelijk uittreksel van het aansluitingenregister. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                               Fysieke meteropname 
+
 

Het door een netbeheerder, meetbedrijf of meetverantwoordelijke ter plaatse van de meetinrichting aflezen van (een) meterstand(en) 

van die meetinrichting.  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)       

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 31                                                                  

Fysieke status van de aansluiting 
+ 

De aanduiding in het aansluitingenregister of de aansluiting fysiek aangesloten of fysiek afgesloten is, te weten of de aansluiting wel 

of niet beschikbaar is voor uitwisseling van elektriciteit of gas tussen het net en de aangesloten installatie. 

 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                
GOS  

Gasontvangstation, zijnde een administratief verzamelpunt, doorgaans gedefinieerd op de grens van het landelijk gastransportnet en 

een (deel van een) regionaal gastransportnet, ten behoeve van de uitvoering van een aantal marktfaciliterende taken door de netbe-

heerder, meestal samenvallend met de plaats van een of meer systeemverbinding(en). Indien het verzamelpunt betrekking heeft op 

meer dan één systeemverbinding, wordt het ook wel aangeduid als “pseudo-GOS” 
 (……) 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                  
Inhuizing 

+ 

Een verhuizing waarbij een (rechts)persoon een onroerende zaak betrekt en de beschikkingsbevoegdheid over de aansluiting op zich 

neemt. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                                                Leveranciersregister
 +

 

Administratie van bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens van de leveranciers van elektriciteit of gas in Nederland. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)          

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 31                                                   

Marktsegment 
+ 

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

a. een kleinverbruikaansluiting, of; 

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

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

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 31                                                 

Meetmethode 
+ 

De aanduiding in het aansluitingenregister van de wijze waarop de energie-uitwisseling op de aansluiting wordt vastgesteld. 

 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                                Mutatiedatum 
+ 

De datum waarop door de netbeheerder de wijziging van stamgegevens in het aansluitingenregister wordt geëffectueerd.  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)          

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 32                                                            

MV-register
 +

 

Een register waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van elektronische gegevensuit-

wisseling zijn vermeld van de op grond van B4.2.1.1 van de Meetcode Elektriciteit en B3.2.1.1 van de Meetvoorwaarden Gas - RNB 

bedoelde erkende meetverantwoordelijken. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                             Netbeheerdersregister
 +

 

Administratie van bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens van de netbeheerders in Nederland. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                            Nieuwe [leverancier / programmaverant-woordelijke / meetverantwoordelijke] 
+
 

De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten van 

een [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] zal gaan uitoefenen en die zich als zodanig in het aanslui-

tingenregister heeft aangemeld of zal gaan aanmelden. 
 (……) 

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 29        

OBIS-code 

Een code volgens het in IEC 62056-61 vastgelegde OBject Identification System, waarmee elementen van meetapparatuur kunnen 

worden geïdentificeerd. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                 Oude [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] 
+ 

 

De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten zal 

gaan verliezen of heeft verloren en als gevolg daarvan uit het aansluitingenregister is verwijderd of zal worden verwijderd. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                               P4 
+
 

Onderdeel van de op afstand uitleesbare of de slimme kleinverbruikmeetinrichting door middel waarvan de netbeheerder en de 

leverancier en in geval van een door de aangeslotene verstrekte machtiging een derde, toegang hebben tot de meetgegevens van die 

kleinverbruikmeetinrichting. 
 

 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                 
Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit * 

+ 

De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit, genoemd in artikel 2 van de Mededingingswet. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                                             Referentienummer 
+ 

Een door de verzendende partij aan een bericht toe te kennen nummer waarmee het bericht en een eventuele reactie daarop in zijn 

administratie traceerbaar is. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                                                Regionaal nettarief 
+ 

 

De door de aangeslotene verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 95cb van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44b van de 

Gaswet. 
 (……) 

Besluit 102472/8; in werking: 11-03-2007. Switch 
+ 
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Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                      De wisseling van leverancier, programmaverantwoordelijke of meetverantwoordelijke op een aansluiting. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                                                Syntactisch correct 
+
 

Voldoet aan de specificaties, bedoeld in 9.1.1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)          

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 30                                                                                    

Tariefzone 
+ 

De aanduiding van het kenmerk van een telwerk, te weten normaaltelwerk, totaaltelwerk of laagtelwerk. Ingeval van een enkeltelwerk 

bij elektriciteit en ingeval van gas wordt altijd de aanduiding normaaltelwerk gebruikt.  

 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                                                  Telwerkindicatie 
+
 

De identificatie van de onderscheiden telwerken op een meetinrichting: 

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

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

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                                                     Toegankelijk meetregister 
+ 

Een register, bevattende vastgestelde meterstanden en verbruiken betreffende kleinverbruikaansluitingen. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)         

Gewijzigd voorstel 12043 d.d. 13-04-2012 – 

Aanpassing n.a.v. wijzigingsopdracht 

103834/48, randnr. 31                                 

Type aansluiting 
+ 

De aanduiding in het aansluitingenregister of de aansluiting geschikt is voor: 

a.  uitsluitend transport van elektriciteit of gas vanuit het net naar de aangesloten installatie, of; 

b. uitsluitend transport van elektriciteit of gas vanuit de aangesloten installatie naar het net, of;  

c. een combinatie van beide. 
 (……) 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                                                        Verliesbericht
 +

 

Het bericht waarmee de netbeheerder aan de oude leverancier, oude programmaverantwoordelijke of oude meetverantwoordelijke 

aankondigt dat de desbetreffende marktpartij met ingang van de datum in het verliesbericht de rechten en plichten voor de in het 

verliesbericht vermelde aansluiting zal verliezen. 
 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006.  

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                              
Verwant bedrijf * 

+ 

Verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grond-

slag van artikel 54, derde lid, sub g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening of een geassocieerde onderneming 

in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                                                          Verwervingsbericht 
+
 

Het bericht waarmee de netbeheerder aan de nieuwe leverancier, nieuwe programmaverantwoordelijke of nieuwe meetverantwoorde-

lijke bevestigt dat de desbetreffende marktpartij met ingang van de datum in het verwervingsbericht de rechten en plichten voor de 

in het verwervingsbericht vermelde aansluiting zal verkrijgen. 
 (……) 

Besluit 101929/49; in werking: 01-07-2006. 

Voorstel 11158: 21-12-2011 (103834)                                                                              
Werkdag 

+ 

Een dag niet zijnde een zaterdag of een zondag, die niet is een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de 

Algemene Termijnenwet, noch een in het tweede of krachtens het derde lid van genoemd artikel met een algemeen erkende feestdag 

gelijkgestelde dag. 
 (……) 

 

 


