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Onderwerp Gewijzigd voorstel n.a.v. wijzigingsopdracht op codewijzigingsvoorstel 11158 
 
 
Geachte heer Fonteijn, 
 
 
Hierbij ontvangt u, namens de netbeheerders, leveranciers en meetverantwoordelijken, verenigd in 
NEDU, het gewijzigde codewijzigingsvoorstel van de Informatiecode Elektriciteit en Gas naar 
aanleiding van de ontvangen wijzigingsopdracht 103834/49.  
 
In hetzelfde voorstel ontvangt u tevens, namens de gezamenlijke netbeheerders verenigd in 
Netbeheer Nederland, het gewijzigde codewijzigingsvoorstel van de tariefstructuren, zoals bedoeld 
in artikel 27 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12a van de Gaswet, en van de voorwaarden, 
zoals bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b van de Gaswet, hierna 
genoemd de overige codes naar aanleiding van de ontvangen wijzigingsopdracht 103834/48. De 
gewijzigde begrippenlijsten Elektriciteit en Gas zijn onderdeel van het voorstel overige codes.  
 
De hierboven beschreven gewijzigde codevoorstellen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Derhalve verzoeken wij u dringend deze voorstellen als één voorstel te beschouwen en de 
besluitvorming daarover volledig synchroon te laten verlopen. 
 

Vereniging NEDU 
 

Baarnsche Dijk 4 D 

3741 LR  Baarn 

Telefoon  035-548 01 80 

Fax  035-548 01 84 

secretariaat@edsn.nl 

www.edsn.nl 
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1. WIJZIGINGEN IN DE INFORMATIECODE ELEKTRICITEIT EN GAS 
 
Gewenste wijzigingen 
De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft op een aantal inhoudelijke punten aangegeven dat 
aanvulling of wijziging van het voorstel gewenst is. Per onderdeel is aangegeven of, en zo ja op 
welke manier invulling is gegeven aan deze wijziging. 
 
Contracteindegegevens 
De NMa geeft aan dat in de Informatiecode een register voor contracteindegegevens ontbreekt. 
Aan deze omissie is invulling gegeven door de volgende aanpassing in paragraaf 2.5: 
 

2.5 De Het contracteindegegevensregister van kleinverbruikers 

2.5.1 
Een leverancier die levert aan kleinverbruikers stelt, per actuele en toekomstige leveringsovereenkomst 
met een kleinverbruiker die hiervoor een machtiging, bedoeld in 2.5.2, heeft afgegeven, aan leveranciers 
de volgende contractgegevens beschikbaar: 

a. de EAN-code van de aansluiting; 

b. de eventuele einddatum van de leveringsovereenkomst; 

c. de geldende bepalingen met betrekking tot de opzegtermijn; 

d. de bedrijfs-EAN-code van de leverancier. 
 
Een representatief deel van de leveranciers, die leveren aan kleinverbruikers, zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van een register, hierna te noemen het 
contracteindegegevensregister. Dit contracteindegegevensregister is alleen van toepassing op 
aansluitingen die vallen onder de werking van: 

a. artikel 95a van de Elektriciteitswet 1998 met uitsluiting van aansluitingen die een beroep doen op 
artikel 95n van de Elektriciteitswet 1998; 

b. artikel 43 van de Gaswet met uitsluiting van aansluitingen die een beroep doen op artikel 52c van de 
Gaswet. 

2.5.2 Om te voldoen aan de verplichting, bedoeld in 2.5.1, vraagt de leverancier bij de kleinverbruiker een 
machtiging om de gegevens omtrent de leveringsovereenkomst aan andere leveranciers beschikbaar te 
stellen. 

De leverancier vraagt bij de kleinverbruiker een machtiging om de gegevens omtrent de 
leveringsovereenkomst, bedoeld in 2.5.3, in het contracteindegegevensregister, bedoeld in 2.5.1, op te 
nemen. 

2.5.3 De contracteindegegevens van een bepaalde kleinverbruiker, bedoeld in 2.5.1, zijn uitsluitend opvraagbaar 
door een leverancier die beschikt over een machtiging van de desbetreffende kleinverbruiker. 

Een leverancier, die levert aan kleinverbruikers, stelt per actuele en toekomstige leveringsovereenkomst 
met een kleinverbruiker die hiervoor een machtiging, bedoeld in 2.5.2, heeft afgegeven, de volgende 
contractgegevens ter beschikking voor opname in het in 2.5.1 bedoelde register: 

a. de EAN-code van de aansluiting; 

b. de einddatum van de leveringsovereenkomst indien van toepassing; 

c. de opzegtermijn; 

d. de bedrijfs-EAN-code van de leverancier. 

2.5.4 De gegevens in het in 2.5.1 bedoelde register worden tenminste eenmaal per vijf werkdagen 
geactualiseerd. 

2.5.5 De contracteindegegevens van een bepaalde kleinverbruiker, bedoeld in 2.5.3, zijn uitsluitend opvraagbaar 
door een leverancier die beschikt over een machtiging daartoe van de desbetreffende kleinverbruiker. 
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Bepaling 2.12.2 
De NMa heeft een omissie geconstateerd in paragraaf 2.12. In artikel 2.12.2 wordt verwezen naar 
een mandaatbevoegdheid, die nergens wordt verstrekt. Aan deze omissie is invulling gegeven door 
de volgende aanpassing in paragraaf 2.12: 
 
2.12 Blokkeren van automatische mutaties op grootverbruikaansluitingen 

2.12.1 Een aangeslotene met een grootverbruikaansluiting elektriciteit met een aansluitcapaciteit groter dan of 
gelijk aan 10 MVA of een grootverbruikaansluiting gas met de afnamecategorie GGV heeft het recht om 
zijn aansluiting door de netbeheerder in het aansluitingenregister te laten blokkeren voor de automatische 
verwerking van mutatieprocessen, bedoeld in hoofdstuk vier. 

2.12.2 Een aangeslotene mandateert een leverancier om de blokkade op automatische verwerking, bedoeld in 
2.12.1, tijdelijk op te laten heffen. 

2.12.32 Een leverancier, die beschikt over een mandaat van een aangeslotene bedoeld in 2.12.21 om een mutatie 
bedoeld in hoofdstuk vier door te voeren, verzoekt de netbeheerder om de blokkade voor automatische 
mutaties voorafgaand aan het indienen van een melding van een mutatie tijdelijk op te heffen. In afwijking 
van paragraaf 9.1 vindt deze informatie-uitwisseling niet plaats via het geautomatiseerde 
berichtenverkeer. 

2.12.43 Na het uitvoeren van de mutatie, bedoeld in 2.12.32, wordt de aansluiting door de netbeheerder opnieuw 
geblokkeerd voor automatische mutaties. 

 
 
Bepaling 3.4.1.2 
De NMa heeft geconstateerd dat in paragraaf 3.4 een bepaling is opgenomen om de netbeheerders 
te vrijwaren van diverse verplichtingen in de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers 
elektriciteit en gas tijdens de uitvoering van het proces 'einde levering'. De NEDU heeft invulling 
gegeven aan de aanwijzing van de NMa door de bepaling 3.4.1.2 te verwijderen: 
 
3.4.1 Voorbereiding 

3.4.1.1 De leverancier informeert de aangeslotene tenminste twintig werkdagen voorafgaand aan het indienen van 
de eindeleveringsmelding bij de regionale netbeheerder over zijn voornemen om de levering te 
beëindigen. De leverancier zorgt dat is voldaan aan de voorwaarden van de regeling, bedoeld in artikel 
95b, achtste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44, achtste lid, van de Gaswet. 

3.4.1.2 De leverancier vrijwaart de netbeheerder van de verplichting om de aangeslotene te informeren omtrent 
de afsluiting, bedoeld in artikel 4, 5, 6 en 9 van de regeling, bedoeld in artikel 95b, achtste lid, van de 
Elektriciteitswet 1998 en artikel 44, achtste lid, van de Gaswet. 

 
 
Slotbepalingen van hoofdstuk 3, 5 en 8 
De NMa constateert dat in hoofdstukken 3, 5 en 8 slotbepalingen zijn opgenomen, die de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uitzonderen van de verplichtingen als beschreven 
in deze hoofdstukken.  
 
De NEDU begrijpt het bezwaar van de NMa en heeft invulling gegeven aan dit bezwaar door in alle 
bepalingen van hoofdstukken 3, 5 en 8 de term 'netbeheerder' te vervangen door 'regionale 
netbeheerder', waarmee de slotbepalingen van deze hoofdstukken komen te vervallen. 
 
Gezien het grote aantal artikelen die zijn aangepast door deze wijziging, zijn de aangepaste 
artikelen uit hoofdstukken 3, 5 en 8 in de bijlage van deze aanbiedingsbrief opgenomen. 
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Hoofdstuk 8 
De NMa constateert dat in hoofdstuk 8 consequent wordt gesproken over 'kleinverbruikers' als term 
voor aangeslotenen, waarbij in de rest van de Informatiecode een andere terminologie wordt 
gehanteerd. 
 
De NEDU begrijpt het bezwaar van de NMa en heeft invulling gegeven aan dit bezwaar door 
aanpassing van de paragraaftitel 8.1 en de term 'kleinverbruiker' in de bepalingen in paragraaf 8.1 
te vervangen door 'aangeslotene'. 
 
Bepaling 8.1.1 en 8.1.2 
De NMa constateert in randnummers 22 en 23 dat de bepalingen zijn vormgegeven zodat er een 
aansluit- en transportovereenkomst (ATO) wordt afgesloten bij het betrekken van een aansluiting 
door een nieuwe aangeslotene én bij nieuwe leveringsovereenkomst waarbij de aangeslotene niet 
van adres en daarmee niet van aansluiting verandert. De NMa stelt dat dit mogelijk is ingegeven 
door het feit dat momenteel aangeslotenen niet beschikken over een ATO. 
 
De NEDU weerspreekt het gestelde in randnummer 22 dat een ATO wordt afgesloten bij een 
nieuwe leveringsovereenkomst waarbij de aangeslotene niet van adres c.q. aansluiting verandert. 
De marktpartijen handelen vanuit het uitgangspunt dat elke aangeslotene in het huidige 
marktmodel een aansluit- en transportovereenkomst met zijn netbeheerder heeft, ook als deze 
overeenkomst niet (schriftelijk) ter beschikking is gesteld. 
 
De redenen waarom de ATO, naast een inhuizing ook bij een leverancierswitch wordt verstrekt, 
zijn: 

1) Switchmeldingen op leegstaande aansluitingen in het nieuwe marktmodel zullen niet meer 
worden afgewezen indien de naam van de aangeslotene is vermeld in de switchmelding. 
Deze afspraak komt aangeslotenen tegemoet en verlaagt de switchbarrière en overbodige 
afwijzingen die in het huidige marktmodel een realiteit waren. 

2) Uit praktische overwegingen, gezien de leveranciers overeenkomstig artikel 8.1.3 moeten 
kunnen aantonen dat de ATO tot stand is gekomen. De plicht om aan te tonen dat een ATO 
is afgesloten dient te liggen bij de actuele leverancier om te voorkomen dat een voormalige 
(oude) leverancier een registratie moet bijhouden over aangeslotenen waarmee hij geen 
relatie meer heeft. 

 
NEDU heeft de bepalingen 8.1.1 en 8.1.2 aangepast waarbij een uiterste termijn van 10 werkdagen 
is gesteld aan het verstrekken van de ATO. Daarnaast is een toevoeging gedaan om de wijze van 
verstrekking van de ATO tevens elektronisch mogelijk te maken. 
 
Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen: 
 

8.1 De aansluit- en transportovereenkomst met een kleinverbruiker 

8.1.1 De leverancier informeert de aangeslotene kleinverbruiker namens de regionale netbeheerder bij het 
voornemen van een leverancier voorafgaande aan doch uiterlijk tijdens het aangaan van een 
leveringsovereenkomst aan te gaan met een aangeslotene kleinverbruiker die tot een leverancierswitch zal 
leiden en of bij een voorgenomen inhuizing van een aangeslotene kleinverbruiker ongeacht of er bij 
inhuizing een leveringsovereenkomst tot stand komt over: 

a. dat er een aansluit- en transportovereenkomst met de regionale netbeheerder vereist is; 
b. de op de aansluit- en transportovereenkomst van de regionale netbeheerder van toepassing 

zijnde algemene voorwaarden voor aansluiting en transport; 
c. dat aan de regionale netbeheerder tarieven verschuldigd zijn de op de aansluit- en 

transportovereenkomst van de netbeheerder van toepassing zijnde tarieven. 

8.1.2 Uiterlijk 10 werkdagen na aanvang van de levering na een leverancierswitch en bij een inhuizing bevestigt 
en verstrekt Bij de bevestiging van de leveringsovereenkomst tussen leverancier en de kleinverbruiker en 
bij een inhuizing bevestigt de leverancier namens de regionale netbeheerder aan de aangeslotene 
kleinverbruiker de bestaande of tot stand gekomen tevens de totstandkoming van de aansluit- en 
transportovereenkomst en vermeldt daarbij met de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden 
en informeert hem over: 

a. de naam- en adresgegevens van de regionale netbeheerder behorende bij de aansluiting; 
b. het bij de aansluiting behorende regionaal nettarief; 
c. een omschrijving van de op de aansluiting aanwezige tariefcode. 

De regionale netbeheerder stelt de leverancier in staat om, indien de aangeslotene elektronisch met de 
leverancier een leveringsovereenkomst aangaat respectievelijk is aangegaan, het bevestigen, verstrekken 
en informeren in de zin van de eerste volzin van deze bepaling ook langs elektronische weg te doen 
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plaatsvinden conform de eisen die wet en regelgeving aan elektronisch contracteren stellen. 

8.1.4 De regionale netbeheerder stuurt wijzigingen in zijn aansluit- en transportovereenkomst, de algemene 
voorwaarden voor de aansluiting en transport gas voor aangeslotenen kleinverbruikers of de algemene 
voorwaarden voor de aansluiting en transport elektriciteit voor aangeslotenen kleinverbruikers met een 
toelichting ten minste één maand vóór inwerkingtreding hiervan aan de leverancier. In afwijking van 
paragraaf 9.1 vindt deze informatie-uitwisseling niet plaats via het geautomatiseerde berichtenverkeer. 

8.1.5 De leverancier bevestigt de ontvangst van wijzigingen in de aansluit- en transportovereenkomst, de 
algemene voorwaarden voor de aansluiting en transport gas voor aangeslotenen kleinverbruikers of de 
algemene voorwaarden voor de aansluiting en transport elektriciteit voor aangeslotenen kleinverbruikers 
uiterlijk de werkdag na ontvangst van de wijziging aan de regionale netbeheerder. In afwijking van 
paragraaf 9.1 vindt deze informatie-uitwisseling niet plaats via het geautomatiseerde berichtenverkeer. 

8.1.9 De regionale netbeheerder informeert zijn klanten over de wijzigingen in de aansluit- en 
transportovereenkomst, de algemene voorwaarden voor de aansluiting en transport gas voor 
aangeslotenen kleinverbruikers, de algemene voorwaarden voor de aansluiting en transport elektriciteit 
voor aangeslotenen kleinverbruikers of regionale nettarieven. 

 
 
Bepaling 8.1.7 
De NMa constateert in de aanwijzing in artikel 8.1.7 twee onvolkomenheden: 

1. De tijdigheid van aanleveren van tarieven voorafgaand aan de datum van in werking 
treden 

2. De inhoud van de tarieven die de regionale netbeheerder naar de leverancier 
communiceert. 

 
Tijdigheid: 
De NMa stelt dat het niet altijd mogelijk zal zijn om de regionale nettarieven ten minste een maand 
voor inwerkingtreding vast te stellen, wegens onvoorziene omstandigheden, zoals het geval was bij 
de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer in 2008. De interpretatie van de NMa van deze 
bepaling is dat ingeval de minimale termijn van een maand niet wordt gehaald, de regionale 
nettarieven op een later tijdstip gelding krijgen voor leveranciers. Dat laatste is niet hoe de sector 
deze bepaling zal implementeren. Het tijdig vaststellen van tarieven is een wettelijke plicht, waarin 
in deze bepaling gevolg wordt gegeven. 
 
De NMa heeft opgemerkt dat de bepalingen in de Informatiecode de reguliere situatie dienen te 
beschrijven. In uitzonderlijke situaties, zoals onvoorziene omstandigheden die hierboven zijn 
geschetst, kan worden afgeweken van de beschreven reguliere situatie. 
 
Het is in het belang van de klant dat de leveranciers tijdig beschikken over de juiste regionale 
nettarieven, aangezien leveranciers dienen te conformeren aan strikte termijnen voor facturatie om 
te kunnen voldoen aan de gestelde termijnen voor afdracht aan de netbeheerders én om te 
voorkomen dat correctiefacturen nodig blijken om de gewijzigde nettarieven te corrigeren. Het is 
derhalve niet meer dan billijk dat de te hanteren tarieven tijdig bekend dienen te zijn. De 
afwijkende handelingswijze in onvoorziene omstandigheden zal niet worden omschreven, omdat 
deze per omstandigheid kan verschillen. 
 
NEDU heeft er begrip voor dat situaties kunnen ontstaan waarin het niet mogelijk is om tijdig de 
tarieven vast te stellen. De sector zal in deze situaties in nauwe afstemming met de NMa zorgen 
dat de gewijzigde tarieven met minimaal ongemak voor aangeslotenen worden ingevoerd. 
 
Gezien het bovenstaande heeft NEDU geen invulling gegeven aan het gestelde in randnummer 28. 
 
Inhoud van de tarieven: 
De NMa stelt in randnummers 26 en 27 dat de tarieven die door de netbeheerder worden bepaald 
componenten van de regionale netbeheerder en de landelijke netbeheerder bevatten. De 
gehanteerde term 'regionale nettarieven' bevat deze componenten, zoals is opgenomen in de 
begrippenlijst Elektriciteit en de begrippenlijst Gas waarin het volgende is gesteld: 
 
Regionaal nettarief +  
De door de aangeslotene verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 95cb van de Elektriciteitswet 1998 en 
artikel 44b van de Gaswet. 
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Deze definitie omvat volgens NEDU zowel de tariefcomponenten van de landelijke netbeheerder als 
de tariefcomponenten van de regionale netbeheerder en behoeft niet te worden aangepast in de 
bepalingen van hoofdstuk 8. 
 
 
Bepaling 10.1.1.3 
De NMa heeft geconstateerd dat artikel 10.1.1.3 (oorspronkelijk artikel 2.1.7) is gewijzigd, waarbij 
de plicht om ontvangen gegevens uit het aansluitingenregister te controleren en geconstateerde 
onvolkomenheden te doen corrigeren is veranderd in een recht. 
 
NEDU erkent dat deze wijziging niet voldoende onderbouwd is en heeft invulling gegeven aan de 
aanwijzing van de NMa.  
Een belangrijke aanvulling op dit artikel is de toevoeging dat correcties uitgevoerd dienen te 
worden overeenkomstig het gesteld in 10.1.1.4. In aanvulling daarop is een nieuw artikel 
toegevoerd, waarin wordt gesteld dat indien een onvolkomenheid niet kan worden gecorrigeerd via 
de reguliere correctieprocessen, de onvolkomenheid bilateraal met de netbeheerder wordt 
opgenomen. 
 

10.1.1.3 Een aangeslotene of op grond van een machtiging van de aangeslotene een leverancier, een 
programmaverantwoordelijke of een meetverantwoordelijke heeft het recht om het aansluitingenregister 
in te zien voor zijn aansluitingen. Na ontvangst van gegevens uit het aansluitingenregister heeft elk van 
de genoemde partijen de plicht het recht hem betreffende onjuistheden in het aansluitingenregister 
binnen vijf werkdagen na ontvangst van de gegevens uit het aansluitingenregister te melden voor 
correctie te melden aan de netbeheerder. 

10.1.1.5 Voor de onjuistheden, bedoeld in 10.1.1.3, die niet kunnen worden gecorrigeerd via de 
correctieprocessen, bedoeld in 10.1.1.4, controleert de netbeheerder de melding en corrigeert de 
onjuistheden uiterlijk twintig werkdagen na ontvangst van de melding in het aansluitingenregister. 

 
 
Bepaling 10.1.1.4 
De NMa heeft geconstateerd dat de verwijzing naar de correctieprocessen niet specifiek genoeg is 
geregeld en wenst dat hier een duidelijker verwijzing. 
 
NEDU heeft invulling gegeven aan het bezwaar van de NMa door de volgende aanpassing in 
bepaling 10.1.1.4, waarbij de specifieke processen zijn aangeduid waarmee onvolkomenheden in 
het aansluitingenregister kunnen worden gecorrigeerd. 
 

10.1.1.4 Correctie van gegevens uit het aansluitingenregister worden doorgevoerd overeenkomstig de processen, 
bedoeld in paragrafen 3.1 tot en met 3.5 en 3.12 voor kleinverbruikaansluitingen of de processen, 
bedoeld in paragrafen 4.1 tot en met 4.8 voor grootverbruikaansluitingen hoofdstuk 3 en 4. 
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Foutieve verwijzingen 
 
Naast de hierboven beschreven gewenste wijzigingen van de inhoudelijke bepaling, heeft de NMa 
enkele foute verwijzingen geconstateerd in het codewijzigingsvoorstel Informatiecode Elektriciteit 
en Gas. 
 
NEDU heeft deze verwijzingen gecontroleerd en alle verwijzingen aangepast. Dit heeft geleid tot de 
volgende aanpassingen: 
 
Artikel Aanpassing (geïdentificeerd in rood t.o.v. codewijzigingsvoorstel d.d. 21-12-2011) 
2.1.5 sub 
a 

Klopt de verwijzing naar B1.4.6 van de Allocatievoorwaarden Gas? 
 
De verwijzing in 2.1.5 sub a is aangepast. Hierbij is tevens geconstateerd dat in 2.1.5 sub a wordt 
verwezen naar aansluitingen terwijl in B3.4.7 werd gesproken over kleinverbruikers. Derhalve is in 
B3.4.7 een kleine aanpassing gedaan, waarmee ook hier over 'aansluitingen' wordt gesproken. 
 
2.1.5 In aanvulling op 2.1.3 neemt de netbeheerder in het aansluitingenregister ten aanzien van 

grootverbruikaansluitingen met inbegrip van de aansluitingen bedoeld in artikel 1, tweede en 
derde lid van de Elektriciteitswet 1998, de volgende gegevens op: 
a. de bedrijfs-EAN-code van de meetverantwoordelijke dan wel, indien sprake is van een 

netaansluiting waarbij op grond van 2.1.3.5 van de Netcode Elektriciteit geen comptabele 
meetinrichting aanwezig is of indien sprake is van een aansluiting zoals bedoeld in B3.4.7 
B1.4.6 van de Allocatievoorwaarden Gas, de bedrijfs-EAN-code van de netbeheerder; 

B3.4.7 Het standaardjaarverbruik van kleinverbruikaansluitingeners zonder meetinrichting wordt 
vastgesteld naar beste inzicht van de regionale netbeheerder, waarbij de volgende richtlijn 
gehanteerd kan worden: 

a. kookgasafnemers:     65 m3(n;35,17) 

b. warmtapwatergasafnemers:    375 m3(n;35,17) 

c. kookgas-/warmtapwatergasafnemers:   440 m3(n;35,17) 
2.1.7 Klopt de verwijzing naar artikel 16, negende lid Elektriciteitswet 1998? 

 
In uitzondering op 2.1.6 kan een netbeheerder de velden, bedoeld in 2.1.3 onderdeel f en g, muteren 
zonder opdracht van een leverancier ter uitvoering van het besluit, bedoeld in artikelen 16, achtste 
negende lid, en 95f, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikelen 10a, vierde lid en 47, tweede 
lid, van de Gaswet. Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 en Besluit leveringszekerheid 
Gaswet. 

4.7.1.1 Klopt de verwijzing naar 2.1.4 McE en 1.2.1 MvGR? 
 
Bij een plaatsing, wijziging of wegname van het secundaire deel van de meetinrichting voor een 
elektriciteitsaansluiting of een plaatsing, wijziging of wegname van de meetinrichting voor een 
gasaansluiting wordt de toegang tot de meterruimte geregeld, overeenkomstig 4.3.1.1 2.1.4 van de 
Meetcode Elektriciteit en 4.3.1.1 1.2.1 van de Meetvoorwaarden Gas - RNB. 

5.5.1.3 Klopt de verwijzing naar Bijlage 3? 
 
De regionale netbeheerder of leverancier die het dispuutproces start (hierna te noemen: de wederpartij) 
heeft tot twintig werkdagen voordat de dispuuttermijn verstrijkt de tijd om een vastgestelde meterstand 
te beoordelen en op basis van de tabel in bijlage 53 te besluiten om in dispuut te treden. 

5.5.2.1 Klopt de verwijzing naar Bijlage 3? 
 
De initiërende partij beoordeelt uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de dispuutmelding op basis van 
de tabel in bijlage 53 de ontvangen alternatieve meterstand van de wederpartij en besluit tot: [..] 

6.3.5.9 Klopt de verwijzing naar artikel 4.2c Meetcode Elektriciteit? 
 
7.2.2.9  Wanneer de in 4.2.5 7.2.2.6 6.3.5.6, 4.2.5c, en 4.2.6 7.2.2.7 6.3.5.7 en 4.2.6a bedoelde 
meetgegevens een voorlopig karakter hebben, wordt daarvan bij de in 4.2.5, 4.2.5c, 4.2.6 en 4.2.6a 
bedoelde verstrekking melding gemaakt. In dat geval verstrekt de desbetreffende netbeheerder worden 
de definitieve meetgegevens uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop die gegevens betrekking 
hebben conform overeenkomstig 6.3.8 4.2c van de Meetcode Elektriciteit verwerkt. 

6.4.2.14 Klopt de verwijzing naar artikel 6.4.2.6? 
 
7.1.2.14 Indien onvolledige of onjuiste data meetgegevens niet automatisch kan kunnen worden 
gerepareerd, verzendt de erkende meetverantwoordelijke nullen dan wel voorlopige waarden aan de 
regionale netbeheerder en geeft daarbij aan dat er sprake is van niet betrouwbare data meetgegevens. 
De data meetgegevens wordten binnen de daarvoor in 4.1.3.4 7.1.2.4 6.4.2.46 vastgestelde periode, 
conform het gestelde in 4.3.3.5 tot en met 4.3.3.8, gerepareerd en als definitieve data aangeboden op 
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een wijze als vermeld in 4.1.3.2 verzonden overeenkomstig 7.1.2.2 6.4.2.2. 

9.1.7 sub 
c 

Verwijzing naar artikel 9.1. onderdeel b is onjuist, omdat dit artikel geen onderdeel b meer kent. 
 
De uitvoeringsorganisatie, bedoeld in 9.1.3, zal de toegang van een gebruiker tot de centrale systemen 
weigeren indien: 
a.  een gebruiker van de centrale communicatiesystemen niet beschikt over de verklaring, bedoeld in 

9.1.5; 
b.  een gebruiker van de centrale communicatiesystemen, na daartoe uitgenodigd door de 

uitvoeringsorganisatie, bedoeld in 9.1.3, niet onverwijld een test aanvraagt; 
c.  een gebruiker binnen twee weken na de uitnodiging, bedoeld in 9.1.76 onderdeel b, nog niet de in 

9.1.5 bedoelde verklaring in het bezit heeft; 
d.  een gebruiker uit eigen beweging de verklaring, bedoeld in 9.1.5, inlevert bij de 

uitvoeringsorganisatie, bedoeld in 9.1.3; 
e.  de verklaring, bedoeld in 9.1.5, vanuit beveiligingsoverwegingen wordt ingetrokken; 

B2.1.6 Klopt de verwijzing naar artikel B2.1.6? 
 
B15.1.6  De aangeslotene houdt de in B15.1.5 B2.1.56 bedoelde administratie actueel. 

B2.1.7 Kloppen de verwijzingen naar artikel 4.2 (dataoverdracht in het kader van PV) en artikel 4.3 
(dataoverdracht in het kader van transport- en systeemdiensten) van de McE? 
 
B15.1.7  Op het belastingprofiel bedoeld in B15.1.2 B2.1.2, B15.1.3  B2.1.3 respectievelijk B15.1.4 
B2.1.4 zijn, voor zover van toepassing, de bepalingen in  6.3.5 en 6.3.10 4.2 en 4.3 van de Meetcode 
Elektriciteit van deze code van kracht. 

B2.1.8 Klopt de verwijzing naar artikel 2.1.1 onderdeel a t/m e? 
 
B15.1.8 De aangeslotene, bedoeld in B15.1.1 B2.1.1, toont desgevraagd door middel van een 
accountants bestuurdersverklaring van de bestuurder van de beheerder van de desbetreffende installatie 
of een door hem daartoe gemachtigd persoon, de juistheid en de volledigheid van de in B15.1.1 B2.1.1, 
onderdelen sub a tot en met de, en B15.1.5 B2.1.5 bedoelde informatie aan. 

B2.1.10 Klopt de verwijzing naar artikel 2.1.1 onderdeel a t/m e? 
 
B15.1.10 Indien naar het oordeel van de netbeheerder redelijke twijfel bestaat over de juistheid en de 
volledigheid van de in B15.1.1 B2.1.1, onderdelen a tot en met de, en B15.1.5 B2.1.5 bedoelde 
informatie en van de in B15.1.8 B2.1.8 bedoelde bestuurdersverklaring, overlegt de aangeslotene 
desgevraagd een extern audit-rapport aangaande de juistheid en de volledigheid van de in B15.1.1 
B2.1.1, onderdelen a tot en met de en B15.1.5 B2.1.5 bedoelde informatie 

B2.2.6 Kloppen de verwijzingen naar artikel 4.2 (dataoverdracht in het kader van PV) en artikel 4.3 
(dataoverdracht in het kader van transport- en systeemdiensten) van de McE? 
 
B15.2.6  Op het belastingprofiel bedoeld in B15.2.2 B2.2.2 respectievelijk B15.2.3 B2.2.3 zijn – voor 
zover van toepassing - de bepalingen in 6.3.5 en 6.3.10 4.2 en 4.3 van de Meetcode Elektriciteit van 
deze code van kracht. 
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Redactionele omissies 
De NMa heeft enkele tekstuele omissies geconstateerd en aangegeven deze op te lossen. 
 
NEDU heeft de tekstuele omissies onderzocht en deze omissies aangepast. Dit heeft geleid tot de 
volgende aanpassingen: 
 
Artikel Aanpassing (geïdentificeerd in rood t.o.v. codewijzigingsvoorstel d.d. 21-12-2011) 
1.1.1 Er kan worden volstaan door te verwijzen naar artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet. 

Verdere verwijzingen zijn overbodig. 
 
1.1.1 Deze regeling bevat de voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop netbeheerders, 

leveranciers, programmaverantwoordelijken en meetverantwoordelijken en afnemers zich 
gedragen ten aanzien van de administratieve processen en de uit te wisselen informatie 
daaromtrent tussen marktpartijen onderling bedoeld in artikel 54 eerste lid van de 
Elektriciteitswet 1998, en artikel 22 eerste lid van de Gaswet. en de regeling, bedoeld in artikelen 
53 en 95cb, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 21 en 44b, zesde lid, van de 
Gaswet 

2.1.7 De tekst "Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 en Besluit leveringszekerheid Gaswet" is 
waarschijnlijk ten onrechte niet geschrapt. 
 
2.1.7 In uitzondering op 2.1.6 kan een netbeheerder de velden, bedoeld in 2.1.3 onderdeel f en g, 

muteren zonder opdracht van een leverancier ter uitvoering van het besluit, bedoeld in artikelen 
16, achtste negende lid, en 95f, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikelen 10a, vierde 
lid en 47, tweede lid, van de Gaswet. Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 en Besluit 
leveringszekerheid Gaswet. 

2.6.3 Onduidelijk is wie bij onderdeel a de actuele leverancier is en bij onderdeel c wie de nieuwe leverancier 
is. 
 
NEDU heeft de geconstateerde omissie in 2.6.3 aangepast door in sub b de term 'oude' te omschrijven 
als 'de leverancier waarvan de leveringsovereenkomst is beëindigd'. 
 
2.6.3 De gegevens van een bepaalde kleinverbruiker in het toegankelijk meetregister, bedoeld in 2.6.2, 

zijn uitsluitend opvraagbaar door: 
a. de leverancier die op dat moment een leveringsovereenkomst heeft met de desbetreffende 

kleinverbruiker; 
b. de oude leverancier van de desbetreffende kleinverbruiker, waarvan de leveringsovereenkomst 

is beëindigd, tot het moment waarop de eindfactuur of een dispuut over de eindstand is 
afgehandeld; 

c. een andere dan de in onderdeel a of b bedoelde leverancier indien deze beschikt over de in 
3.1.1.1 of 3.3.1.1 bedoelde machtiging van de desbetreffende kleinverbruiker.  

4.5.2.1 De gehanteerde formuleringen moeten consistent zijn, zoals bij de MV-switch in 4.6.1.1. 
 
4.5.1  De leverancier dient de switch van programmaverantwoordelijke PV-switchmelding in bij de 

netbeheerder 
 
4.5.1.1 De leverancier stuurt tenminste vijf werkdagen en ten hoogste twintig werkdagen een maand 

voor de beoogde switchdatum namens deze aangeslotene een 
programmaverantwoordelijkeswitchmelding, hierna te noemen een PV-switchmelding naar de 
netbeheerder. In de PV-switchmelding is opgenomen: [..] 

 
Bovengenoemde aanpassing in het hoofdstuk grootverbruik (bepalingen 4.5.1 en 4.5.1.1) is op dezelfde 
wijze ook doorgevoerd in het hoofdstuk kleinverbruik (bepalingen 3.5.1 en 3.5.1.1), zoals hieronder 
weergegeven: 
 
3.5.1 De leverancier dient de switch van programmaverantwoordelijke PV-switchmelding in bij de 

regionale netbeheerder 
 
3.5.1.1 De leverancier stuurt tenminste één werkdag vijf werkdagen en ten hoogste een maand voor de 

beoogde switchdatum namens deze aangeslotene een 
programmaverantwoordelijkeswitchmelding, hierna te noemen een PV-switchmelding naar de 
regionale netbeheerder. 

4.12.1.1 De tekst "indien mogelijk" kan worden geschrapt, aangezien dit ruimte laat om het niet te doen. 
 
De tekst "indien mogelijk" staat op de verkeerde plek zodat dit de ruimte laat om deze verplichting niet 
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uit te voeren. Zoals in onderstaande aanpassing is opgenomen, is de tekst "indien mogelijk" verplaatst 
zodat dit alleen gerelateerd kan worden aan de termijn van 5 werkdagen. De netbeheerder is derhalve 
altijd verplicht om de meetverantwoordelijke te informeren en de netbeheerder zal dit - indien de situatie 
dit toelaat - 5 werkdagen van tevoren doen. Deze tekst blijft ons inziens noodzakelijk omdat bij 
verwijdering (sloop/amovering) van aansluitingen het regelmatig voor komt dat de 
meetverantwoordelijke niet tijdig geïnformeerd kan worden, zoals in situaties van brand etc. 
 
4.12.1.1 De netbeheerder informeert, indien mogelijk, de meetverantwoordelijke, indien mogelijk 

tenminste vijf werkdagen voorafgaand aan de datum waarop de aansluiting wordt verwijderd, 
over de geplande verwijdering van de aansluiting. In afwijking van paragraaf 9.1 vindt deze 
informatie-uitwisseling niet plaats via het geautomatiseerde berichtenverkeer. 

5.3.3.1 In deze bepaling wordt gesproken van eindstand en beginstand van het telwerk, terwijl in bepaling 
5.3.2.1 wordt gesproken van vastgestelde meterstand en voorlaatst vastgestelde meterstand. Er moet 
een keuze gemaakt worden voor één van beide formuleringen om te komen tot een consequent en 
consistent woordgebruik. 
 
5.3.3.1 Het verbruik wordt bepaald door het verschil te bepalen tussen de vastgestelde meterstand 

eindstand en de voorlaatst vastgestelde meterstand beginstand van het telwerk en door dit 
verschil te vermenigvuldigen met de gewogen calorische factor van het desbetreffende 
netgebied voor de betreffende verbruiksperiode, de vermenigvuldigingsfactor van het telwerk en 
de volumeherleidingsfactor. 

5.5.1.3 Zin loopt niet goed. 
 
5.5.1.3 De regionale netbeheerder of leverancier die het dispuutproces start (hierna te noemen: de 

wederpartij) heeft tot twintig werkdagen voordat de dispuuttermijn verstrijkt de tijd om een 
vastgestelde meterstand te beoordelen en op basis van de tabel in bijlage 53 te besluiten om in 
dispuut te treden. 

6.1 De koptekst moet worden gewijzigd in "Behandelen en verwerken van meetgegevens voor 
mutatieprocessen" 
 
6.1 Vaststellen en distribueren Behandelen en verwerken van meetgegevens voor mutatieprocessen 

6.2.2.2 
6.2.2.6 
6.2.2.11 
6.2.3.3 

Waar nog sprake is van "erkende meetverantwoordelijke" moet dit vermoedelijk worden aangepast in 
"meetverantwoordelijke" 
 
6.2.2.2 7.1.2.2  De op grond van 3.1.3.1 7.1.2.1 6.2.2.1 goedgekeurde data tot stand gekomen 

meetgegevens inzake alle aansluitingen waarvoor hij meetverantwoordelijkheid draagt, wordten 
tezamen met de zo mogelijk automatisch gerepareerde en vervolgens alsnog in het 
validatieproces vastgestelde data van een bepaalde dag op basis van 3.3.3.4 van de Meetcode 
Elektriciteit bepaalde meetgegevens, op de eerstvolgende werkdag vóór 10:00 uur door de 
erkende meetverantwoordelijke verzonden aan de netbeheerder. 

 
6.2.2.6 [..] Deze dataoverdracht van meetgegevens vindt plaats uiterlijk de tiende werkdag van de 

maand na de maand waarop de data meetgegevens betrekking heeft en overeenkomstig 
hetgeen daaromtrent in 3.8 en 4.1 van de Systeemcode Elektriciteit is bepaald, waarbij voor 
‘erkende programmaverantwoordelijke’ dient te worden gelezen ‘erkende 
meetverantwoordelijke’. 

 
6.2.2.11 7.1.2.11 Voor reparaties welke die niet op een van de hiervoor genoemde in 7.1.2.9 of 7.1.2.10 

6.2.2.9 of 6.2.2.10 bedoelde wijzen kunnen worden uitgevoerd, moet in overleg met de 
aangeslotene, de netbeheerder, de leverancier en de desbetreffende 
programmaverantwoordelijke een afspraak worden gemaakt over het repareren van de 
meetdatagegevens. Indien een erkende meetverantwoordelijke niet de mogelijkheid heeft om 
meetgegevens te collecteren en te valideren voor de vijfde werkdag na de dag waarop de 
meetgegevens betrekking hebben, dient de erkende meetverantwoordelijke een schatting te 
maken die overeenkomstig 7.1.2.3 6.2.2.3 aan de netbeheerder wordt overgedragen. De 
erkende meetverantwoordelijke legt de gemaakte schatting voor aan de aangeslotene, 
netbeheerder, programmaverantwoordelijke en leverancier zodat hij voor de overeenkomstig 
7.1.2.4 6.2.2.4 uit te voeren acties instemming kan hebben ontvangen van betrokken partijen. 

 
6.2.3.3 7.1.3.3   Voor de in 7.1.3.1 6.2.3.1 beschreven rapportage gebruikt de erkende 

meetverantwoordelijke het format dat door de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet, na overleg met de meetverantwoordelijke, is verstrekt. 
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8.2.3 sub 
g 2° 

Artikel 8.2.3 is zeer complex geformuleerd. Dit artikel moet redactioneel eenvoudiger worden gemaakt. 
 
8.2.3 sub g 2° van de maand, bedoeld in 8.2.3 onderdeel a, gecumuleerd tot deze maand, bedoeld in 

8.2.3 onderdeel a, en gecumuleerd tot en met deze maand, bedoeld in 8.2.3 onderdeel 
a: 

 
B3.2.3 Het "gradenteken" in artikel B3.2.3 moet voluit worden geschreven als graden Celsius. 

 
Het begrip °C is gedefinieerd in de begrippenlijst. Volgens NEDU is het derhalve niet nodig om dit voluit 
te schrijven. 
 
De NEDU heeft deze aanwijzing niet overgenomen in het antwoord op de wijzigingsopdracht. 

B3.3.3 
en 
verder 

De toevoeging "van deze bijlage" is volgens de nieuwe schrijfstijl overbodig en moet worden geschrapt. 
 
B3.3.3 B1.3.3 Eén van de toewijzingscriteria betreft de profielbedrijfstijd. Onder profielbedrijfstijd 

(PBT) wordt verstaan het conform overeenkomstig onderdeel B.4 B3.4 van deze bijlage 
bepaalde standaardjaarverbruik van een kleinverbruiker, gedeeld door de nominale 
metercapaciteit (bij een overdruk van 30 mbar) behorende bij de meetinrichting meter van die 
kleinverbruiker. 

 
B3.3.5 B1.3.5 Indien een kleinverbruiker ten gevolge van de jaarlijks conform overeenkomstig B1.3.2 

B3.3.2 van deze bijlage op te stellen indeling van profielcategorieën, verandert van 
profielcategorie, zal het standaardjaarverbruik van die kleinverbruiker conform overeenkomstig 
B1.4 B3.4 van deze bijlage opnieuw moeten worden berekend met behulp van de profielfracties 
van de nieuw toegewezen profielcategorie. 

B3.5 In plaats van "gegevens" wordt bedoeld "meetgegevens", zoals in codevoorstel 103900. Dit moet worden 
aangepast. 
 
De bepalingen in bijlage 3.5 betreffen niet specifiek meetgegevens, zoals deze wel worden bedoeld in 
103900. Het is dus niet zo dat alle bepalingen waarin "data" wordt genoemd kunnen worden aangepast 
naar "meetgegevens". Een voorbeeld in bijlage 3.5 is de bepaling van het standaardjaarverbruik. Om het 
SJV te bepalen zijn meetgegevens benodigd, maar het SJV is geen meetgegeven. 
 
De NEDU heeft deze aanwijzing niet overgenomen in het antwoord op de wijzigingsopdracht. 
 

B3.6.2 Onduidelijk waar "deze wijzigingen" op doelen. Als dit slaat op "wijzigingen van de profielenmethodiek", 
dan klopt de verwijzing naar artikel 12b en 12d van de Gaswet niet. Als dit slaat op "wijzigingen van de 
technische codes gas", dan klopt de term "deze" niet. 
 
De term "deze wijzigingen" doelt op de "wijzigingen van de profielenmethodiek". Aangezien de 
profielenmethodiek gas vanuit de Allocatievoorwaarden Gas is verplaatst naar de Informatiecode, is het 
inderdaad noodzakelijk om de verwijzing naar de artikelen 12b en 12d van de Gaswet te vervangen door 
een verwijzing naar artikel 22 van de Gaswet. Artikelen 12b en 12d Gaswet beschrijven de aanpassingen 
van de Technische Codes die door de gezamenlijke netbeheerders worden voorgesteld. De term 
"gezamenlijke netbeheerders" zal in deze bepaling derhalve ook aangepast moeten worden naar "een 
representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten 
van gas". Dit leidt tot de volgende aanpassing van B3.6.2 en B3.6.4: 
 
B3.6.2 Het overlegplatform kan wijzigingen ontwerpen aangaande de regels van de profielmethodiek. 

Voor zover deze wijzigingen niet verenigbaar zijn met de op dat moment geldende voorwaarden 
als bedoeld in artikel 22 12b van de Gaswet zal een representatief deel van de ondernemingen 
die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van gas zullen de gezamenlijke 
netbeheerders deze wijzigingen als voorstellen van het representatief deel van de 
ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van gas de 
gezamenlijke netbeheerders met inachtneming van artikel 22 12d, Gaswet, indienen bij de raad, 
tenzij het representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het 
transporteren, leveren of meten van gas de gezamenlijke netbeheerders op redelijke gronden 
hun instemming onthouden aan die wijzigingen. 

 
B3.6.4 De op grond van B1.6.1 B3.6.1 vastgestelde verbruiksprofielen worden door een door de 

gezamenlijke netbeheerders een representatief deel van de ondernemingen die zich 
bezighouden met het transporteren, leveren of meten van gas aangewezen 
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uitvoeringsorganisatie op een geschikte wijze openbaar gemaakt. 

 
Deze omissie heeft de NEDU doen inzien dat dit op nog enkele plekken incorrect was opgenomen in het 
codewijzigingsvoorstel Informatiecode Elektriciteit en Gas. Dit leidt tot de volgende aanpassingen van 
B1.0 waarin de abusievelijk vergeten over te nemen paragraaf 7.4 is toegevoegd aan de informatiecode. 
 
5.2 7.4 B1.0 Vaststelling en beheer van verbruiksprofielen 
 
B1.0.1 5.2.1 7.4.1 Ten behoeve van de vaststelling en het beheer van de verbruiksprofielen, zoals 

bedoeld in 4.2.1 7.2.2.1 5.3.2.5 en 6.3.2.1, organiseren de gezamenlijke netbeheerders 
organiseert een representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het 
transporteren, leveren of meten van gas een overlegplatform, waarin naast een delegatie van 
de gezamenlijke netbeheerders het representatief deel van de ondernemingen die zich 
bezighouden met het transporteren, leveren of meten van elektriciteit tevens zitting hebben alle 
programmaverantwoordelijken die programmaverantwoordelijkheid dragen voor aangeslotenen 
met een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW. 

 
B1.0.2 5.2.2 7.4.2 De door het in 5.2.1 7.4.1 B1.0.1 bedoelde platform vastgestelde rekenregels voor 

de verbruiksprofielen zijn vastgelegd in paragraaf B1.1. 
 
B1.0.3 5.2.3 7.4.3 De op grond van 5.2.1 7.4.1 B1.0.1 vastgestelde verbruiksprofielen worden door 

een door de gezamenlijke netbeheerders een representatief deel van de ondernemingen die zich 
bezighouden met het transporteren, leveren of meten van gas aangewezen 
uitvoeringsorganisatie op een geschikte wijze openbaar gemaakt. 

 
Op meerdere plekken in Bijlage 1 en Bijlage 3 is abusievelijk de gezamenlijke netbeheerders genoemd 
als organiserend orgaan van de overlegplatformen elektriciteitsprofielen en gasprofielen. Dit is aangepast 
naar het representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren 
of meter van elektriciteit. Bij de opname van paragraaf 7.4 uit de Meetcode Elektriciteit, zijn tevens 
enkele verwijzingen aangepast in onderstaande bepalingen. 
 
B1.1.2 B14.1.2 Uiterlijk de derde week van de maanden januari, april, juli en oktober doen de 

gezamenlijke netbeheerders doet een representatief deel van de ondernemingen die zich 
bezighouden met het transporteren, leveren of meten van elektriciteit aan het overlegplatform 
ex artikel bedoeld in B1.0.1 5.2.1 van de Meetcode Elektriciteit een gemotiveerd voorstel voor 
de profielen die in het volgend kwartaal gehanteerd zullen worden. 

 
B1.1.3 B14.1.3 Uiterlijk 1 week nadat het voorstel, bedoeld in B14.1.2 B1.1.2 is gedaan, besluit het 

overlegplatform ex artikel bedoeld in B1.0.1 5.2.1 van de Meetcode Elektriciteit over dit voorstel 
en wordt de aldus vastgestelde set profielen onverwijld gezonden aan alle netbeheerders en 
programmaverantwoordelijken die programmaverantwoordelijkheid dragen voor aangeslotenen 
met een aansluitcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 100 kVA. 

 
B3.1.2 Ten behoeve van de vaststelling en het beheer van de verbruiksprofielen organiseren de 

gezamenlijke netbeheerders organiseert een representatief deel van de ondernemingen die zich 
bezighouden met het transporteren, leveren of meten van gas een overlegplatform, waarin 
naast een delegatie van de gezamenlijke netbeheerders een representatief deel van de 
ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van gas tevens 
zitting hebben alle erkende programmaverantwoordelijken en leveranciers die leveren aan en/of 
transporteren voor profielafnemers. 

B4.1 Elektriciteit | Doorlaatwaarde ≤ 3*25A en ≤ 1*80A | Tariefcode 20211 moet volgens NMa zijn 10211. 
 
B4.1 [..] 
  Elektriciteit doorlaatwaarde ≤ 3*25A en ≤ 1*80A 210211 

B4.1 Gas | Nultarief | Tariefcode 200000 moet volgens NMa zijn 20000 (een nul te veel). 
 
B4.1 [..] 
  Gas  nultarief     200000 

6.4.2.9 Deze lege bepaling moet worden geschrapt en de nummering inclusief verdere verwijzingen moet worden 
aangepast, teneinde een doorlopende kloppende nummering te krijgen. 
 
6.4.2.9 [vervallen] 



 

Kenmerk: 12043 Aanbiedingsbrief bij aangepast codewijzigingsvoorstel (wijzigingsopdracht 103834/49.B1067)  pagina 13/26 

Artikel Aanpassing (geïdentificeerd in rood t.o.v. codewijzigingsvoorstel d.d. 21-12-2011) 
 
6.4.2.10 6.4.2.9 7.1.2.10 De meetverantwoordelijke voert de in 7.1.1 6.4.1 bedoelde werkzaamheden 

voor een uurlijks op afstand uitleesbare meetinrichting uit direct na het verstrijken van 
een klokuur alvorens de meetgegevens te verzenden aan het Centraal Systeem 
Stuursignaal van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet. De herleide 
volumes worden hierbij bepaald in normaal kubieke meters [m3(n)] en afgerond op hele 
waarden. 

 
6.4.2.11 6.4.2.10 7.1.2.11 De meetgegevens van uurlijks op afstand uitleesbare meetinrichtingen van 

een bepaald uur worden uiterlijk 5 minuten na het verstrijken van dat uur door de 
meetverantwoordelijke verzonden aan het Centraal Systeem Stuursignaal van de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet. 

 
6.4.2.12 6.4.2.11 7.1.2.12 In geval van een profielgrootverbruiker worden de meetgegevens genoemd in 

7.1.1.6 6.4.1.6 uiterlijk op de tiende werkdag na de dag van vaststelling zoals bedoeld 
in 7.1.1.8 6.4.1.8 aan de regionale netbeheerder verstrekt. 

 
6.4.2.13 6.4.2.127.1.2.13 Alle op grond van 5.4.3.1 of 5.4.3.2 van de Meetvoorwaarden Gas – RNB 

automatisch gerepareerde meetgegevens worden overeenkomstig 7.1.1 6.4.1 
gevalideerd alvorens als definitief te kunnen worden vastgesteld. 

 
6.4.2.14 6.4.2.13 7.1.2.14 Indien onvolledige of onjuiste meetgegevens niet automatisch kunnen worden 

gerepareerd, verzendt de meetverantwoordelijke nullen dan wel voorlopige waarden 
aan de regionale netbeheerder en geeft daarbij aan dat er sprake is van niet 
betrouwbare meetgegevens. De meetgegevens worden binnen de daarvoor in 7.1.2.4 
6.4.2.46 vastgestelde periode gerepareerd en als definitieve data verzonden 
overeenkomstig 7.1.2.2 6.4.2.2. 

 
6.4.2.15 6.4.2.147.1.2.15 Voor reparaties welke niet op een van de in 7.1.2.13 of 7.1.2.14  6.4.2.1213 of 

6.4.2.1314 bedoelde wijzen kunnen worden uitgevoerd, moet in overleg met de 
aangeslotene, de regionale netbeheerder en de desbetreffende 
programmaverantwoordelijke een afspraak worden gemaakt over het repareren van de 
meetgegevens. 

 
6.4.2.16 6.4.2.157.1.2.16 Alle op grond van 7.1.2.13 6.4.2.1213 tot en met 7.1.2.15 6.4.2.1415 

gerepareerde meetgegevens worden overeenkomstig 7.1.1 6.4.1 gevalideerd alvorens 
door de meetverantwoordelijke als definitief te kunnen worden vastgesteld. 

 
6.4.2.17 6.4.2.16 7.1.2.17 Onvolkomenheden aan de meetinrichting die leiden tot aanpassing van de 

onder 4.3.1.2 van de Meetvoorwaarden Gas – RNB genoemde gegevens alsmede 
onvolkomenheden met betrekking tot de datacollectie worden binnen vijf werkdagen na 
constatering door de meetverantwoordelijke gemeld aan de regionale netbeheerder. 

 
6.4.2.18 6.4.2.17 7.1.2.18 Indien gedurende de periode tussen de veertiende werkdag van de maand 

volgend op de maand waarin de gasdag valt waarop de meetgegevens betrekking 
hebben en de achtste werkdag van de vierde maand na de maand waarin de gasdag 
valt waarop de meetgegevens betrekking hebben, wordt geconstateerd dat er, als 
gevolg van een onvolkomenheid aan de meetinrichting en/of de verzameling van 
meetgegevens, sprake is van onjuiste meetgegevens, wordt door de 
meetverantwoordelijke, na afstemming met de desbetreffende leverancier, 
programmaverantwoordelijke, regionale netbeheerder en/of aangeslotene, een 
schatting gemaakt van het werkelijk verbruik voor de uren gedurende de 
(vermoedelijke) periode dat de meting onjuist is geweest. De meetverantwoordelijke 
zendt deze gecorrigeerde meetgegevens uiterlijk om 07:00 uur op de achtste werkdag 
van de vierde maand na de maand waarin de gasdag valt waarop de gegevens 
betrekking hebben aan de regionale netbeheerder. De regionale netbeheerder 
beschouwt deze meetgegevens als definitieve meetgegevens. 

 
6.4.2.19 6.4.2.18 7.1.2.19Indien gedurende de periode tussen de achtste werkdag van de vierde maand 

na de maand waarin de gasdag valt waarop de meetgegevens betrekking hebben en 
het einde van de reconciliatietermijn, wordt geconstateerd dat er, als gevolg van een 
onvolkomenheid aan de meetinrichting en/of de verzameling van meetgegevens, 



 

Kenmerk: 12043 Aanbiedingsbrief bij aangepast codewijzigingsvoorstel (wijzigingsopdracht 103834/49.B1067)  pagina 14/26 

Artikel Aanpassing (geïdentificeerd in rood t.o.v. codewijzigingsvoorstel d.d. 21-12-2011) 
sprake is van onjuiste meetgegevens, wordt, na afstemming met de desbetreffende 
leverancier, programmaverantwoordelijke, regionale netbeheerder en/of aangeslotene, 
door de meetverantwoordelijke een schatting gemaakt van het werkelijk verbruik 
gedurende de (vermoedelijke) periode dat de meting onjuist is geweest. 

 
6.4.2.20 6.4.2.197.1.2.20 De in 7.1.2.19 6.4.2.1819 genoemde correctie wordt binnen vijftien werkdagen 

na constatering van de onvolkomenheid door de meetverantwoordelijke schriftelijk 
gemeld aan de aangeslotene, de regionale netbeheerder, de 
programmaverantwoordelijke en de leverancier. Bij deze melding worden de aard van 
de onvolkomenheid alsmede de genomen maatregelen vermeld en worden over de 
(vermoedelijke) periode waarin sprake was van een onvolkomenheid de volgende 
gegevens verstrekt:  
a. de oude en nieuwe (geschatte) volumes (per maand); 
b. de oude en nieuwe (geschatte) hoogste uurwaarden per maand; 
c. indien beschikbaar, de oude en nieuwe (geschatte) uurwaarden voor alle in deze 

periode vallende uren. 
 
6.4.2.21 6.4.2.207.1.2.21 Indien ten gevolge van de in 7.1.2.18 of 7.1.2.19 6.4.2.1718 of 6.4.2.1819 

bedoelde onvolkomenheid de herleidingsfactor afwijkt van de voor deze aansluiting 
kenmerkende herleidingsfactor, wordt, na het opheffen van de oorzaak, de omrekening 
van het niet herleide naar het herleide volume gedaan met de historische voor deze 
aansluiting kenmerkende herleidingsfactor. De herleide verschillen worden door de 
meetverantwoordelijke aan zowel de aangeslotene als aan de regionale netbeheerder 
gemeld. Het gecorrigeerd volume wordt door de regionale netbeheerder, met 
inachtneming van 7.1.2.18 of 7.1.2.19 6.4.2.1718 of 6.4.2.1819, verwerkt in de 
reconciliatie. 
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De NMa heeft geconstateerd dat de aanbiedingsbrief, behorende bij het codewijzigingsvoorstel 
Informatiecode Elektriciteit en Gas en overige technische codes, enkele omissies vertoont in de 
motivatie die is gegeven bij nieuwe bepalingen die in de Informatiecode zijn opgenomen en heeft 
verzocht om deze motivatie in deze wijzigingsopdracht aan te vullen. 
 
Het onderzoek van de NEDU naar de ontbrekende motivering heeft geleid tot de volgende 
aanvullingen in de aanbiedingsbrief: 
 
Artikel Aanvullende motivering 
2 Voor elk van de register apart, die in hoofdstuk 2 zijn opgenomen, moet worden toegelicht wat het doel 

van dat register is. 
 
Conform artikel 4 van de Regeling Gegevensbeheer en Afdracht zijn in hoofdstuk 2 van de 
Informatiecode de gegevens gespecificeerd die een onderneming, in het kader van de administratieve 
ketenprocessen, vastlegt, uitwisselt, gebruikt of bewaart. Dit betreffen: 
 
2.1 Aansluitingenregister:  
 Een register, ingericht en beheerd door de netbeheerder voor de aansluitingen op zijn net, waarin 

per aansluiting die gegevens zijn vastgelegd die nodig zijn voor de communicatie tussen 
netbeheerders en marktpartijen aangaande programmaverantwoordelijkheid, de facilitering van het 
switchproces de mutatieprocessen, de uitvoering van het leveranciersmodel en de productie van 
duurzame elektriciteit. 

 
2.3 EAN-codeboek:  
 Het EAN-codeboek bestaat uit een openbaar en een besloten gedeelte, dat online of via een 

elektronische gegevensdrager beschikbaar uittreksel van het aansluitingenregister bevat. 
a) In het openbare gedeelte van het EAN-codeboek kunnen aangeslotenen en marktpartijen op 

basis van adresgegevens de EAN-code van een aansluiting achterhalen om te borgen dat een 
mutatieproces op de juiste aansluiting wordt uitgevoerd. 

b) In het besloten gedeelte van het EAN-codeboek kunnen marktpartijen, in aanvulling op de 
gegevens uit het openbare gedeelte, tevens verscheidene technische gegevens van de 
aansluiting, waaronder de capaciteitstariefcode geldend op de aansluiting ophalen. 

 
2.4 Het CalGos-boek:  
 In het CalGos-boek stellen netbeheerders maandelijks de calorische omrekenfactor van het gas per 

netgebied beschikbaar. Deze gegevens heeft de leverancier nodig om, onafhankelijk van de 
netbeheerder, een verbruik voor facturatie op een kleinverbruikgasaansluiting naar de afnemer te 
bepalen. 

 
2.5 Contracteindegegevensregister: 
 In het contracteindegegevensregister stellen leveranciers aan elkaar de contracttermijn en 

contractopzegtermijn per aansluiting beschikbaar. Deze gegevens kan de leverancier gebruiken om 
nieuwe contracten aan te laten sluiten op de bestaande contracten en zodoende onbedoeld 
voortijdige beëindiging, met alle ongewenste financiële gevolgen voor de aangeslotene, kan worden 
voorkomen. 

 
2.6 Toegankelijk meetregister: 
 In het toegankelijke meetregister stelt de netbeheerder alle meterstanden die ter reconciliatie zijn 

aangeboden op kleinverbruikaansluitingen beschikbaar. Deze meetgegevens zijn voor leveranciers, 
die beschikken over een mandaat van de afnemer, opvraagbaar en worden gebruikt om de 
meterstanden te valideren die op de aansluiting zijn gecollecteerd. 

 
2.7 Netbeheerdersregister: 
 In het netbeheerdersregister stelt elke netbeheerder aan leveranciers de volgende gegevens 

beschikbaar: 
a) de bedrijfsgegevens, noodzakelijk voor de facturatie en afdracht van de netwerkkosten in het 

verplichte leveranciersmodel 
b) de gegevens van de contactpersonen ten behoeve van de ketenprocessen (o.a. het 

dispuutproces) 
 
2.8 Leveranciersregister: 
 In het leveranciersregister stelt elke leverancier aan netbeheerders de volgende gegevens 

beschikbaar: 
a) de bedrijfsgegevens, noodzakelijk voor de controle door de netbeheerder in de 

mutatieprocessen 
b) de bedrijfsgegevens, noodzakelijk voor de verplichting/afdracht van de netwerkkosten in het 

verplichte leveranciersmodel 
c) de gegevens van de contactpersonen ten behoeve van de ketenprocessen 
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2.9 Opvragen gegevens ten behoeve van compensatievergoedingen: 
 In geval van een ernstige storing dient de netbeheerder een vergoeding te betalen aan de getroffen 

aangeslotenen. Deze vergoeding wordt door de netbeheerder direct - dat wil zeggen, niet via de 
leverancier - betaald aan de aangeslotene. In het verplichte leveranciersmodel beschikt de 
netbeheerder echter niet over voldoende gegevens om de vergoedingen te kunnen uitbetalen aan 
de aangeslotenen op kleinverbruikaansluitingen. Via het proces 'opvragen gegevens ten behoeve 
van compensatievergoedingen' kan de netbeheerder de noodzakelijke naamsgegevens, 
correspondentieadres en bankrekeningnummer opvragen bij de leverancier(s) van de getroffen 
kleinverbruikaansluitingen. Voor aangeslotenen op grootverbruikaansluitingen is de netbeheerder 
reeds in het bezit van de noodzakelijke gegevens voor het uitbetalen van de 
compensatievergoeding en derhalve is dit proces niet van belang. 

 
2.10 Controle van de naam van de aangeslotene in het aansluitingenregister: 
 De netbeheerder kan via het proces 'controleren van de naam van de aangeslotene in het 

aansluitingenregister' bij leveranciers de benodigde gegevens opvragen ten behoeve van het 
actueel houden van de namen van aangeslotenen op kleinverbruikaansluitingen, waarmee de 
netbeheerder een aansluit- en transportovereenkomst heeft op de betreffende aansluitingen. 

 
2.11 Opvragen gegevens van het primaire deel van de meetinrichting: 
 De meetverantwoordelijke kan bij de netbeheerder de gegevens van het primaire deel van de 

meetinrichting voor grootverbruikaansluitingen opvragen ten behoeve van het borgen van een 
juiste meting op de grootverbruikaansluiting. 

 
2.12 Blokkeren van automatische mutatie op grootverbruikaansluitingen: 
 Bij "grote" grootverbruikaansluitingen, voor elektriciteit groter of gelijk aan 10 MVA en voor gas 

met afnamecategorie GGV, is het onwenselijk dat aansluitingen abusievelijk worden gemuteerd. De 
aangeslotene kan bij de netbeheerder aangeven om een dergelijke aansluiting te blokkeren voor 
automatische mutaties. Wanneer een mutatiemelding (switch- of verhuismelding) op een 
geblokkeerde aansluiting wordt ingediend, zal de netbeheerder de mutatiemelding niet in 
behandeling nemen en afwijzen. Een leverancier kan, voorafgaand aan een mutatie op een 
geblokkeerde aansluiting, de blokkade tijdelijk laten opheffen, om een mutatieproces doorgang te 
laten vinden. 

 
3.10.1.2 Er moet worden toegelicht waarom geen gebruik wordt gemaakt van het elektronisch berichtenverkeer 

en op welke wijze het verzenden en bevestigen dan plaatsvindt. 
 
In het nieuwe marktmodel zijn de indientermijnen bewust zo kort mogelijk gemaakt om te voorkomen 
dat een situatie van 'kruisende processen' optreedt. Het resultaat van de melding van een mutatieproces 
wordt zo snel mogelijk teruggekoppeld aan de betrokken marktpartijen, waarbij de mutatie wordt 
ingepland voor effectuering in het aansluitingenregister. Deze mutatie is dus nog niet geëffectueerd. 
 
In geval van het verwijderen van een aansluiting uit het aansluitingenregister is geen berichtenverkeer 
meer mogelijk ten behoeve van deze aansluiting. De netbeheerder neemt bilateraal (schriftelijk of via e-
mail) contact op met de betroffen marktpartijen om hen te melden dat de mutatie is geannuleerd. De 
netbeheerder maakt hierbij gebruik van de contactpersonen die in het leveranciersregister zijn 
opgenomen.  
 
Zoals eerder gesteld is het niet te verwachten dat deze situatie vaak zal voorkomen aangezien de 
indientermijnen van mutatieprocessen in het nieuwe marktmodel erg kort zijn. Er is gekozen om voor 
deze incidentele en complexe gevallen geen elektronisch berichtenverkeer in te richten. 
 

5.4.1.1 Er moet worden toegelicht waarom juist de netbeheerder het Standaardjaarverbruik (hierna: SJV) moet 
vaststellen en niet de leverancier. 
 
Het standaardjaarverbruik (hierna: SJV) wordt bepaald op basis van een vastgesteld algoritme. Ongeacht 
welke marktpartij de verantwoordelijkheid krijgt om het SJV te bepalen, zal deze marktpartij gebonden 
zijn aan de regels die in de Informatiecode zijn opgenomen ten behoeve van de bepaling van het SJV en 
zal de uitkomst van het algoritme onafhankelijk zijn van degene die de berekening uitvoert. 
 
De enige beïnvloedbare variabele in de formule van het SJV is het verbruik over de verbruiksperiode. Dit 
verbruik is een direct afgeleide van de vastgestelde meterstand, die in het nieuwe marktmodel een 
volledige verantwoordelijkheid is van de leverancier. 
 
De keuze om het SJV bij de netbeheerder neer te leggen is een borging van een gelijksoortige 
berekening van het SJV voor alle aansluitingen en heeft als secundair voordeel dat er minder gegevens 
uitgewisseld hoeven te worden tussen de leveranciers en de netbeheerders. 
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6.5.1.5 & 
6.4.1.6 

Er moet worden toegelicht waarom deze artikelen kunnen vervallen 
 
In bepalingen 6.5.1.5 en 6.5.1.6 worden verplichtingen gesteld hoe de regionale netbeheerder dient te 
handelen indien het ontvangen maandvolume afwijkt van de som van alle ontvangen uurwaarden op 
telemetrisch bemeten grootverbruikaansluitingen gas. 
 
Echter, voor gasaansluitingen worden alleen uurwaarden en geen maandvolumes verstuurd door de 
meetverantwoordelijke aan de netbeheerder. Derhalve kan er ook geen verschil worden geconstateerd 
en zijn deze bepalingen overbodig. 
 

6.7 Er moet worden toegelicht in welke situaties het nodig is om historische meetgegevens op te vragen 
 
Ten behoeve van een correcte dienstverlening van een leverancier aan de aangeslotene, is het van groot 
belang dat een leverancier inzicht heeft in het historische verbruik, bijvoorbeeld bij het opstellen van een 
leveringsovereenkomst. Voor kleinverbruikaansluitingen kan het historische verbruik worden ingezien 
met behulp van het Toegankelijk Meetregister, zoals bepaald in paragraaf 2.5 van de Informatiecode. 
Voor grootverbruikaansluitingen dient de leverancier het historische verbruik bij de netbeheerder op te 
vragen bij de netbeheerder middels het proces 'opvragen historische meetgegevens'. 
 

8.1.4 &  
8.1.5 

Er moet worden toegelicht waarom geen gebruik wordt gemaakt van het elektronisch berichtenverkeer 
en op welke wijze het verzenden en bevestigen dan plaatsvindt 
 
De marktpartijen hebben in het nieuwe marktmodel de richtlijnen gehanteerd dat informatie-uitwisseling 
die gestandaardiseerd is en met regelmatige frequentie plaatsvindt, via het elektronische 
berichtenverkeer zal verlopen. Dit is het geval bij mutaties van het aansluitingenregister en de 
uitwisseling van meetgegevens, zoals beschreven in hoofdstukken 2, 3, 4, 5 en 6 van de Informatiecode. 
 
Ook de maandelijkse informatie-uitwisseling waarmee de betalingsverplichting in het verplichte 
leveranciersmodel wordt gefaciliteerd, zoals bepaald in paragraaf 8.2, en de periodieke wijziging van de 
regionale nettarieven, opgenomen in de capaciteitstariefcodes, vindt plaats via het elektronische 
berichtenverkeer. 
 
De leverancier faciliteert daarnaast het tot stand komen van de aansluit- en transportovereenkomst 
(ATO) tussen de netbeheerder en de aangeslotene. Een wijziging van de aansluit- en 
transportovereenkomst of de algemene voorwaarden voor aansluiting en transport vindt incidenteel 
plaats en dit leidt tot tekstuele aanpassing van de ATO of de algemene voorwaarden. Het is vooraf 
moeilijk te voorspellen waaruit de wijzigingen zullen bestaan en de wijzigingen vereisen mogelijk een 
(juridische) toelichting vanuit de netbeheerders. De marktpartijen hebben derhalve besloten om 
dergelijke wijzigingen niet via het elektronische berichtenverkeer te laten verlopen, maar om wijzigingen 
van de ATO of de algemene voorwaarden schriftelijk te verstrekken aan de leveranciers. De leveranciers 
zullen de ontvangst van dergelijke wijzigingen ook schriftelijk bevestigen. 
 

9.1.4 Er moet worden toegelicht wat de rol is van het vermelden van het CPS op deze plaats. Kan dit in een 
aparte paragraaf? 
 
Het CPS is de standaard voor het elektronische berichtenverkeer dat wordt gebruikt voor de informatie-
uitwisseling in het kader van de allocatie en reconciliatie. Zoals toegelicht in de aanbiedingsbrief bij het 
codewijzigingsvoorstel 11158 d.d. 21 december 2011, is in hoofdstuk 7 van de Informatiecode ruimte 
gereserveerd voor de allocatie- en reconciliatieprocessen. Op een later tijdstip zal worden onderzocht hoe 
hieraan invulling zal worden gegeven. 
 
Op dit moment is het CPS geen standaard voor het elektronisch berichtenverkeer dat wordt gebruikt in 
de processen, zoals beschreven in de Informatiecode. Er is voor gekozen om dit artikel te handhaven in 
hoofdstuk 9 om een totaalbeeld van de gehanteerde standaarden van het elektronisch berichtenverkeer 
te geven en hiermee tevens de ruimte te creëren om invulling te kunnen geven aan de toekomstige 
invulling van de allocatie- en reconciliatieprocessen. 
 
 

9.1.7  
sub e 

Er moet worden toegelicht welke beveiligingsoverwegingen kunnen leiden tot het intrekken van de 
verklaring bedoeld in 9.1.5 
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De bepaling 9.1.7 sub e is een bepaling die alleen in zeer uitzonderlijke situaties ertoe kan leiden dat de 
uitvoeringsorganisatie de verklaring van een marktpartij intrekt, bijvoorbeeld wanneer een situatie 
ontstaat waarbij het mogelijk is dat een derde partij ongeoorloofd kan optreden als de marktpartij en 
mutaties zou kunnen initiëren in het aansluitingenregister. Dit is dermate onwenselijk en schadelijk voor 
zowel aangeslotenen als marktpartijen, dat de verklaring eenzijdig kan worden ingetrokken tot het 
probleem met de beveiliging is opgelost. 
 

10 Er moet worden toegelicht waarom in dit hoofdstuk herhaaldelijk de toevoeging "ten hoogste" bij de 
genoemde bewaartermijnen wordt gebruikt. 
 
De bewaartermijnen die in codes worden gehanteerd, zijn in veel gevallen fiscale bewaartermijnen 
waarbij een minimale bewaartermijn wordt gedefinieerd. De termijnen die in hoofdstuk 10 worden 
gedefinieerd, zijn maximale bewaartermijnen die marktpartijen moeten gebruiken wanneer zij gegevens 
opvragen uit de registers, waarbij de focus gaat op privacy gevoelige informatie. Deze gegevens worden 
aan marktpartijen beschikbaar gesteld onder de conditie dat deze gegevens alleen voor een specifiek 
doel worden opgevraagd en "ten hoogste" voor een bepaalde termijn mogen worden bewaard. 
 

B1.3.1 & 
B1.3.4 

Er moet worden toegelicht waarom deze termijn voor bepaling van het SJV wordt opgerekt van 120 
dagen naar 300 dagen. 
 
Ten behoeve van een juiste bepaling van het SJV dient de verbruikstermijn waarover het SJV wordt 
bepaald ongeveer 1 jaar zijn ter voorkoming van significante schommelingen in het SJV door 
seizoensinvloeden. Aansluitingen met profielcategorieën E1A, E1B, E1C, E2A, E2B en E4A worden 
jaarlijks opgenomen. Voor jaarlijks opgenomen aansluitingen is een termijn van 300 dagen noodzakelijk 
om alle seizoensinvloeden te compenseren. Bij jaarlijks bemeten aansluitingen zal de collectie tussen de 
10 en de 15 maanden na de voorgaande meterstand plaatsvinden. Door de minimumperiode van 
herberekening van het SJV te stellen op ongeveer 1 jaar worden seizoensinvloeden gecompenseerd en 
sterke schommelingen van het SJV voorkomen. 
 
Bij de stemming over het gewijzigde codewijzigingsvoorstel en aanbiedingsbrief in de ALV NEDU d.d. 12 
april 2012 heeft één leverancier (MAIN Energie) aangegeven het niet eens te zijn met bovenstaande 
aanvullende motivatie op B1.3.1 & B1.3.4. 
 

B1.3.2 & 
B1.3.5 

Er moet worden toegelicht waarom deze termijn voor bepaling van het SJV wordt opgerekt van 120 
dagen naar 345 dagen. 
 
Analoog aan de aangepaste termijn voor bepaling van het SJV, als bepaald in B1.3.1 en B1.3.4, voor 
jaarlijks opgenomen aansluitingen, dient de verbruikstermijn waarover het SJV wordt bepaald ongeveer 
1 jaar zijn ter voorkoming van significante schommelingen in het SJV door seizoensinvloeden. 
Aansluitingen met profielcategorieën E3A, E3B, E3C en E3D worden maandelijks opgenomen. Voor 
maandelijks opgenomen aansluitingen is een termijn van 345 dagen noodzakelijk om alle 
seizoensinvloeden te compenseren. 
 
Bij de stemming over het gewijzigde codewijzigingsvoorstel en aanbiedingsbrief in de ALV NEDU d.d. 12 
april 2012 heeft één leverancier (MAIN Energie) aangegeven het niet eens te zijn met bovenstaande 
aanvullende motivatie op B1.3.1 & B1.3.4. 
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2. WIJZIGINGEN IN DE OVERIGE CODES 
 
In dit deel van de brief wordt ingegaan op de gevraagde wijzigingen in de overige codes.  
 
Met name de wijzigingen in de Meetcode Elektriciteit en in het verlengde daarvan de wijzigingen in 
hoofdstuk 6 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas hebben een relatie met wijzigingen uit 
dossier: 
• 103897 (voorstel N 2011-523 d.d. 04-07-2011 m.b.t. uitrol slimme meters),  
• 103899 (voorstel N 2011-509 d.d. 04-07-2011 m.b.t. aansluitcapaciteit),  
• 103900 (voorstel N 2011-321 d.d. 04-07-2011 m.b.t. allocatie & reconciliatie elektriciteit) en 
• 103901 (voorstel N 2011-471 d.d. 04-07-2011 m.b.t. accountantsverklaring onbemeten OV).  

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat behandeling, besluitvorming en inwerkingtreding van deze 
vier dossiers parallel zou verlopen en zou zijn afgerond voordat het ontwerpbesluit in de 
onderhavige procedure 103834 (voorstel 11158 d.d. 21-12-2011 m.b.t. marktmodel kleinverbruik) 
zou worden gepubliceerd. 
 
Door allerlei omstandigheden en ten gevolge van gemaakte keuzes bij NMa is het niet mogelijk 
gebleken om bovengenoemd scenario te realiseren. De stand van zaken voor deze dossiers is 
momenteel als volgt:  
• Voor dossier 103897 is inmiddels een concept-besluit beschikbaar dat na afloop van de 

notificatie en na herstel van de redactionele gebreken op korte termijn kan worden 
gepubliceerd en in werking kan treden.  

• Voor dossier 103899 heeft NMa op 28-03-2012 aan Netbeheer Nederland gevraagd om 
intrekking van het voorstel in overweging te nemen.  

• Voor dossier 103900 heeft NMa op 30-03-2012 aan Netbeheer Nederland een 
wijzigingsopdracht gestuurd. Daarin is aangegeven dan NMa de intentie heeft om het 
ontwerpbesluit en de verdere behandeling van dossier 103900 te willen combineren met 
dossier 103834. 

• Voor dossier 103901 is op 05-04-2012 een ontwerpbesluit gepubliceerd.  
 
Het voorstel N 2011-509, dat ten grondslag ligt aan dossier 103899, bevat twee soorten 
wijzigingen. In de eerste plaats bevat het wijzigingen die samenhangen met de vraag of de 
meetinrichting op een aansluiting gedimensioneerd moet zijn op de grootte van de aansluiting of 
op het over die aansluiting te transporteren vermogen. Dit is tevens het onderdeel waarover 
sommige afnemersorganisaties zich zorgen maken. In de tweede plaats bevat het een groot aantal 
wijzigingen van redactionele aard. Ten aanzien van uw verzoek om voorstel N 2011-509 in te 
trekken en daarvoor in de plaats desgewenst na nader overleg met betrokken partijen een nieuw, 
beter gemotiveerd voorstel in te dienen, stellen wij voor om die aktie te beperken tot de 
wijzigingen die samenhangen met het issue aansluitcapaciteit versus transportvermogen. Vanwege 
de samenhang met de overige codewijzigingen stellen wij voor om de overige wijzigingen van 
redactionele aard, waarover geen discussie is, over te hevelen naar dossier 103834. Dat 
vermindert het aantal lopende dossiers en maakt de verdere behandeling en publicatie van het 
ontwerpbesluit eenvoudiger. 
 
Ten aanzien van dossier 103900 stellen wij voor om dat eveneens samen te voegen met dossier 
103834. Dit vanwege het feit dat u in uw wijzigingsopdracht het voornemen hebt uitgesproken om 
het ontwerpbesluit alsmede de inwerkingtreding van de dossiers 103834 en 103900 te willen 
combineren. 
 
Hierna wordt eerst ingegaan op de wijzigingsopdracht ten aanzien van dossier 103834. Vervolgens 
op de wijzigingsopdracht ten aanzien van dossier 103900. In de codeteksten in bijlage 2 wordt in 
verband met verbetering van de leesbaarheid geen onderscheid gemaakt tussen wijzigingen naar 
aanleiding van de wijzigingsopdracht en wijzigingen die overgeheveld zijn uit de dossiers 103899 of 
103900. Uit de aantekeningen in de kantlijn is dat nog wel kenbaar.  
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TcE 5.1.2 en 5.1.3 en TcG 2.3.8.1 en 2.3.8.2 – termijn bij faillissement LV 
In de wijzigingsopdracht stelt NMa ten aanzien van deze artikelen twee zaken aan de orde: 
a. de wijziging van de termijn van ten hoogste twee maanden in ten hoogste zes maanden 
b. de vraag of de onderhavige bepalingen – los van de wijziging in deze termijn – wel thuishoren 

in de TcE en TcG. 
 
Ad a 
De huidige termijn van twee maanden voorafgaand aan het faillissement van een 
vergunninghouder, waarin de netbeheerder gederfde tariefinkomsten in zijn tarieven mag 
verwerken, is in de praktijk te kort gebleken en is onder het verplichte leveranciersmodel ook veel 
te kort.  
Op het moment dat een leverancier niet meer in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen komt de 
netbeheerder daar voor het eerst achter op de 28e kalenderdag in de maand volgend op de 
maand waar het betrekking op heeft. Op dat moment is er op grond van de tussen netbeheerders 
en leveranciers afgesproken spelregels voor afdracht mogelijk ook al sprake van een tekort van 5% 
over de daaraan voorafgaande maand. Na eerste constatering zal de netbeheerder eerst in contact 
treden met de leverancier en de leverancier in gebreke stellen. Tegelijk of kort daarna zal ook een 
eerste melding uitgaan naar de NMa. De NMa zal vervolgens mogelijk onderzoek gaan opstarten bij 
de leverancier. Uiteindelijk kan het ertoe leiden dat de NMa een beschikking neemt tot het 
intrekken van de leveringsvergunning van de leverancier (hier kunnen weken tot enkele maanden 
mee gemoeid zijn). Wordt een dergelijke beschikking genomen, dan treedt deze ten hoogste 10 
werkdagen later in werking. Gedurende deze 10 werkdagen mogen de kleinverbruikers van de 
leverancier niet switchen. Op het moment dat de betreffende beschikking in werking treedt, 
worden de kleinverbruikers die op dat moment een leveringsovereenkomst met de leverancier 
hebben op grond van de besluiten leveringszekerheid door de landelijk netbeheerder geswitcht 
naar andere vergunninghouders. De netbeheerders zijn van oordeel dat zij over de gehele periode 
dat zij aldus periodieke netbeheerderskosten derven, hun gederfde inkomsten in hun toekomstige 
tarieven moeten mogen verwerken, te meer daar zij onder het verplichte leveranciersmodel 
volledig afhankelijk zijn van afdracht van de energieleverancier en de termijn waarbinnen 
kleinverbruikers door de landelijk netbeheerder geswitcht worden naar andere vergunninghouders 
niet in de hand hebben. De netbeheerder handhaven derhalve hun aanvankelijke voorstel op grond 
waarvan de termijn van twee maanden wordt verlengd naar zes maanden. Zou de termijn op twee 
maanden gehandhaafd blijven, dan zullen de netbeheerders genoodzaakt zijn bij eerste vaststelling 
van afdrachtproblemen bij een leverancier zelf direct diens faillissement aan te vragen (en kan de 
NMa ter zake geen rol meer spelen). 
 
Ad b  
De Raad geeft de netbeheerders in overweging om de onderhavige bepalingen geheel in de 
tarievencodes te schrappen en een andere regeling te treffen op grond van fiscaal-economische 
wetgeving. De netbeheerders maken ernstig bezwaar tegen de betreffende opmerkingen van de 
Raad. De netbeheerders hebben laatstbedoelde mogelijkheid uiteraard niet. De Raad miskent 
daarbij ook volledig dat de Elektriciteitswet-1998 en de Gaswet juist het leveranciersmodel 
verplicht voorschrijven én met de daarin voorziene ministeriële regeling regels stellen aan de 
afdracht van de periodieke netbeheerderskosten door de leveranciers aan de netbeheerders. 
Verder regelen deze wetten welke kosten de netbeheerders in hun gereguleerde tarieven mogen 
verwerken etc. De onderhavige regelingen horen derhalve ook thuis in de specifieke energie wet- 
en regelgeving. Dit laatste is ook uitdrukkelijk het standpunt van het Ministerie van Financiën met 
wie Netbeheer Nederland overleg voert over BTW-afdracht over niet van leveranciers ontvangen 
periodieke netbeheerderskosten (die kleinverbruikers wel aan de leverancier hebben betaald).  
 
Met bovenstaande tekst is de constatering van NMa dat de voorgestelde wijziging niet is 
onderbouwd en geen grondslag vindt in de Wet verbetering marktmodel niet meer van toepassing. 
Zoals hiervoor al aangegeven handhaven wij ons voorstel ten aanzien van deze artikelen. 
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TcG 2.3.2.1 en 2.3.6.1 – verwijzingsfouten 
In beide artikelen gaat het om een verwijzing naar het veld in het aansluitingenregister waarin het 
standaardjaarverbruik is opgenomen. Dat is niet IcEG 2.1.2, onderdeel r, zoals in het voorstel 
stond, maar IcEG 2.1.3, onderdeel r. Hier was dus inderdaad sprake van een verwijzingsfout. Deze 
is in het gewijzigd voorstel gecorrigeerd. 
 
 
TcG 2.3.8.1 – verwijzingsfout 
Bedoeld is om te verwijzen naar het artikel in de Gaswet waarin het leveranciersmodel wordt 
voorgeschreven. Dit is niet artikel 44a, zoals in het voorstel stond, maar artikel 44b. Hier was dus 
inderdaad sprake van een verwijzingsfout. Deze is in het gewijzigd voorstel gecorrigeerd. 
 
 
NcE 2.1.1.7 – registratie van meervoudige aansluitingen in het aansluitingenregister 
De voorgestelde bepaling is niet, zoals in randnummer 15 wordt gesteld, een aanvulling op artikel 
27, tweede lid, onderdeel c, van de Elektriciteitswet 1998. Genoemd wetsartikel beperkt zich tot de 
toepassing van het transporttarief op meervoudige aansluitingen en blijft onverminderd van kracht, 
evenals TcE 3.1.3, waarin dit wetsartikel nader wordt uitgewerkt.  
Wat het voorgestelde artikel beoogt te regelen is niet of 27.2.c Ewet en TcE 3.1.3 van toepassing 
zijn op een meervoudige aansluiting, maar wel of er sprake is van parallelle verbindingen die 
samen één aansluiting vormen en dus in het aansluitingenregister als één aansluiting moet worden 
geregistreerd en dus één leverancier en één meetbedrijf of meetverantwoordelijke heeft, of dat er 
sprake is van een bestaande situatie met onafhankelijke aansluitingen die elk afzonderlijk in het 
aansluitingenregister moeten worden geregistreerd en die een verschillende leverancier / 
meetbedrijf / meetverantwoordelijke kunnen hebben. Of anders gezegd om de vraag wanneer een 
individuele verbinding onderdeel is van een aansluiting die bestaat uit meer verbindingen of 
wanneer een individuele verbinding ook een zelfstandige aansluiting vormt.  
De structuur van het aansluitingenregister en de wijze waarop de verschillende marktfaciliterende 
processen binnen het nieuwe marktmodel zijn ingericht, laten niet toe dat dit soort zaken in het 
midden gelaten worden.  
De relatie van de toe te voegen bepaling met de Wet verbetering marktmodel ligt in de MR 
gegevensbeheer en afdracht. Deze schrijft in artikel 2 voor dat er een aansluitingenregister moet 
zijn en dat er spelregels voor de invulling van dat aansluitingenregister moeten zijn. In eerdere 
(concept)versies van het codewijzigingsvoorstel voor het nieuwe marktmodel was het beoogde 
artikel NcE 2.1.1.7 daarom ook daadwerkelijk opgenomen in hoofdstuk 1 van de IcEG. Onder meer 
naar aanleiding van destijds ontvangen informeel commentaar van NMa is het beoogde artikel 
overgeheveld naar de NcE. 
 
De noodzaak van deze bepaling wordt ingegeven doordat artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de 
E-wet geen uitsluitsel geeft over deze kwestie, maar dat dit uitsluitsel wel nodig is voor de 
uitvoering van het nieuwe marktmodel. Artikel 1.1.b geeft immers wel aan dat een aansluiting van 
één WOZ-object op één net kan bestaan uit meer verbindingen, maar zegt niet dat alle 
verbindingen tussen één WOZ-object en één net altijd één aansluiting vormen.  
Hoewel dit, zoals NMa terecht constateert, geen nieuw issue is, maar al bestaat sinds de tekst van 
E-wet 1.1.b luidt zoals die luidt, wordt dit issue door de introductie van het nieuwe marktmodel wel 
een stuk urgenter. Bij het nieuwe marktmodel gaat immers het aansluitingenregister een veel 
prominentere rol spelen bij de uitvoering van de verschillende marktfaciliterende processen. Het 
beoogde artikel is dus een nadere uitwerking van Ewet 1.1.b voor het toepassen van de 
marktfaciliterende processen. Niet voor het toepassen van de transporttarieven. Daarin voorzien 
Ewet 27.2.c jo TcE 3.1.3 reeds en die blijven onverminderd van toepassing. 
Als de beoogde tekst van NcE 2.1.1.7 zou suggereren dat dit artikel een aanvulling op of afwijking 
van Ewet 27.2.c is, dan moet de formulering daarop uiteraard aangepast worden. Ons inziens is 
dat echter niet het geval. Er staat immers “onverminderd ….” en niet “in aanvulling op ….” of “in 
afwijking van ….”. De uitdrukking “onverminderd …” wil juist aangeven dat dit artikel niets aan 
Ewet 27.2.c wil toe- of afdoen. De zinsnede “Onverminderd….worden,” staat er juist bij om aan te 
geven dat Ewet 27.2.c nog steeds van toepassing is, al zou op grond van NcE 2.1.1.7 
geconcludeerd worden dat sprake is van verschillende onafhankelijke aansluitingen.  
 
Punt van zorg dat NMa signaleert is dat dit artikel suggereert dat een aangeslotene die reeds een 
aansluiting heeft, recht zou hebben op een tweede aansluiting op hetzelfde WOZ-object. Dat is 
nadrukkelijk niet de bedoeling. Daarover is overigens ook duidelijke jurisprudentie beschikbaar. Als 
de beoogde tekst van NcE 2.1.1.7 zou suggereren dat hier een deur open gezet wordt voor 
aangeslotenen die reeds beschikken over een aansluiting en die op hun WOZ-object een tweede 
aansluiting willen hebben, moet de formulering daarop ook worden aangepast.   
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Wellicht kan aan de bezwaren van NMa tegemoet gekomen worden door het boogde artikel in 
tweeën te splitsen. Het eerste artikel bevat dan de tekst vanaf “indien..”. Het tweede artikel regelt 
dan dat deze bepaling alleen geldt voor bestaande situaties en dat Ewet 27.2.c en TcE 3.1.3 erdoor 
niet beïnvloed worden. 
 
 
NcE 2.1.1.8 
Er van uitgaande dat uit jurisprudentie voldoende blijkt dat een verbinding tussen een net en een 
elektrische installatie die zich niet op een WOZ-object bevindt toch beschouwd wordt als 
aansluiting in de zin van de Ewet, ook al is daar naar de letter van Ewet 1.1.b geen sprake van, 
kunnen wij meegaan met het verzoek van NMa om dit artikel te schrappen. 
 
 
NcE 2.7.5 
De verwijzing naar IcEG 4.1.3 is inderdaad onjuist. Het bestaande artikel IcEG 4.1.3 wordt 
verplaatst naar IcEG 9.1.5. De verwijzing moet daarop aangepast worden. 
In NcE 2.7.5 uit het voorstel komen drie verwijzingen naar IcEG 9.1.2 voor. De eerste twee 
verwijzingen zijn correct. De derde niet en moet vervangen worden door een verwijzing naar 9.1.1 
en 9.1.3. De bedoeling van deze verwijzing is namelijk om de beheerders van de particuliere 
netten niet mede verantwoordelijk te maken voor het in 9.1.1 bedoelde platform (in casu de 
vereniging NEDU) en de in 9.1.3 bedoelde uitvoeringsorganisatie (in casu EDSN). 
 
 
Comptabel in TcE en NcE 
Het voorstel tot het schrappen van het woord “comptabel” op een aantal plaatsen was ingegeven 
door de wens om tot redactionele harmonisatie te komen. Op dit moment is in de codes namelijk 
zowel sprake van “meetinrichting” als van “comptabele meetinrichting, terwijl in op één na alle 
gevallen dezelfde meetinrichting wordt bedoeld, namelijk een meetinrichting zoals voorgeschreven 
in de McE. Dat is beslist niet hetzelfde als een “comptabele meetinrichting” in de letterlijke 
betekenis van het woord. Naar de letter wil “comptabel” immers zoveel zeggen als “op grond 
waarvan verrekend wordt”. Bij redactionele harmonisering moet je je afvragen welke aanpassing 
het eenvoudigst is: overal “comptabel” toevoegen voor “meetinrichting, waar het nu nog niet staat. 
Of overal “comptabel” schrappen waar het nu wel staat. De volgende constateringen hebben ons 
doen besluiten om voor te stellen overal “comptabel” te schrappen: 
• In de McE komt het woord "meetinrichting" 423 keer voor. In slechts zeven gevallen staat er 

"comptabel" voor. In twee van die gevallen heeft NMa in dossier 103897 ons voorstel om 
“comptabel” te schrappen, overgenomen. Daar resteren dus nog vijf gevallen met “comptabel” 
tegenover 425 gevallen zonder “comptabel”. 

• In de NcE komt het woord “meetinrichting” 34 keer voor. In negen gevallen staat daar 
“comptabel” voor. In al deze gevallen hebben we voorgesteld “comptabel” te schrappen. In 
acht gevallen d.m.v. voorstel 11158 van 21-12-2011. In één geval d.m.v. voorstel BR-12-633 
van 22-02-2012 omdat dat nieuwe tekst is uit besluit 103570/8. In één van de 25 gevallen 
waar geen “comptabel” is voorgevoegd, zou je kunnen beredeneren dat het niet om een 
meting conform de McE gaat maar om een bedrijfsmeting. 

• In de TcE komt “comptabel” zes keer voor, maar nergens als bijvoeglijk naamwoord bij 
“meetinrichting”, maar steeds als bijwoord bij “vaststellen”. Voor deze situatie voldoen de 
beide definities in de Begrippenlijst Elektriciteit dus niet. Daarin is immers niet “comptabel” 
gedefinieerd, maar “comptabele meetinrichting” en “comptabele meetinformatie”. 
Laatstgenoemde begrip wordt nergens meer in de codes gebruikt en kan dus sowieso 
vervallen.   

 
Als de raad zoveel waarde hecht aan het handhaven van “comptabel” in die gevallen waar het nu 
wordt genoemd, moet de raad consequent zijn en “comptabel” alsnog toevoegen in al die gevallen 
waar “comptabel” nu niet staat, maar waar wel een meetinrichting conform de McE wordt bedoeld. 
 
Dat in voorstel N 2011-589 van 5 december 2012 (dossier 104011) niet is voorgesteld om 
“comptabel” te schrappen is logisch omdat bij het opstellen van voorstel N 2011-589 het 
onderhavige voorstel m.b.t. het marktmodel kleinverbruik al in een zo ver gevorderd stadium was 
dat bekend was dat daarin het voorstel tot het schrappen van “comptabel” was opgenomen. En het 
is niet de gewoonte om eenzelfde wijziging in twee verschillenden parallel lopende voorstellen op te 
nemen. 
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Conclusie: uit oogpunt van redactionele uniformiteit en leesbaarheid van de codeteksten 
handhaven wij ons voorstel om het inhoudelijk overbodige bijvoeglijk naamwoord “comptabel” voor 
“meetinrichting” te schrappen, waar het thans voorkomt. Mocht de raad dat niet overnemen, dan 
zal de raad uit oogpunt van consistentie op alle plaatsen waar “comptabel” voor “meetinrichting” 
thans niet voorkomt, dit dienen toe te voegen. 
 
 
Telwerkdefinities 
De raad vraagt om een drietal begrippen “normaaltelwerk”, “laagtelwerk” en “totaaltelwerk” toe te 
voegen aan de Begrippenlijst Elektriciteit. Op grond van het conceptbesluit van de raad van 20-12-
2011 met betrekking tot de uitrol van de slimme meter (dossier 103897, abusievelijk voorzien van 
kenmerk 103834/..) heeft de raad de eerste twee genoemde begrippen al toegevoegd. Er van 
uitgaande dat dat conceptbesluit aanzienlijk eerder in werking zal treden dan het besluit met 
betrekking tot het onderhavige dossier, lijkt het ons niet nodig deze begrippen in dit dossier nog 
een keer op te nemen. Het overhevelen van deze begrippen vanuit dossier 103987 naar het 
onderhavige dossier is onwenselijk omdat de begrippen dan een klein jaar langer niet gedefinieerd 
zijn.  
 
Een definitie van “totaaltelwerk” zal worden toegevoegd in lijn met beide andere begrippen. 
 
Dat het begrip “actief telwerk” niet voorkomt in de definities van laagtelwerk en normaaltelwerk is 
op zich een juiste constatering. Het is ons echter niet duidelijk waarom dat een probleem zou zijn 
en wat u ten aanzien van deze constatering van ons verwacht. Er zijn zeer vele definities in de 
Begrippenlijst Elektriciteit waarin het begrip “actief telwerk niet voorkomt. Overigens wordt het 
begrip “actief telwerk” evenals het begrip “telwerk” toegevoegd door middel van voorstel N 2011-
321 (verbetering allocatie en reconciliatie elektriciteit) en niet door voorstel 11158 (marktmodel 
kleinverbruik). 
 
 
OBIS-code 
Een OBIS-code is een code volgens het in IEC 62056-61 vastgelegde OBject Identification System, 
waarmee gegevens omtrent meetapparatuur kunnen worden geïdentificeerd. In ons geval wordt 
het momenteel alleen gebruikt om het telwerk van de meetinrichting te identificeren. 
 
 
Tariefzone 
Tariefzone is een begrip dat inderdaad alleen relevantie heeft bij elektriciteit. Wij kunnen daarom 
instemmen met uw voorstel om het begrip in de Begrippenlijst Gas te schrappen. 
 
 
Consistent gebruik van aanduidingen 
Ook wij hechten aan een zo veel mogelijk consequent gebruik van terminologie. Waar mogelijk is 
de formulering van begripsomschrijvingen aangepast. Daarbij wordt in principe uitgegaan van 
“aanduiding”. Alleen waar dat inhoudelijk of taalkundig niet correct is, wordt gekozen voor 
alternatieve bewoordingen. 
 
 
MV-register 
De begripsomschrijving van MV-register behoeft inderdaad verbetering. Het woord “bedoelde” 
moet worden weggelaten.  
 
 
Citeertitel 
Gelet op de vormgeving van de beide begrippenlijsten, waarbij uitsluitend aan het begin enkele 
inleidende algemene opmerking worden gemaakt, is het voor de hand liggend om de zin met de 
citeertitel  aan die inleidende opmerkingen toe te voegen. Door de vormgeving van de 
Begrippenlijsten is het voor de lezer / gebruiker niet logisch om aan het eind nog een dergelijke zin 
te verwachten. Daarom heeft het onze voorkeur dat de zin met de citeertitel bovenaan blijft staan 
als laatste inleidende zin voordat de eigenlijke begrippenlijst begint. Het is voor ons evenwel niet 
onoverkomelijk als de zin met de citeertitel wel aan het eind van de Begrippenlijsten komt te 
staan. De voorschriften uit de Aanwijzingen voor de Regelgeving kunnen daarvoor evenwel niet als 
argument worden gebruikt. Deze zijn immers niet van toepassing op de codes. Toepassing ervan 
op vrijwillige basis heeft zeker aantrekkelijke kanten, maar moet dan wel in breder perspectief 
worden gezien en niet alleen met betrekking tot deze zin met de citeertitel van de Begrippenlijsten.  
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ATvGR 2.1.1.7 
De verwijzing naar IcEG 2.1.2 moet inderdaad vervangen worden door een verwijzing naar 2.1.3. 
 
 
ATvGR 3.1.2 
De verwijzing naar IcEG 2.1.2 moet inderdaad vervangen worden door een verwijzing naar 2.1.3. 
 
 
ATvGR 4.2.1 
In onze zienswijze BR-12-679 d.d. 14-03-2012 op uw ontwerpbesluit in dossier 103935 hebben wij 
al voorgesteld om de wijzigingen die in voorstel 11158 d.d. 21-12-2011 zijn voorgesteld voor 
ATvGR 4.2.1 in verband met de wijziging van de grens klein- / grootverbruik gas en in verband 
met de introductie van het leveranciersmodel over te hevelen naar dossier 103935 m.b.t. de 
introductie van een progressieve prikkel.  
 
 
Wijzigingsopdrachten uit 103900/7 
De wijzigingsopdracht naar aanleiding van voorstel N 2011-321 m.b.t. verbetering van de allocatie 
en reconciliatie bevat twee soorten gevraagde aanpassingen. 
De gevraagde aanpassingen naar aanleiding van de zienswijze van TenneT zijn alle van 
redactionele aard en zijn – voor zover na besluitvorming over dossier 103951 nog relevant – 
verwerkt. 
 
De gevraagde aanpassingen naar aanleiding van de zienswijze van VEMW zijn inhoudelijk van aard. 
Aangezien door het aanbrengen van deze wijzigingen afgeweken zou gaan worden van de 
besluitvorming van de ALV-NEDU omtrent de aan dit codewijzigingsvoorstel ten grondslag liggende 
reeks issues IC011, zal daarover eerst afstemming tussen programmaverantwoordelijken, 
meetverantwoordelijken en netbeheerders plaatsvinden in NEDU-verband. Dit overleg zal 
plaatsvinden in de Issuecommissie Wholesale Elektriciteit (ICWE) van de vereniging NEDU op 
vrijdag 13 april a.s. en derhalve te laat om in deze brief mee te nemen. Als bespreking in de ICWE 
direct leidt tot een bruikbare oplossing, zal deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 27 april a.s. 
(vier weken na het verstrekken van de wijzigingsopdracht inzake 103900) worden nagezonden. Als 
uit bespreking in de ICWE blijkt dat een oplossing ter zake meer onderzoek en overleg vereist, zal 
binnen de genoemde termijn een concreet plan van aanpak daarvoor aan u worden gemeld. 
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3. GEVOLGDE PROCEDURE BIJ HET GEWIJZIGDE CODEWIJZIGINGSVOORSTEL 
 
Het gewijzigde voorstel tot codewijziging Informatiecode Elektriciteit en Gas is op 12 april 2012 
door de ALV NEDU vastgesteld als het voorstel van een representatief deel van de ondernemingen 
die zich bezig houden met transporteren, leveren of meten van elektriciteit en gas aan de raad van 
bestuur van de mededingingsautoriteit, zoals bedoeld in artikel 54 van de Elektriciteitswet 1998 en 
artikel 22 van de Gaswet. 
 
De stemming in de ALV NEDU op 12 april 2012 resulteerde in de onderstaande uitslag, waarmee 
het voorstel is aangenomen: 

• 30 voor 
• 3 onthoudingen 
• 1 tegen 

 
Het onderdeel van het voorstel dat betrekking heeft op de overige codes is door de Taakgroep 
Marktfacilitering en Regulering van Netbeheer Nederland vastgesteld als voorstel van de 
gezamenlijke netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 32 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12c 
van de Gaswet. 
 
 
4. IMPLEMENTATIE 
 
Het beoogde moment van besluitvorming en/of inwerkingtreding van dit gewijzigde 
codewijzigingsvoorstel is gelijktijdig met de inwerkingtreding van artikelen van de Elektriciteitswet 
en Gaswet die op basis van wijzigingsvoorstel 31 374 zijn aangepast, zijnde 1 april 2013. 
 
 
Uiteraard is nadere toelichting op dit gewijzigde codewijzigingsvoorstel mogelijk. Voor toelichting 
op de gewijzigde Informatiecode Elektriciteit en Gas uit dit codewijzigingsvoorstel kunt u contact 
opnemen met de heer Oelfier den Haselaar van de vereniging NEDU. Voor toelichting op de 
gewijzigde overige codes uit dit codewijzigingsvoorstel kunt u contact opnemen met de heer Johan 
Janssen van het bureau van de vereniging Netbeheer Nederland. De contactgegevens van beide 
partijen zijn opgenomen in het briefhoofd van deze aanbiedingsbrief. 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
B. Blommendaal 
directeur a.i. NEDU 
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: Gewijzigd codewijzigingsvoorstel Elektriciteit en Gas 
 
Het gewijzigde codewijzigingsvoorstel van de Informatiecode Elektriciteit en Gas is, gezien de 
grootte en lay-out, bijgevoegd als separaat document:  
 

• Bijlage 1a: Het bijgevoegde document "20120413 Bijlage 1a Informatiecode EG 12043 - 
103834 v1 0" bevat het codewijzigingsvoorstel met revisietekst, waarin de vigerende tekst 
met alle lopende codewijzigingsvoorstellen is opgenomen. 

• Bijlage 1b: Het bijgevoegde document "20120413 Bijlage 1b Informatiecode EG 12043 - 
103834 (integrale versie) v1 0" bevat een integrale (doorlopende) versie van het 
codewijzigingsvoorstel. 

 
 
Bijlage 2: Gewijzigd codewijzigingsvoorstel Overige codes 
 
De codetekst van de overige codes is bijgevoegd als separaat document:  
 

• Bijlage 2: Het bijgevoegde document "20120413 Bijlage 2 Gewijzigd voorstel overige 
codes" bevat de codewijzigingsvoorstellen van de technische codes, waarin de vigerende 
tekst met alle lopende codewijzigingsvoorstellen is opgenomen. Dit betreft de 
codewijzigingsvoorstellen op de volgende codes: 

o Tarievencode Elektriciteit 
o Netcode Elektriciteit 
o Meetcode Elektriciteit 
o Systeemcode Elektriciteit 
o Begrippenlijst Elektriciteit 
o Tarievencode Gas 
o Aansluit- en transportvoorwaarden Gas - RNB 
o Meetvoorwaarden Gas - RNB 
o Allocatievoorwaarden Gas 
o Begrippenlijst Gas 


