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Wijzigingsopdracht met betrekking tot voorstel in bijlage 2 bij 11158 

Geachte Neer Knegt, 

1. Inleiding 

1. Bij brief van 21 december 2011, ontvangen op 27 december 2011, kenmerk 11158, heeft 

Netbeheer Nederland namens de gezamenlijke netbeheerders (hierna: de gezamenlijke 

netbeheerders) een voorstel aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingautoriteit (hierna: de Raad) gezonden tot wijziging van de tariefstructuren en 

voorwaarden als bedoeld in artikel 27, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet), artikel 31, 

eerste lid, E-wet, artikel 12a Gaswet en artikel 12b Gaswet. Deze tariefstructuren en de 

voorwaarden op grond van de E-wet en de Gaswet zijn uitgewerkt in diverse codes en daarom 

zal hiernaar gezamenlijk worden verwezen als de tarievencodes en de technische codes. 

2. Dit voorstel is verzonden samen met een voorstel dat door de organisatie Nederlandse 

Energie Data Uitwisseling (hierna: NEDU) is ingediend tot vaststelling van een nieuwe 

Informatiecode Elektriciteit en Gas (hierna: Informatiecode). Hieronder zal ik alleen ingaan op 

het voorstel zoals dat door de gezamenlijke netbeheerders is ingediend, nu de 

rechtsgrondslag voor het indienen van het voorstel van de Informatiecode een andere is dan 

voor de bovengenoemde tarievencodes en de technische codes. 

3. De gezamenlijke netbeheerders hebben in de toelichting van de brief van 21 december 2011 

aangegeven dat alle voorstellen tot wijziging van de tarievencodes en de technische codes 

dienen ter implementatie van het nieuwe marktmodel dat is gentroduceerd met de Wet 

verbetering marktmodel. Nu de Raad van oordeel is dat het voorstel van de gezamenlijke 

netbeheerders op onderdelen in strijd is met het eerste lid van artikel 36 E-wet en het eerste lid 
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van 12f Gaswet geeft de Raad met deze brief opdracht tot wijziging van het onderhavige 

voorstel. 

2. Wettelijk kader 

4. Op grond van artikel 27, eerste lid, E-wet, artikel 31, eerste lid, E-wet, artikel 32, eerste lid, 

E-wet, alsmede artikel tza, eerste lid, Gaswet, artikel lab, eerste lid, Gaswet en artikel 12c, 

eerste lid, Gaswet zenden de gezamenlijke netbeheerders aan de Raad een voorstel voor de 

door hen jegens afnemers te hanteren tariefstructuren en voorwaarden. Ook kunnen zij 

wijzigingsvoorstellen indienen van deze tariefstructuren en voorwaarden. 

5. Artikel 33 van de E-wet en artikel 12d van de Gaswet bepalen dat de gezamenlijke 

netbeheerders overleg voeren met representatieve organisaties van partijen op de 

elektriciteitsmarkt en de gasmarkt over de voorstellen met betrekking tot de tariefstructuren 

en de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid van de artikelen 27, 31 en 32, van de E-wet en het 

eerste lid van de artikelen 12a, 12b en 12C, van de Gaswet. In de aan de Raad gezonden 

voorstellen geven de gezamenlijke netbeheerders aan welke gevolgen zij hebben verbonden 

aan de zienswijzen die de representatieve organisaties naar voren hebben gebracht. 

6. Op grond van artikel 36, derde lid, van de E-wet, respectievelijk artikel 12f derde lid, van de 

Gaswet kan de Raad de gezamenlijke netbeheerders opdragen het door hen ingediende 

voorstel te wijzigen indien het voorstel niet voldoet aan de criteria in het eerste lid en het 

tweede lid van artikel 36 E-wet en it Gaswet met inachtneming van het volgende: 

a. het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders als bedoeld in artikel 27, 31 of 32 E-wet en 

de resultaten van het overleg, bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de E-wet, respectievelijk in 

artikel in, 12b ofnc Gaswet en de resultaten van het overleg, bedoeld in artikel 12d van de 

Gaswet;  

b. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygienisch verantwoord 

functioneren van de elektriciteitsvoorziening, respectievelijk gasvoorziening; 

c. het belang van de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de 

elektriciteitmarkt, respectievelijk gasmarkt; 

d. het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers (elektriciteit), 

respectievelijk van netgebruikers (gas); 

e. het belang van een goede kwaliteit van dienstverlening van netbeheerders; 

f het belang van een objectieve, transparante en niet-discriminatoire handhaving van de 

energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt, respectievelijk het belang van het op 

een objectieve, transparante en niet-discriminatoire wijze in evenwicht houden van het 

landelijk gastransportnet en op een wijze die de kosten weerspiegelt; 

g. de in artikel 26b van de E-wet bedoelde regels, respectievelijk in artikel 12 van de Gaswet 

bedoelde regels; 

h. de verordening (gas); 

en tot slot diverse bepalingen van het recht van de Europese Unie. 
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3. Te wijzigen onderdelen 

7. Hieronder wordt per onderdeel eerst de inhoud kort samengevat van het te wijzigen onderdeel 

Daarna wordt gemotiveerd aangegeven waarom wijziging van dat onderdeel noodzakelijk is op 

grond van het bovengenoemd wettelijk kader. 

3.1 Tarievencode Elektriciteit en Tarievencode Gas 

Bepalingen 5.1.2 en 5.7.3 TCE en bepalingen 2.3.8.1 en 2.3.8.2 TCG 

8. In de bepalingen 5.1.2 en 5.1.3 Tarievencode Elektriciteit (hierna: TCE) en bepalingen 2.3.8.1 en 

2.3.8.2 Tarievencode Gas (hierna: TCG) regelen dat indien een vergunninghoudende  

leverancier voor elektriciteit of gas failliet gaat, de netbeheerder de door hem gederfde 

tariefinkomsten over een termijn van ten hoogste twee maanden voorafgaand aan het 

moment waarop de vergunninghoudende leverancier in staat van faillissement is verklaard 

mag verrekenen in zijn tarieven. 

9. Met het besluit van 13 december 2005, kenmerk 102077/8, heeft de Raad deze bepalingen 

vastgesteld en opgenomen in de TCE. Met het besluit van 7 juni 2006, kenmerk 102249/5 

heeft de Raad identieke bepalingen vastgesteld voor de TCG. 

io. In het huidige voorstel van de gezamenlijke netbeheerders wordt de termijn van ten hoogste 

twee maanden gewijzigd in een termijn van ten hoogste zes maanden. De gezamenlijke 

netbeheerders geven voor deze wijziging van de termijn in hun voorstel geen onderbouwing, 

terwijl de te socialiseren kosten toenemen door de voorgestelde wijziging. 

11. Naar het oordeel van de Raad is in de Wet verbetering marktmodel geen grondslag aan te 

wijzen voor het wijzigen van de termijn van ten hoogste twee maanden in een termijn van ten 

hoogste zes maanden. Derhalve komt de Raad niet toe aan een toets van artikel 36, eerste lid, 

E-wet en 12f, eerste lid, Gaswet. De Raad draagt derhalve de gezamenlijke netbeheerders op 

om de voorgestelde wijziging van de termijn naar zes maanden uit het voorstel te schrappen. 

12. De Raad geeft de netbeheerders in overweging om een andere regeling te treffen op grond van 

fiscaal-economische wetgeving voor de huidige materie, waar naar zijn mening ook de overige 

artikelen van paragraaf5.1 van de TCE en paragraaf 2.3.8 van de TCG bij betrokken moeten 

worden. De materie van de garantiestellingen, hoe nuttig ook, valt buiten het codestelsel en 

valt evenmin onder de taken en verplichtingen van de huidige energieregelgeving. De Raad 

draagt de netbeheerders daarom op om de betreffende paragrafen in hun geheel uit de TCE en 

de TCG over te hevelen naar meer geschikte regelgeving, dan de E-wet en de Gaswet. 
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Bepalingen 2.3 . 2. 1 en 2.3.6.1 TCG 

13. In bepaling 2.3.2.1 TCG en bepaling 2.3.6.1 TCG van het voorstel wordt verwezen naar een 

artikel 2.1.2, onderdeel r, van de Informatiecode. De Raad vraagt zich of of deze verwijzingen 

correct zijn. Verder gebruiken beide bepalingen de term 'capaciteit', waardoor verwarring 

mogelijk is of dit nu als aansluitcapaciteit, dan wel als transportcapaciteit gelezen moet 

worden. Derhalve draagt de Raad de gezamenlijke netbeheerders op te onderzoeken of het 

voorstel op dit punt gewijzigd dient te worden. 

14. In bepaling 2.3.8.1 TCG van het voorstel wordt verwezen naar artikel 44a Gaswet. De Raad 

vraagt zich of of dit correct is. Derhalve draagt de Raad de gezamenlijke netbeheerders op te 

onderzoeken of het voorstel op dit punt gewijzigd dient te worden. 

3.2 Netcode Elektriciteit 

Bepaling 2. 1 . 1 .7 Netcode 

15. In de voorgestelde nieuwe bepaling 2.1.1.7 van de Netcode Elektriciteit (hierna: Netcode) is 

een aansluitdeflnitie opgenomen ten behoeve van een specifieke situatie in aanvulling op 

hetgeen de E-wet hierover regelt in artikel 27, tweede lid, onderdeel c. Deze bepaling maakt 

het kort samengevat mogelijk om vast te stellen of er sprake is van afronderlijke aansluitingen 

op een onroerende zaak. 

16. De Raad wijst erop dat de voorgestelde bepaling afwijkt van hetgeen de wet hierover regelt, 

hetgeen al blijkt uit het woord 'Onverminderd'. flit de tekst van het voorstel en de toelichting 

daarop, alsmede uit hetgeen afgeleid kan worden uit het verhandelde hierover in het verslag 

van het overleg met de representatieve organisaties, begrijpt de Raad dat deze bepaling het 

volgende beoogt. 

17. In sommige gemeenten in Nederland is het mogelijk om percelen te splitsen in het kader van 

de Wet waardering onroerende zaken (hierna: WOZ). Na splitsing worden in sommige 

gevallen deze percelen weer samengevoegd. De E-wet kent specifieke bepalingen omtrent (het 

recht op) aansluitingen. Deze bepalingen zijn blijkens de bepaling van artikel 1, eerste lid, E-

wet gekoppeld aan de term onroerende zaak. Derhalve biedt het eerst splitsen en daarna 

samenvoegen van onroerende zaken de mogelijkheid tot het omzeilen van bepalingen over 

aansluitingen in de E-wet. De Raad is van oordeel dat dit het doel van de wetgever ondermijnt. 

Het is echter in strijd met de rechtszekerheid om op grond van een lagere regeling, namelijk 

de Netcode Elektriciteit, de hogere regeling, zijnde de E-wet, aan te vullen. Tevens acht de 

Raad het strijdig met het rechtszekerheidbeginsel om middels een code gebaseerd op de E-

wet de regelgeving omtrent onroerende zaken die berust op een andere wet aan te vullen. 
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18. De Raad draagt derhalve de netbeheerders op dit onderdeel uit het voorstel te verwijderen. 

Indien de gezamenlijke netbeheerders het codevoorstel op dit punt willen handhaven, draag ik 

u op dit zo te herformuleren dat duidelijker is voor welke situaties deze definities bedoeld zijn 

en het voorstel nader te onderbouwen. Daarbij dient het voorstel niet in afwijking van de 

wetgeving te zijn geformuleerd, aangezien een lagere regeling als een code nooit een hogere 

regeling als de wet opzij kan zetten. 

19. Tevens dient onderbouwd te worden uit welk onderdeel van de Wet verbetering marktmodel 

deze bepalingen voortvloeien aangezien de Raad van mening is dat dit onderdeel van het 

voorstel niet voortvloeit uit de Wet verbetering marktmodel, maar voortvloeit uit een 

problematiek die al lang speelt sinds de inwerkingtreding van de Elektriciteitswet 1998. 

Bepaling Netcode 

20. In de voorgestelde nieuwe bepaling 2.1.1.8 van de Netcode is een aansluitdefinitie opgenomen 

ten behoeve van een specifieke situatie in aanvulling op hetgeen de E-wet hierover regelt in 

artikel 27, tweede lid, onderdeel c. Deze bepaling beoogt om op percelen of objecten waarvoor 

geen beschikking in de zin van de WOZ is afgegeven toch te voorzien in een aansluiting, door 

deze percelen of objecten te beschouwen als ware er wel een beschikking voor afgegeven. 

21. Uit de toelichting in het voorstel maakt de Raad op dat de netbeheerders hiermee willen 

voorzien in aansluitingen in een aantal specifieke situaties als woonboten, bouwaansluitingen 

en kermisaansluitingen. De Raad begrijpt dat de achterliggende redenen voor deze bepalingen 

voortkomen uit de wens om op uniforme wijze in dergelijke situaties afnemers te kunnen 

faciliteren en hen het recht op keuzevrijheid van energieleverancier te bieden. De Raad vraagt 

zich echter of of in het licht van de wetgeving hier wel aanleiding toe bestaat. Naar het oordeel 

van de Raad is er reeds een uitputtende regeling in de wet. De Raad verwijst voor een uitleg 

hiervan naar een recente uitspraak door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State van 28 september Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat hoewel een 

woonboot geen WOZ-object is, de eigenaar wel degelijk kan verzoeken om aangesloten te 

worden. Niet noodzakelijk is dat degene die het verzoek indient eigenaar is van het WOZ-

object waarop de aansluiting wordt gevestigd. Nu een noodzaak tot het voorstel lijkt te 

ontbreken, komt de Raad niet toe aan het toetsen van dit onderdeel van het voorstel aan de 

criteria van het eerste lid van artikel 36 E-wet. 

22. De Raad draagt derhalve op om nader te onderbouwen of er nog noodzaak bestaat voor het 

onderhavige voorstel. Zo ja, dan draagt de Raad op te onderzoeken of het voorstel in zijn 

huidige vorm kan worden gehandhaafd. 

' Zie rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.4.14N vindplaats: B7285o. 
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Bepaling 2. 7. 5 Netcode 

23. In bepaling 2.7.5 van het voorstel wordt verwezen naar een artikel 4.1.3 van de Informatiecode 

en een artikel 9.1.2 van de Informatiecode. De Raad vraagt zich of of deze verwijzing correct is. 

Derhalve draagt de Raad de gezamenlijke netbeheerders op te onderzoeken of het voorstel op 

dit punt gewijzigd dient te worden. 

3.3 Het begrip cornptabei in de Netcode Elektriciteit en de Tarievencode Elektriciteit 

24. In de wijzigingsvoorstellen ten aanzien van diverse bepalingen van paragraaf 2.1.3 in de 

Netcode en in de artikelen 4.4.1 en 4.4.2 TCE wordt het begrip 'comptabel' geschrapt nu deze 

in gerelateerde wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de Meetcode Elektriciteit' en 

Meetvoorwaarden Gas3 worden geschrapt. 

25. De Raad heeft inmiddels een voorlopig besluit genomen ten aanzien van de laatst genoemde 

codevoorstellen4, waarbij het voorstel grotendeels is overgenomen. In afwijking van het 

voorstel heeft de Raad echter het begrip 'comptabel' in diverse onderdelen niet geschrapt, nu 

het nog een functie heeft. Het gaat namelijk om het meten van energie ter afrekening. Voorts 

wijst de Raad erop dat in een ander voorstel tot wijziging van de Tarievencode elektriciteits dat 

door de gezamenlijke netbeheerders is ingediend, de term 'comptabel' wel is gehandhaafd. 

26. Derhalve draagt de Raad op de betreffende bepalingen in onderhavig codevoorstel hiermee in 

overeenstemming te brengen en het woord comptabel niet te schrappen, teneinde de 

consistentie van de codevoorstellen te bewaken. 

3.4 Begrippenlijst Elektriciteit en Begrippenlijst Gas 

Telwerkdefinities 

27. De Begrippenlijst Elektriciteit (hierna: BgE) en de Begrippenlijst Gas (hierna: BgG) zijn in hun 

geheel opgenomen in het voorstel, inclusief toekomstige wijzigingen. Het bevat diverse 

definities, zoals 'Tariefzone' en 'Tariefcategorie', waarin de begrippen 'normaaltelwerk', 

'totaaltelwerk' en laagtelwerk' worden gehanteerd, maar deze begrippen worden op hun beurt 

2 In behandeling bij de Raad met kenmerk 103897. 

In behandeling bij de Raad met kenmerk 103898. 

4 Zie het voorlopig besluit van de Raad van zo december 2011 met prismakenmerk 10
3897 en 

103898 (abusievelijk is vermeld prismakenmerk 103834). De Raad zal een definitief besluit nemen 

na notificatie van het besluit bij de Europese Commissie. 

In behandeling bij de Raad met kenmerk 104011. 
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niet gedefinieerd. In een brief van 5 december 20116 van de gezamenlijke netbeheerders aan 

de Raad worden voor deze drie vormen van telwerken alsnog definities gegeven. 

28. Derhalve draagt de Raad de gezamenlijke netbeheerders op te onderzoeken of het voorstel op 

dit punt aangevuld kan worden, teneinde de leesbaarheid van de codes te bevorderen. Tevens 

vraagt de Raad aandacht voor het felt dat het begrip 'actieftelwerk' niet voorkomt in de 

definities van normaaltelwerk en totaaltelwerk. Voorts vraagt de Raad aandacht voor het felt 

dat in zowel in het begrip a's de definitie de term 'telwerk' voorkomt. 

OBIS code 

29. In de definitie van Telwerkindicatie in de BgE en de BgG komt de term 'OBIS code' voor, maar 

deze term wordt niet gedefinieerd. Derhalve draagt de Raad de gezamenlijke netbeheerders op 

te onderzoeken of het voorstel op dit punt aanvulling behoeft, teneinde de leesbaarheid van de 

codevoorstellen te bevorderen. 

Tariefzone 

30. In de identieke definitie van het begrip Tariefzone in de BgE en de BgG komt de term 

'elektriciteit' voor. Naar het oordeel van de Raad zou deze definitie mogelijk niet nodig zijn in 

de BgG. Derhalve draagt de Raad de gezamenlijke netbeheerders op te onderzoeken of het 

voorstel op dit punt wijziging behoeft, teneinde de leesbaarheid van de codes te bevorderen. 

Consistent gebruik van aanduidingen 

31. In een aantal definities, zoals de Capaciteitscode, Telwerkindicatie en de Verblijfsfunctie in de 

BgE worden de termen 'kenmerk', 'identificatie', 'code' en 'aanduiding' gebruikt op een 

manier die afwijkt van de rest van de technische codes. Deze definities en termen komen 

soms ook in de BgG voor. Vermoedelijk vloeit dit afwijkend gebruik voort uit de manier 

waarop het voorstel voor de Informatiecode is geformuleerd. De Raad prefereert echter dat 

termen op een eenduidige en consistente wijze gehanteerd worden, teneinde de leesbaarheid 

van het voorstel te vergroten. Derhalve draagt de Raad de gezamenlijke netbeheerders op te 

onderzoeken of het voorstel op dit punt wijziging behoeft, teneinde de leesbaarheid van de 

codes te bevorderen. 

MV-register 

32. In de definitie van 'MV-register' komt de term 'bedoelde erkende meetverantwoordelijken'  

voor. De Raad kan hieruit niet opmaken of het de meetverantwoordelijken betreft, dan wel de 

erkende meetverantwoordelijken. Derhalve draagt de gezamenlijke netbeheerder op te 

onderzoeken of het voorstel op dit punt wijziging behoeft, teneinde de leesbaarheid van de 

codes te bevorderen. 

6
 Kenmerk N 2011-626 betreffende dossier met kenmerk van de Raad 103897. 
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Citeertite l 

33. In de BgE en de BgG bevinden de citeertitels zich vooraan in de begrippenlijsten. De Raad 

wijst erop dat op grond van Aanwijzing 96 van de Aanwijzingen voor de Regelgeving een 

citeertitel aan het slot van een regeling moet worden opgenomen. De Raad draagt derhalve op 

om het voorstel op dit punt in beide begrippenlijsten te wijzigen. 

3.5 Aansluit- en transportvaarwaarden Gas — RNB 

Bepa ling 2.1.1.7 ATvGR 

34. In bepaling 2.1.1.7 van de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas — RNB (hierna: ATvGR) 

wordt verwezen naar de bepaling van "2.1.2, onderdelen a tot en met e en o tot en met r", van 

de Informatiecode. De Raad vraagt zich of of deze verwijzing correct is. Derhalve draagt de 

Raad de gezamenlijke netbeheerders op te onderzoeken of het voorstel op dit punt gewijzigd 

dient te worden. 

Bepaling 3.1.2 ATvG R 

35. In bepaling 3.1.2 ATvGR wordt verwezen naar bepaling 2.1.2, onderdeel o, van de 

Informatiecode. Tevens wordt verwezen naar de bepalingen 2.1.2 tot en met 2.1.5 van de 

Informatiecode. De Raad vraagt zich of of deze verwijzingen correct zijn. Derhalve draagt de 

Raad de gezamenlijke netbeheerders op te onderzoeken of het voorstel op dit punt gewijzigd 

dient te worden. 

Bepaling 4.2.1 ATvGR 

36. In bepaling 4.2.1 ATvGR wordt de compensatieregeling gewijzigd. De Raad wijst er echter op 

dat dit onderdeel van de ATvGR tevens door de Raad wordt gewijzigd in een ontwerpbesluit 

met kenmerk 103935 van 21 december 2011. Nu het voorstel van de gezamenlijke 

netbeheerders van 27 december 2011 tot wijziging van genoemd artikel van later datum is, 

moet dit onderdeel uit het latere voorstel 103834 worden verwijderd en ingebracht worden bij 

het voorstel van de Raad met kenmerk 103935. Derhalve draagt de Raad de gezamenlijke 

netbeheerders op het voorstel inzake 103834 op dit punt te wijzigen. 

3. 6 Allocatievoorwaarden Gas 

Bepaling 2. 0. 8 AvG 

37. In bepaling 2.0.8 van de Allocatievoorwaarden Gas (hierna AvG) wordt eerst verwezen naar 

bijlage 3 van de Informatiecode en daarna terugverwezen naar bijlage la in de AvG, zonder 

echter AvG te vermelden bij bijlage la. Teneinde de leesbaarheid van de codes te bevorderen 

draagt de Raad op te onderzoeken of eerst verwezen kan worden naar bijlage la AvG en pas 

daarna naar bijlage 3 van de Informatiecode te verwijzen. 
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Bepaling 132a.5 AvG 

38. In de bepaling B2a.5 AvG wordt net als in randnummer 36 hiervoor is beschreven, eerst 

verwezen naar bijlage 3 van de Informatiecode en daarna bijlage i van de AvG. Teneinde de 

leesbaarheid van de codes te bevorderen draagt de Raad op te onderzoeken of eerst verwezen 

kan worden naar bijlage la AvG en pas daarna naar bijlage 3 van de Informatiecode te 

verwijzen. 

Bepaling 86. 2. 5. 1 AvG 

39. In de bepaling 86.2.5.1 AvG wordt verwezen naar bepaling 131.5.3 van de Informatiecode. De 

Raad vraagt zich of of deze verwijzing correct is. Derhalve draagt de Raad de gezamenlijke 

netbeheerders op te onderzoeken of het voorstel op dit punt gewijzigd dient te worden. 

4. Slotopmerkingen 

40. De gezamenlijke netbeheerders hebben op grond van artikel 36, vierde lid, van de E-wet en 12f, 

vierde lid, Gaswet een termijn van vier weken na verzending van deze brief om het voorstel te 

wijzigen en aan de Raad te doen toekomen. Indien een gewijzigd voorstel niet aan de 

belangen, regels en eisen van eerste en tweede lid, van zowel artikel 36 E-wet als artikel 12f 

Gaswet voldoet, kan de Raad op grond van het bepaalde in artikel 36, vierde lid, E-wet en 

artikel 12f Gaswet de voorwaarden uit eigen beweging vaststellen. 

41. Om een ieder in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de inhoud van deze brief, 

wordt een afschrift geplaatst op de website www nma nl. 

42. Indien u overleg over dit onderwerp wenst, kunt u contact opnemen met de zaaksbehandelaar 

Ton Buitelaar, bereikbaar onder telefoonnummer 070-330 3502, of de zaaksbehandelaar Tom 

Topp, bereikbaar onder telefoonnummer 070 330 3553. Bij een eventuele schriftelijke reactie 

wordt u verzocht om te refereren aan kenmerk 103834. 

Hoogachtend, 

De Raad v Bestuur van de N a, namens deze 

nine rweij, 

Clustermanager Consumentenmarkt 

Directie Regulering Energie en Vervoer 
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