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1. Inleiding 

1. Op 21 december 2011, ontvangen op 27 december 2011, heeft uw organisatie namens een 

representatief deel van ondernemingen die zich bezighouden met transporteren, leveren en 

meten van elektriciteit en gas een voorstel tot wijziging van de Informatiecode Elektriciteit en 

Gas (hierna: de Informatiecode) bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) ingediend. Uw voorstel heeft het kenmerk 11158 en is 

bij de Raad ingediend op basis van artikel 54 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 van de 

Gaswet. 

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

Nederland (hierna: NN) is ingediend tot vaststelling van een aantal tarievencodes en 

technische codes. Hieronder zal ik alleen ingaan op het voorstel zoals dat door de NEDU is 

ingediend, nu de rechtsgrondslag voor het indienen van het voorstel van de Informatiecode 

een andere is dan voor de genoemde tarievencodes en de technische codes. 

3. De NEDU heeft in het voorstel aangegeven dat het ingediende voorstel dient ter 

implementatie van het nieuwe marktmodel dat is geintroduceerd met de Wet verbetering 

marktmodel. Nu de Raad van oordeel is dat het voorstel van de NEDU op onderdelen in strijd 

is met artikel 56, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 22, eerste lid van de Gaswet, 

geeft de Raad met deze brief opdracht tot wijziging van het onderhavige voorstel. 
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a. Wettelijk kader 

4. Op grond van artikel 54, eerste lid, E-wet, alsmede artikel 22, eerste lid, Gaswet zendt een 

representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren,  

leveren of meten van elektriciteit en gas aan de Raad een voorstel voor de door hen jegens 

elkaar en afnemers te hanteren voorwaarden. Ook kunnen zij wijzigingsvoorstellen indienen 

van deze voorwaarden. 

5. Artikel 54, tweede lid, E-wet en artikel 22, tweede lid, 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 voorwaarden, 

bedoeld in het eerste lid van artikel 54, eerste lid, E-wet en artikel 22, eerste lid, Gaswet. In de 

voorstellen, die aan de Raad worden gezonden, 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 56 E-wet, respectievelijk artikel 24 Gaswet kan de Raad genoemde 

ondernemingen opdragen het door hen ingediende voorstel te wijzigen indien het voorstel niet 

voldoet aan de criteria in het eerste lid van artikel 55 E-wet en 23 Gaswet met inachtneming 

van het volgende: 

a. het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders als bedoeld in artikel 54, eerste lid, E-wet en 

22, eerste lid, Gaswet; 

b. de resultaten van het overleg, bedoeld in artikel 54, tweede lid, van de E-wet, respectievelijk  

artikel 22, tweede lid, Gaswet; 

c. de regels bedoeld in artikel 53 E-wet en 21 Gaswet; 

d. de criteria bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdelen b tot en met f, en tweede lid, E-wet 

zijnde: 

- het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygienisch verantwoord 

functioneren van de elektriciteitsvoorziening, respectievelijk gasvoorziening; 

- het belang van de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de 

elektriciteitmarkt, respectievelijk gasmarkt; 

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

respectievelijk van netgebruikers (gas); 

- het belang van een goede kwaliteit van dienstverlening van netbeheerders; 

- 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; 

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

bedoelde regels; 

- de verordening (gas); 

- diverse bepalingen van het recht van de Europese Unie. 
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3. Te wijzigen onderdelen 

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

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

grond van het bovengenoemd wettelijk kader. 

Contrarteintheepgrvens  

8. In paragraaf 2.5 van de Informatiecode ontbreekt naar de mening van de Raad een register 

voor contracteindegegevens. De Raad draagt de NEDU op een dergelijk register alsnog in het 

voorstel op te nemen. Zonder opname van een dergelijk register is het voorstel incompleet en 

kan het mogelijk niet de toets van artikel 55 E-wet en artikel 23 Gaswet doorstaan. De Raad 

beroept zich hiervoor mede op jurisprudentie.  

9. Op 23 juli 2009 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het College) een 

uitspraak gedaan inzake een geschil tussen Stedin B.V. en de Raad. Kort samengevat komt 

deze uitspraak erop neer dat niet buiten de Tarievencode om tarieven in rekening gebracht 

kunnen worden door de netbeheerder. Het stelsel van codes op grond van de E- en de Gaswet 

is namelijk uitputtend. Naar het oordeel van de Raad geldt hetzelfde principe ten aanzien van 

de Informatiecode. Ook deze laatste code is uitputtend. 

10. De Raad wijst erop dat in de praktijk door de bedrijven, die zich met levering bezig houden, 

een register voor contracteindegegevens wordt benut. Het kan niet zo zijn dat naast het stelsel 

van de wet en de daarop gebaseerde Informatiecode met de daarbij behorende registers er 

nog een ander stelsel bestaat van regels en registers dat wordt nageleefd door dezelfde 

bedrijven die zich bezig houden met het transporteren, leveren of meten van elektriciteit of 

gas, als die ook onderhavig voorstel hebben ingediend. 

Repaling a 12  

11. Bepaling 2.12.2 Informatiecode verwijst naar een mandaatbevoegdheid in de direct daaraan 

voorafgaande bepaling 2.12.1, want het stelt dat de leverancier "die beschikt o ver een mandaat 

van een aangeslotene bedoeld in 2.72.1" bepaalde handelingen kan verrichten. In 2.12.1 wordt 

echter niets geregeld omtrent het verstrekken van een dergelijk mandaat door de 

aangeslotene. 

12. Het voorstel is dus op dit punt incompleet. Derhalve draagt de Raad op te onderzoeken of het 

voorstel op dit punt aangevuld kan worden teneinde de toets te doorstaan van artikel 55 E-wet 

en artikel 23 Gaswet. 
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Bppaling 3 1 1 9  

13. In bepaling 3.4.1.2 Informatiecode worden de bedrijven die zich bezig houden met 

transporteren door de bedrijven die zich bezig houden met leveren "gevrijwaard" van diverse 

verplichtingen in de Regeling afiluitbeleid voor kleinverbruikers van elektricite it en gas (hierna: de 

Regeling) om kleinverbruikers te informeren omtrent afsluiting. 

14. De Raad wijst erop dat deze vrijwaring in strijd is met de E-wet en de Gaswet. Bij lagere 

regeling kan nooit afgeweken worden van een hogere regeling. Derhalve komt de Raad niet toe 

aan de toetsing van de criteria in artikel 55 E-wet en artikel 23 Gaswet omdat de betreffende 

bepaling in strijd is met het stelsel van de E- en de Gaswet. 

15. De Raad draagt derhalve op het voorstel op dit punt te wijzigen zolang de Regeling zowel aan 

de netbeheerders als de leveranciers dezelfde informatieverplichtingen oplegt aan 

kleinverbruikers.  

SInthepalingen van hnofristnk 3 5 en g 

16. In de slotbepalingen van hoofdstuk 3, 5 en 8 wordt de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet uitgezonderd. Naar het oordeel van de Raad zijn deze slotbepalingen 

overbodig indien de terminologie van het voorstel consequent zou worden toegepast. 

17. Elders in dit codevoorstel wordt net als in de vigerende codes de vigerende term 

netbeheerders gebruikt voor alle netbeheerders, zowel die van regionale netten als die van het 

landelijk net. In de betreffende hoofdstukken is echter alleen de regionale netbeheerder 

bedoeld, hetgeen blijkt uit de titels van de drie hoofdstukken. Daarom kan het voorstel 

verduidelijkt worden door daar waar de term 'netbeheerder' staat, de term 'regionale 

netbeheerder' te hanteren. In dat geval kunnen de slotbepalingen van deze drie hoofdstukken 

vervallen. 

18. De Raad draagt derhalve op om te onderzoeken of het voorstel in genoemde drie 

hoofdstukken gewijzigd kan worden, zoals in het vorige randnummer is omschreven, teneinde 

de leesbaarheid van het voorstel ten goede te komen en consistentie in terminologie te 

betrachten. 

HonfrIctuk  

19. In Floofdstuk 8 wordt consequent gesproken over 'kleinverbruikers' als term voor 

aangeslotenen, maar in de rest van de Informatiecode wordt een andere terminologie 

gehanteerd. In de overige hoofdstukken wordt namelijk in de titel van het hoofdstuk steeds 

aangegeven of het kleinverbruikers dan wel grootverbruikers betreft, waarna verder in de 

bepalingen zelf consequent de term 'aangeslotene' wordt gehanteerd voor zowel klein- als 

grootverbruikers. 
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20. Teneinde een consistente en leesbare tekst te bevorderen, draagt de Raad de NEDU op te 

onderzoeken of het mogelijk is om in Hoofdstuk 8 ook alleen de term aangeslotenen te 

hanteren. 

Repaling 81 1 en 8 1 7  

21. De voorgestelde bepalingen 8.1.1 en 8.1.2 in het voorstel regelen dat de leverancier namens de 

netbeheerder de kleinverbruiker bij elk "voornemen" om "een leveringsovereenkomst" aan te 

gaan of bij een voorgenomen inhuizing erop attendeert dat er een aansluit- en 

transportovereenkomst (hierna: ATO) vereist is. Dit is ingegeven doordat het nieuwe 

marktmodel een verplicht leveranciersmodel voorschrijft waarbinnen de leverancier als enig 

aanspreekpunt voor de kleinverbruiker fungeert, ook als het gaat om zaken betreffende de 

netbeheerder. 

22. De Raad wijst erop dat deze bepalingen zo zijn vormgegeven dat ook indien een 

kleinverbruiker niet van adres en daarmee niet van aansluiting verandert en er dus geen 

wijziging tot stand komt in zijn contractuele relatie met de netbeheerder er toch een ATO 

gesloten moet worden met de netbeheerder. De Raad acht het onjuist dat een ATO moet 

worden gesloten indien er zich niets wijzigt in de relatie van een kleinverbruiker met zijn 

netbeheerder. Dit kan door kleinverbruikers worden gezien als een drempel om van 

leverancier of van leveringsovereenkomst te switchen en daarmee het handelsverkeer 

belemmeren. 

23. Mogelijk dat deze bepalingen zijn ingegeven door het feit dat er aangeslotenen zijn die 

momenteel niet beschikken over een actuele ATO met hun huidige netbeheerder en dat op 

deze wijze de netbeheerders voorzien in lacunes in hun administratie. Naar het oordeel van de 

Raad is het echter aan de netbeheerder om zijn aangeslotenen te voorzien van de juiste 

informatie en staat het voornemen om aangeslotenen te voorzien van een ATO los van 

onderhavig codevoorstel. Het aangaan van een ATO tussen een netbeheerder en een 

aangeslotene is een ander proces, dan het switchproces met de leverancier. Aileen bij het 

proces van de zogeheten 'inhuizing' op een bestaande of een nieuwe aansluiting verandert de 

rechtsverhouding van de kleinverbruiker met zowel de leverancier als de netbeheerder. Bij een 

inhuizing betrekt een kleinverbruiker namelijk een nieuw adres en derhalve vervalt zijn ATO op 

zijn oude adres. Het ligt derhalve in de rede dat de voorgestelde twee bepalingen zich 

beperken tot uitsluitend de situatie van inhuizingen. Het huidige voorstel is te breed van opzet 

en regelt zaken die de bevordering en ontwikkeling van het handelsverkeer op de 

elektriciteitsmarkt en gasmarkt niet ten goede komen. 

24. Derhalve draagt de Raad de NEDU op te onderzoeken of het voorstel zo gewijzigd kan 

worden, dat de strijd met artikel 33 E-wet en artikel 23 Gaswet kan worden opgeheven. De 

Raad geeft daarbij in overweging dat onderzocht kan worden of de voorgestelde bepalingen 

8.1.1 en 8.1.2 beperkt kunnen worden tot inhuizingsprocessen. 

5 



25. De Raad geeft in overweging te onderzoeken of het mogelijk is om gelijktijdig alle adressen 

waar thans nog een ATO ontbreekt te voorzien van een actuele ATO. De Raad wijst erop dat 

niet alle aangeslotenen van leverancier wisselen en dat de voorgestelde codebepaling daarom 

niet voor alle gevallen waar een ATO ontbreekt een oplossing kan bieden. 

Regaling R 1 7  

26. Op grond van de voorgestelde bepaling 8.1.7 stuurt de netbeheerder tenminste den maand 

voor inwerkingtreding van het nieuwe jaar van de regionale nettarieven aan de leverancier. 

Deze bepaling spreekt derhalve enerzijds over de netbeheerder, hetgeen zowel regionale als 

landelijke netbeheerders impliceert, maar anderzijds behandelt het uitsluitend enkel de regionale 

nettarieven . 

27. Naar het oordeel van de Raad is de voorgestelde bepaling in strijd met het belang van de 

bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de elektriciteitsmarkt genoemd in 

artikel 36 eerste lid, onderdeel a, E-wet. Door enkel over regionale tarieven te spreken worden 

ten onrechte de systeemdiensttarieven van de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet 

uitgezonderd. Leveranciers moeten hun klanten erop attenderen dat deze 

systeemdiensttarieven ook van toepassing zijn. 

28. Voorts wijst de Raad erop dat het niet altijd mogelijk zal zijn om de nettarieven ten minste een 

maand voor inwerkingtreding vast te stellen. De Raad streeft Kier wel altijd naar, maar het zal 

niet altijd mogelijk zijn wegens onvoorziene omstandigheden, zoals het geval was bij de 

invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer in 2° 08. De manier waarop deze bepaling nu is 

voorgesteld zou kunnen impliceren dat steeds den maand nadat de Raad haar tarieven 

vaststelt deze pas gelding krijgen voor de leveranciers. Dit ontbeert een wettelijke grondslag 

en is derhalve in strijd met de bedoeling van de wetgever. Tarieven treden in werking zodra de 

Raad dat bepaald heeft. In de lagere regeling van de Informatiecode kan op dit punt geen 

beperking van de hogere regeling, zijnde de wet worden aangebracht. 

29. Derhalve draagt de Raad de NEDU op te onderzoeken of het voorstel zo gewijzigd kan worden 

dat rekening wordt gehouden met hetgeen in de twee voorafgaande randnummers is 

aangegeven, zodat de strijd met de E- en de Gaswet kan worden opgeheven. 

fidpaling in 3 

30. De voorgestelde bepaling 10.1.1.3 is een voortzetting van het vigerende 2.1.7 Informatiecode. 

Het artikel is echter gewijzigd. Daar waar in 2.1.7 is bepaald dat een ieder de plicht had om 

fouten te herstellen, is dit in 10.1.1.3 omgezet in een recht. 

31. De Raad acht deze wijziging niet afdoende gemotiveerd in het voorstel, noch ziet de Raad 

redenen om af te wijken van de vigerende tekst. Het recht om te herstellen betekent niet 

automatisch de verplichting dat dit ook gebeurt. Indien wordt nagelaten informatie te wijzigen 

zou dit de bevordering en ontwikkeling van het handelsverkeer op de elektriciteitsmarkt en de 
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gasmarkt kunnen belemmeren. Derhalve acht de Raad de voorgestelde tekst van bepaling 

10.1.1.3 in strijd met artikel 55 E-wet en artikel 23 Gaswet en draagt de Raad op om te 

onderzoeken of het voorstel op dit punt gewijzigd kan worden. 

Bepaling in1 1 4 

32. De voorgestelde bepaling 10.1.1.4 regelt correcties van gegevens in het aansluitingenregister 

door te verwijzen naar hoofdstuk 3 en 4. Omdat geen specifieke bepalingen worden genoemd 

zijn deze verwijzingen naar de mening van de Raad te algemeen. Niet duidelijk is nu welke 

bepalingen uit genoemde hoofdstukken in acht genomen moeten worden bij correcties van 

het aansluitingenregister. Een toets aan artikel 55 E-wet en artikel 23 Gaswet is derhalve niet 

mogelijk. 

33. Nu niet duidelijk is welke bepalingen uit genoemde hoofdstukken doorwerken via bepaling 

10.1.1.4, draagt de Raad op te onderzoeken of het voorstel op dit punt gewijzigd dient te 

warden, teneinde de leesbaarheid van het voorstel te bevorderen en te kunnen toetsen aan 

artikel 55 E-wet en artikel 23 Gaswet. 

Foutieve venvijzingen Bijlage 

34. De bepalingen genoemd in Bijlage 1 bevatten volgens de Raad foutieve verwijzingen naar 

artikelen. Derhalve draagt de Raad de NEDU op te onderzoeken of het voorstel op dit punt 

gewijzigd dient te worden, teneinde de leesbaarheid van het voorstel te bevorderen en te 

kunnen toetsen aan artikel 55 E-wet en artikel 23 Gaswet. 

Redactionele omissies Bifiage 2 

35. De bepalingen genoemd in Bijlage 2 bevatten volgens de Raad redactionele omissies. 

Derhalve draagt de Raad de NEDU op te onderzoeken of het voorstel op dit punt gewijzigd 

dient te worden, teneinde de leesbaarheid van het voorstel te bevorderen en te kunnen toetsen 

aan artikel 55 E-wet en artikel 23 Gaswet. 

Ontbrekende motivering Bijlage 3 

36. De bepalingen genoemd in Bijlage 3 worden niet nader gemotiveerd in het voorstel van de 

N EDU. Hoewel er mogelijk geen sprake is van strijd met de criteria van artikel 55 E-wet en 

artikel 23 Gaswet, ontbreekt hiertoe voldoende informatie in de toelichting van het voorstel. 

Derhalve draagt de Raad de NEDU op te onderzoeken of het voorstel ten aanzien van die 

bepalingen nader gemotiveerd kan worden, teneinde vast te stellen dat het voorstel op de 

betreffende onderdelen inderdaad conform genoemde artikelen van de E- en de Gaswet is 

opgesteld. 
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4. Slotopmerkingen 

37. De Raad draagt uw organisatie hierbij op het voorstel binnen vier weken na dagtekening van 

deze brief zodanig te wijzigen dat de hierboven beschreven strijdigheden worden opgeheven. 

Indien een gewijzigd voorstel niet binnen de gestelde termijn conform de onderhavige 

opdracht wordt gewijzigd, kan de Raad de voorwaarden op grond van artikel 56, tweede lid, 

van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 24, tweede lid, van de Gaswet uit eigen beweging 

vaststellen. 

38. Om een ieder in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van deze wijzigingsopdracht, wordt 

een afschrift geplaatst op de website www nma nl 

39. Indien u naar aanleiding van deze wijzigingsopdracht vragen of opmerkingen heeft, kunt u 

contact opnemen met de zaaksbehandelaar Ton Buitelaar, telefoon 070 — 330 350z of met de 

zaaksbehandelaar Tom Topp, telefoon 070 — 33o 3553. Bij een eventuele schriftelijke reactie 

wordt u verzocht te refereren aan kenmerk 103834. 

Hoogachtend, 

De Raad va Bes uur van de N Ma, namens deze 

erweij, 

Clustermanager Consumentenmarkt 

Directie Regulering Energie en Vervoer 
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Bijlage 1 

Foutieve verwijzingen 

I c EG 2 . 1 .5 

s ub a 

K lopt de ve rwij z i ng n aa r 8 1 .4. 6 van de Al l ocat i evoo rwaa rden G as ? 

I c EG 2 . 1 .7 K l opt de verwijz i ng naa r a rt i ke l 1 6 , negende l id Ele ktric ite itswet 

1 9 98 ? 

J cE5 4.7±r opt de ve rwriz ing n aa r 2 .1 .4 McE en 1 . 2 . 1 MvGR?   

IcEG 5 . 5 . 1 .3 Klopt de ve rwij z i ng naa r b i j l a ge 3 ? 

5 .5 .2 . 1 

I c EG   6.325 . K l opt de verwijz i ng n aa r a rt i ke l 4.2c Meetcode El e ktric i te it? 

I—ICE-a- 6 .4.1 . 1 4 K l opt de ve rwijzi ng n aa r a rt i ke l 6 .4. 2 . 6 ? 

I c EG 9 . 1 .7 Verwijz i ng naa r a rt i ke l 9 .1 . onde rdee l b i s onj u i st , omdat d it a rti ke l 

s u b c geen onde rdee l b meer kent 

I c EG B 2 . 1 . 6 Klopt de verwijz i ng naa r a rt i ke l 82. 1 . 6 ? 

I c EG B 2 . 1 .7 Kloppen de ve rwijz i ngen naa r a rt ike l 4.2 (dataove rd ra cht i n het 

kade r va n PV) en a rti ke l 4.3 (d ataove rd racht i n het kade r van 

I tran s port- en systeemd iensten) van de McE ? 

I c EG 132.1 .8 K l opt de verwi jz i ng naa r a rt i ke l 2 . 1 . 1 onderdee l a t/ m e ? 

B2 .1 . 1 0 

I c EG 82.2 . 6 Kloppen de ve rwij z i ngen naa r a rti ke l 4.2 (d ataoverd racht i n het 

kader va n PV) en a rt ike l 4.3 (d ataoverd ra cht i n het kader van 

t ra n sport- en systeemd ien sten) van de M c E ? 
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Bijlage 2 

Redactionele omissies 

I c EG 1 . 1 .1 Er kan worden vo l sta an door te verwi jzen naa r a rt i ke l 54 

E l ektric ite itswet 1 998 en a rt i ke l 22 G aswet. Ve rde re verwijz i ngen z i j n 

overbod ig. 

De te kst " Bes l u it l eve ri ngszekerhei d E l ekt r i c ite itswet 1 998 en Bes l u i t 

l eve ri n gszekerhe id Gaswet " i s waa rsch i j n l ij k ten on rechte n i et 

I c EG 2 . 1 .7 

Ic EG 2.6 .3 

_gesch ra pt. 

Ondu i del ijk is wie bi j onderdeel a de actuele levera nc i e r i s en bi j 

o nderdeel c wie de ni euwe leve ranc i e r i s . 

I c EG 4.5 .2 .1 De gehantee rde form u l eri ngen moeten con s i ste nt z i j n , zoa l s b i j de 

MV- switch i n 4. 6.1 . 1 . 

I c EG 4. 1 2 . 1 . 1 De tekst " i n d i e n mogel i j k" ka n worden gesch ra pt , aangezi e n d it 

ru i mte l a at om het n i et te doen . 

I c EG 5 .33 -1 I n deze bepa l i ng wo rdt ges p roken van ei nd stand en begi n sta nd va n 

het te lwe rk, terwi j l i n bepa l i ng 5 .3 . 2 . 1 wo rdt ges p roken va n 

vastgestelde metersta nd en voo rl a atst va stgeste l d e mete rsta nd . Er 

moet een keuze gemaakt worden voo r den van beid e fo rmu l er i n gen 

om te komen tot een consequent en con s i stent woo rdgeb ru i k . 

I c EG 5 3 Zi n l oopt n iet goed . 

I c EG 6 . 1 De koptekst moet wo rden gewi jz i gd i n " Behandelen en ve rwe rken 

van meetgegevens  voor mutat iqproces sen " . 

I c EG 6.2.2. 2 Waa r nog sp rake i s van "erkende meetve ra ntwoordel i j ke " moet d it 

6 . 2 .2 . 6 vermoedel i jk wo rden aangepast i n "meetve rantwoo rde l ij ke " . 

6 . 2 .2 . 1 1 

6L2.3 .3 

I c EG 8.2 .3 Arti ke l 8 .2.3 i s zeer comp l ex geformu lee rd . D it a rt i ke l moet 

' su b g - 2°  redact i oneel eenvoud iger wo rden gqmaakt . 

I c EG 83.2.3 Het "gradenteken " i n a rti ke l B3 . 2 .3 moet vo l u it worden gesch reven 

a l s Braden Cel s i u s . 

I c EG B3 .3 .3 en verde r De toevoegi ng "van deze b i j i a ge" is vol gens de n i euwe sch ri j fst i j l 

overbod i g en moet wo rdensesch rapt. 

I c EG B3 .5 I n pl a ats van "gegevens " wo rdt bedoeld "meetgegeven s " , zoa l s i n 

codevoo rste l 1 03900. Dit moet wo rden a a ngepa st . 

I c EG 83 . 6 . 2 Ond u ide l i jk waa r "deze wi jz ig i n gen " op doelen . Al s d it s l a at op 

"wijz igi ngen van de p rofiel enmethod ie k " , d a n k lopt de ve rwij z i ng 

n a a r a rt ike l 1 2b en 1 2d va n de Gaswet n iet . 

Al s d it s l aat op "wijz ig i ngen van de techn i sche codes gas " , da n k l opt 

d e term "deze" n iet. 
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Isma 

IcEG I B4.1 

—4 

IcEG B4.1 

IcEG I 6.4.2.9 

Elektriciteit I Doorlaatwaarde < 3*25A en s 1*8oA I Tariefcode 20211 

moet volgens NMa zijn 10211.  

Gas Nultarief I Tariefcode 200000 moet volgens NMa zijn zoom 

(een nul te veel). 

Deze lege bepaling moet worden geschrapt en de nummering 

inclusief verdere verwijzingen moeten worden aangepast, teneinde 

een doorlopende kloppende nummering te krijgen.  
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Bijlage 3 

Ontbrekende motivering 

I c EG 2 . 2 
, 
i Voo r e l k van de regi ste rs a pa rt , d ie i n hoofdstuk 2 zi j n opgenomen , 

moet worden toegel icht wat het doel van dat registe r i s . 

I c EG 3 . 1 0.1 . 2 E r moet worden toegel i cht waa rom geen geb ru i k wo rdt gemaakt van 

h et e l ektron i sch be richtenverkee r en op wel ke wi j ze het verzenden en 

bevesti gen dan pl a atsvindt . 

I c EG 5.4.1 . 1 
1 
i E r moet worden toegel i cht waa rom j u ist de netbeheerde r het 

Standaardj a a rve rb ru i k (h ie rna : SW) moet vaststel len en n iet de 

l eve ranci er . 

I c EG 6 . 5 . 1 . 5 Er moet worden toegel icht waa rom deze a rt i ke len ku n nen ve rva l l e n . 

641 . 6 

I c EG 6.7 E r moet wo rden toegel icht i n wel ke s i tuat ies het nod i g i s om 

h i sto ri sche meetgegevens op to v ragen . 

I c EG 8 . 1 .4 

_ 

Er moet worden toegel i cht waa rom geen geb ru i k wordt gemaakt van 

8 . 1 . 5 het e lektron is ch berichtenve rkeer en op wel ke wij ze het ve rzenden en 

bevestigen da n pla atsvi ndt . 

I c EG 9 . 1 .4 Er moet worden toegel ic ht wat de rol i s van het ve rmel den van het 

CPS op deze p l aats . Kan d it i n een apa rte pa ragraaf? 

I cEG 9 . 1 .7 E r moet worden toegel icht we l ke bevei l i g i ngsove rwegi ngen ku n nen 

s u b e l e iden tot het i ntre kken va n de ve rk l a r i ng bedoel d i n 9 .1 . 5 . 

I c EG i o Er moet worden toegel i cht waa rom i n d it hoofd stuk he rha a ldel ij k de 

toevoegi ng "ten hoogste " bi j de genoemde bewaa rtermij nen wordt 

geb ru ikt. 

I c EG 81 .3 . 1 E r moet worden toege l icht waa rom deze te rm i j n voo r bepa l i ng van 

81 .34 het Sp/ wordt opge re kt van 1 20 d agen naa r3oo dagen . 

I c EG 81 .3 .2 E r moet worden toegel i cht waa rom deze te rm i j n voor bepa l i ng va n 

6 1 .3 .5 I het SJV word t opgerekt van 1 20 dagen naa r 345_d agen . 
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