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Geachte heer Topp, 

 

MAIN Energie, gevestigd te Cruquiusweg 142, 1019 AK te Amsterdam heeft kennisgenomen van de 

terinzagelegging van het ontwerpbesluit tot wijziging van de Informatiecode Elektriciteit en Gas 

alsmede daarmee samenhangende wijzigingen in diverse andere codes ter implementatie van de Wet 

verbetering marktmodel. MAIN Energie wil van deze gelegenheid gebruik maken om haar zienswijze 

kenbaar te maken op met name de Informatiecode (zaak 103834). 

 

MAIN Energie is lid van NEDU en is daarmee bekend met de besluitvormingstrajecten binnen NEDU. 

MAIN Energie heeft regelmatig aangegeven het niet eens te zijn met bepaalde formuleringen in de 

concept Informatiecode. Gezien de interne besluitvormingsprocessen van NEDU (meerderheid van 

stemmen) heeft dit echter niet geleid tot aanpassingen conform onze wens. MAIN Energie ondersteunt 

van harte de Wet verbetering marktmodel met de door u genoemde uitgangspunten onder punt 43. van 

uw conceptbesluit met nummer 103834, met nadruk de korte samenvatting “Kort samengevat komt de 

inhoud van deze brief erop neer dat in de ogen van de wetgever voortaan de leverancier het enige 

aanspreekpunt dient te zijn voor de afnemer en niet meer de netbeheerder.” en punt 48. “In dit model 

heeft de kleinverbruiker één aanspreekpunt voor de levering van elektriciteit en gas. De leverancier 

factureert en int de nettarieven bij de kleinverbruiker en draagt de geïnde bedragen af aan de 

netbeheerder. De kleinverbruiker heeft daardoor nog maar één energierekening voor levering en 

transport en heeft geen bemoeienis meer met de netbeheerder, behoudens het melden van storingen 

en verzoeken betreffende fysieke aanpassingen van de aansluiting.”. Uitgaande van deze 

uitgangspunten is MAIN Energie van mening dat een aantal artikelen in de ter inzage gelegde concept 

Informatiecode anders geformuleerd dienen te worden om een betere invulling te geven aan de 

hiervoor genoemde uitgangspunten. Naast bovengenoemde uitgangspunten is MAIN Energie van 

mening dat Artikelen in de concept Informatiecode niet onnodig een goede marktwerking mogen 

verstoren en dat gehanteerde begrippen eenduidig en ondubbelzinnig dienen te worden gehanteerd 

dan wel in de Begrippenlijst Elektriciteit of Begrippenlijst Gas dienen te worden opgenomen. 

 

Onderstaand zullen wij per Artikel, waar onze zienswijze afwijkt van de formulering, onze zienswijze 

beschrijven: 

• 1.1.7. Hieraan dient te worden toegevoegd, “Behalve voor de paragrafen 3.8 t/m 3.11 waar de 

distributie van de vastgestelde meterstanden door de netbeheerder worden verzorgt”. 

 



• 5.4 MAIN Energie is van mening dat het vaststelling van het standaardjaarverbruik “SJV” door de 

netbeheerder in strijd is met o.a. de uitgangspunten 43 en 48. De netbeheerder heeft niet langer 

contact met de afnemer en weet daardoor niets over de mogelijk specifieke omstandigheden die 

van invloed kunnen zijn op het verwachtte jaarverbruik. Aan uitgangspunten 1 en 2, genoemd 

onder 43. van uw conceptbesluit wordt afbreuk gedaan (leverancier mogelijkheid geven klant 

optimaal te bedienen en leverancier moet zelfstandig rol kunnen vervullen in het aansturen van 

cruciale (administratieve) processen die van invloed zijn op zijn relatie met de klant). Het reële 

verwachtte jaarverbruik leidt tenslotte ook tot een reële voorschotnota. Als er bijvoorbeeld sprake 

is van leegstand, wat in de zakelijke markt helaas regelmatig voorkomt, dan kan de leverancier er 

niet voor zorgen dat het standaardjaarverbruik direct wordt aangepast, de bepalingen in de 

Bijlagen van de Informatiecode (Artikelen B1.3 en B3.4) verhinderen dat. MAIN Energie is van 

mening dat de leverancierleverancierleverancierleverancier het standaardjaarverbruik  moet vaststellenmoet vaststellenmoet vaststellenmoet vaststellen en nietnietnietniet de netbeheerderde netbeheerderde netbeheerderde netbeheerder. De 

leverancier heeft daartoe de mogelijkheden omdat voor het valideren van meterstanden eveneens 

de profielfracties en standaardprofielen dienen te worden gehanteerd. Het niet kunnen aapassen 

van het standaardjaarverbruik door de leverancier levert eveneens een ongewenste situatie op in de 

inkoop van energie omdat er conform het standaardjaarverbruik energie ingekocht moet worden 

die niet overeenkomt met de reële verwachtingen, hetgeen ongewenste financiële ’implicaties met 

zich kan meebrengen en naar onze mening daarmee een optimale marktwerking verstoren. De 

leverancier zal de door hem bepaalde standaardjaarverbruiken middels het elektronisch 

berichtenverkeer aan de betreffende netbeheerder communiceren.  

 

• B1.3.1 (Bijlage). Primair is de zienswijze van MAIN Energie dat het SJV door de leverancier moet 

worden vastgesteld op basis van bovenstaande motivatie. Het meest bezwaarlijk in de formulering 

bij dit punt is dat wij het niet gepast vinden dat de kleinst mogelijke verbruiksperiode 300 dagen 

bedraagt. De profielfracties zijn representatief per standaardprofiel voor elke fractie (uur). Het is 

volstrekt onduidelijk, marktwerking belemmerend alsmede in strijd met de eerder genoemde 

uitgangspunten dat deze minimale periode op maar liefst 300 dagen wordt gezet. De zienswijze 

van MAIN Energie is dat de leverancier met behulp van de actuele profielfracties welke frequent 

worden aangepast elk verbruik groter of gelijk aan een uur kan omrekenen naar een 

standaardjaarverbruik. Bij eventuele geschillen over de omvang van het SJV kunnen netbeheerders 

en leveranciers deze identiek aan de procedure v.w.b. eind- en startstanden bij een leveranciers 

switch, waarbij netbeheerder en leverancier overleggen en op basis waarvan de leverancier haar te 

hanteren SJV in redelijkheid al dan niet aanpast.    

 

• B1.3.2. Aangezien het hier grootverbruikaansluitingen betreft die maandelijks worden afgerekend 

waarvoor in principe ook maandelijks meterstanden nodig zijn is het volstrekt onzinnig dat hier 

maar liefst een periode van 345 dagen wordt gehanteerd als minimale verbruiksperiode om tot een 

nieuw standaardjaarverbruik te komen. De zienswijze van MAIN Energie is dat de leverancier met 

behulp van de profielfracties elk verbruik groter of gelijk aan een uur kan omrekenen naar een 

standaardjaarverbruik. Voor de nauwkeurigheid kan gewerkt worden met een minimale periode van 

30 dagen. Bij eventuele geschillen over de omvang van het SJV kunnen netbeheerders en 

leveranciers deze identiek aan de procedure v.w.b. eind- en startstanden bij een leveranciers 

switch, waarbij netbeheerder en leverancier overleggen en op basis waarvan de leverancier haar te 

hanteren SJV in redelijkheid al dan niet aanpast.   

  

• B1.3.3 Aangezien hier gesproken wordt over “vastgestelde meterstand” en niet over “afgelezen of 

uitgelezen meterstanden” zoals verwoord bij B1.3.1 en B1.3.2 wordt de indruk gewekt dat deze 

standen uit een ander proces voortkomen. De gehanteerde begrippen komen niet in de wetten en 

begrippenlijsten voor waardoor ze niet gedefinieerd zijn en niet eenduidig zijn te interpreteren. 



Naar de mening van MAIN Energie was de Wet verbetering marktmodel primair bedoeld om het 

marktmodel te verbeteren en voornoemde begripsverwarring te voorkomen dan wel weg te nemen. 

Onduidelijk is eveneens of indien er sprake is van “vastgestelde standen”, de bepalingen in B1.3.1 

en B1.3.2. niet van toepassing zijn. 

 

• B1.3.4. Feitelijk staat hier dat als bijvoorbeeld het gemeten verbruik over 290 dagen 100kWh is 

voor een E1A aansluiting, het standaardjaarverbruik wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde 

verbruik van alle E1A aansluitingen (ca. 3000 kWh). De zienswijze van MAIN Energie is dat de 

profielfracties representatief zijn voor elke fractie (uur) en dat dus alle niet geschatte standen met 

behulp van de fracties door de leverancier om te rekenen zijn naar een standaardjaarverbruik. Bij 

eventuele geschillen over de omvang van het SJV kunnen netbeheerders en leveranciers deze 

identiek aan de procedure v.w.b. eind- en startstanden bij een leveranciers switch, waarbij 

netbeheerder en leverancier overleggen en op basis waarvan de leverancier haar te hanteren SJV in 

redelijkheid al dan niet aanpast.    

 

• B1.3.5. Aangegeven is dat voor grootverbruikaansluitingen een gemeten verbruik over een kortere 

periode dan 345 dagen dit verbruik gebruikt wordt om een standaardjaarverbruik te berekenen. 

Wat hier onder “berekenen” wordt verstaan dan wel welke methode wordt toegepast is niet 

duidelijk. De zienswijze van MAIN Energie is dat de leverancier met behulp van de profielfracties 

elk verbruik groter of gelijk aan een uur kan omrekenen naar een standaardjaarverbruik. Voor de 

nauwkeurigheid kan gewerkt worden met een minimale periode van 30 dagen. Bij eventuele 

geschillen over de omvang van het SJV kunnen netbeheerders en leveranciers deze identiek aan de 

procedure v.w.b. eind- en startstanden bij een leveranciers switch, waarbij netbeheerder en 

leverancier overleggen en op basis waarvan de leverancier haar te hanteren SJV in redelijkheid al 

dan niet aanpast.   

  

• B1.3.6. Omdat als gevolg van de Wet verbetering marktmodel de netbeheerder vrijwel geen contact 

meer heeft met afnemers is MAIN Energie van mening dat een schatting van het 

standaardjaarverbruik naar beste inzicht door een netbeheerder vrijwel onmogelijk is zonder 

klantcontact. MAIN Energie is van mening dat de rol van schatten van een standaardjaarverbruik 

exclusief voor leveranciers is weggelegd omdat die door contact met de afnemer altijd een beter en 

actueel inzicht hebben in eventuele gewijzigde klantsituaties welke van invloed zijn op de te 

verwachten afname van betreffende aansluiting. 

 

• B3.4.2. Primair is de zienswijze van MAIN Energie dat het SJV door de leverancier moet worden 

vastgesteld op basis van eerdergenoemde motivatie. Het meest bezwaarlijk in de formulering bij 

dit punt is dat wij het niet gepast vinden dat de kleinst mogelijke verbruiksperiode 300 dagen 

inclusief de maanden januari en februari bedraagt. De profielfracties zijn representatief per 

standaardprofiel voor elke fractie (uur). Het is volstrekt onduidelijk, marktwerking belemmerend 

alsmede in strijd met de eerder genoemde uitgangspunten dat deze minimale periode op maar 

liefst 300 dagen wordt gezet. De zienswijze van MAIN Energie is dat de leverancier met behulp van 

de profielfracties elk verbruik groter of gelijk aan een uur kan omrekenen naar een 

standaardjaarverbruik. Bij eventuele geschillen over de omvang van het SJV kunnen netbeheerders 

en leveranciers deze identiek aan de procedure v.w.b. eind- en startstanden bij een leveranciers 

switch, waarbij netbeheerder en leverancier overleggen en op basis waarvan de leverancier haar te 

hanteren SJV in redelijkheid al dan niet aanpast.    

 

 



• B3.4.3. biedt geen andere mogelijkheid dan B3.4.2, als daar niet aan wordt voldaan worden er 

geen wijzigingen doorgevoerd in het standaardjaarverbruik. Primair is de zienswijze van MAIN 

Energie dat het SJV door de leverancier moet worden vastgesteld op basis van eerdergenoemde 

motivatie. Dit geldt ook indien de genoemde periode korter dan 300 dagen is en de maanden 

januari en februari niet zijn inbegrepen. Bij eventuele geschillen over de omvang van het SJV 

kunnen netbeheerders en leveranciers deze identiek aan de procedure v.w.b. eind- en startstanden 

bij een leveranciers switch, waarbij netbeheerder en leverancier overleggen en op basis waarvan de 

leverancier haar te hanteren SJV in redelijkheid al dan niet aanpast.  

   

• B3.4.5. Primair is de zienswijze van MAIN Energie dat het SJV door de leverancier moet worden 

vastgesteld op basis van eerdergenoemde motivatie. Daarnaast is het begrip “relevante 

verbruiksperiode” volstrekt onduidelijk. De zienswijze van MAIN Energie is dat de leverancier met 

behulp van de profielfracties elk verbruik groter of gelijk aan een uur kan omrekenen naar een 

standaardjaarverbruik. Aangezien iedere fractie een relevante verbruiksperiode betreft die door de 

markt als norm wordt gebruikt en periodiek wordt herzien, aangevuld en aangepast. 

 

• B3.4.6. Primair is de zienswijze van MAIN Energie dat het SJV door de leverancier moet worden 

vastgesteld op basis van eerdergenoemde motivatie. De zienswijze van MAIN Energie is dat de 

leverancier met behulp van de profielfracties elk verbruik groter of gelijk aan een uur kan 

omrekenen naar een standaardjaarverbruik. Bij eventuele geschillen over de omvang van het SJV 

kunnen netbeheerders en leveranciers deze identiek aan de procedure v.w.b. eind- en startstanden 

bij een leveranciers switch, waarbij netbeheerder en leverancier overleggen en op basis waarvan de 

leverancier haar te hanteren SJV in redelijkheid al dan niet aanpast.    

 

Aanvullend op voorgaande is MAIN Energie van mening dat haar zienswijze inzake de Informatiecode 

naadloos aansluit met het ontwerpbesluit 103640 van de Nederlandse Mededingingsautoriteit waarin 

een duidelijke afbakening en toewijzing van verantwoordelijkheden binnen de energiemarkt is 

opgenomen. De door MAIN Energie betoogde verantwoordelijkheid van een leverancier voor het 

bepalen van het SJV  draagt hier aan bij.   

 

MAIN Energie kijkt met belangstelling uit naar uw reactie en ontvangt graag een schriftelijke 

bevestiging van ontvangst van haar zienswijze op de Informatiecode met zaaknummer 103834. 

 

Met vriendelijke groet, 

MAIN Energie BV 

 

 

 

 

Ing. J. Voorsluijs 

Directeur 

 

 

 


