
 

   Blz.  1/5 

Zienswijze wijziging Informatiecode 

Inleiding 

 

De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. (“NLE”) heeft kennisgenomen van het ontwerpbesluit van 

de Nederlandse Mededingingsautoriteit met zaaknummers 103834 en 103900 tot wijziging van de 

Informatiecode Elektriciteit en Gas, alsmede daarmee samenhangende wijzigingen in diverse codes 

ter implementatie van de Wet verbetering marktmodel. Het doet NLE allereerst deugd vast te stellen 

dat de omkering van de meetketen met alle daarmee verband houdende rechten en rollen na lang 

wachten grotendeels in de gewijzigde Informatiecode is opgenomen. Het belang van deze omkering 

en de rol (en verantwoordelijkheid) van de leverancier bij het ophalen, controleren, valideren en 

vaststellen van meterstanden wordt hiermee nu onderkend. Juist deze omkering zal ertoe leiden dat 

‘meterstandenissues’ tot het verleden gaan behoren en de consument vanaf de start van het nieuwe 

marktmodel optimaal kan worden bediend vanuit één verantwoordelijk aanspreekpunt.  

 

NLE is ervan overtuigd dat met deze wijziging van rollen een nieuwe fase in de liberalisering van de 

energiemarkt is aangebroken. Een fase die door haar wordt toegejuicht en het belang van de 

consument bij transparantie, duidelijkheid en eenvoud voorop stelt. Bij meterstandenissues is de 

consument straks – kort gezegd – niet meer afhankelijk van de ‘medewerking’ van de netbeheerder. 

De leverancier is zijn enige aanspreekpunt en de leverancier draagt er zorg voor dat vragen en 

problemen van de consument met betrekking tot meterstanden adequaat en deskundig worden 

opgelost, zonder dat de consument daarbij deelgenoot wordt van (voor de consument) 

onbegrijpelijke discussies tussen de leverancier en de netbeheerder (of tussen leveranciers onderling 

met tussenkomst van de netbeheerder) omtrent meterstandenissues, zoals voorheen in de praktijk 

helaas vaak het geval was.  

 

Van belang is nogmaals vast te stellen dat de essentie van het omkeren van de meetketen steeds is 

geweest (en nog steeds is) dat uitsluitend de leverancier verantwoordelijk is voor het vaststellen van 

de meterstanden en de verbruiken. 

 

Bij de vastlegging van de nieuwe verantwoordelijkheid en rol van de leverancier in de gewijzigde 

Informatiecode echter is - naar nu blijkt - de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de 

netbeheerder om eens in de drie jaar bij de kleinverbruiker de meterstand fysiek op te nemen 

aangegrepen om toch weer op één punt van het primaire beginsel af te wijken. De netbeheerder zal 

namelijk na de fysieke opname ‘impliciet’ meterstanden en daarmee reconciliatieverbruiken voor de 

leverancier gaan vaststellen. Deze vaststelling van meterstanden door de netbeheerder doorkruist 

eenvoudigweg de nieuwe verantwoordelijkheid van de leverancier zoals hierboven uiteengezet en 

neemt met zich mee dat de meetketen (en daarmee de meetdata) eenzijdig wordt aangetast, met als 

gevolg een tussentijds ‘afrekenmoment’ aan de inkoopkant bij de leverancier. Een afrekenmoment 

dat niet synchroon is aan de jaarlijkse afrekencyclus van NLE, die net als vele andere leveranciers een 

afrekencyclus met haar klanten kent die gelijk loopt aan het contractjaar. Hierdoor zullen de door de 

netbeheerders gehanteerde verbruiken enerzijds en de door de leveranciers gehanteerde (en bij 

haar eindverbruikers in rekening gebrachte) verbruiken weer uit elkaar gaan lopen, met alle 

mogelijke toekomstige geschilpunten van dien.  
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Dit creëert een situatie die door NLE als volstrekt ongewenst wordt beschouwd. De beoogde 

transparantie, duidelijkheid en eenvoud met de introductie van het nieuwe marktmodel dreigt 

hierdoor alsnog voor een groot deel verloren te gaan.  

 

NLE verzoekt daarom met klem dat de desbetreffende artikelen in de gewijzigde informatiecode 

worden aangepast, zodat de voorgenomen scheiding van verantwoordelijkheden tussen leverancier 

en netbeheerder integraal en consistent wordt doorgevoerd. Dit standpunt strookt ook met het 

nieuwe artikel 95ca Elektriciteitswet (cf. 44a Gaswet) waarin is benoemd dat uitsluitend de 

leverancier een meetbedrijf inschakelt voor het controleren, valideren en vaststellen van 

meterstanden.  

 

Hieronder zal NLE haar visie nader concretiseren. NLE zal onder meer stil staan bij de artikelen in de 

gewijzigde Informatiecode die naar haar mening wijziging behoeven, dan wel verwijderd dienen te 

worden, alsmede aangeven welke aanpassingen zij wenselijk acht om verstoring van de meetketen 

en de reconciliatie door fysieke opname van de netbeheerder te voorkomen zodat de belangen van 

de consumenten en leverancier bij een eenduidige meetketen gewaarborgd blijven.  

 

Naast voornoemde opmerkingen maakt NLE graag van de gelegenheid gebruik om een tweetal 

andere onderdelen van de gewijzigde Informatiecode aan de orde te stellen. Het gaat daarbij om het 

voornemen van de netbeheerders om afsluitkosten bij de leverancier in rekening te brengen voor het 

verwerken van een End-of-Supply (“EOS”) door de netbeheerder en de wettelijke verankering van 

het contracteinderegister in de Informatiecode.   

 

1. Collecteren, valideren, vaststellen en distribueren van meterstanden door leverancier 

 

In de artikelen 5.1.2 tot en met 5.1.4 van de gewijzigde Informatiecode wordt de 

verantwoordelijkheid van de leverancier voor het collecteren, valideren, vaststellen en distribueren 

van meterstanden nader uiteengezet. Deze verantwoordelijkheden stroken volledig met de 

doelstelling van de wetgever om de meetketen om te draaien en sluiten ook rechtstreeks aan bij het 

nieuwe artikel 95ca Elektriciteitswet, waarin - zoals hiervoor reeds kort aangeduid - is vastgelegd dat 

uitsluitend de leverancier een meetbedrijf inschakelt voor het collecteren, valideren en vaststellen 

van de meetgegevens die betrekking hebben op een kleinverbruiker. Deze door de leverancier 

vastgestelde meetdata worden vervolgens gebruikt ten behoeve van de vaststelling van het verbruik 

van de kleinverbruiker. Een zelfstandige rol voor de netbeheerder in dit proces wordt in het nieuwe 

artikel 95ca Elektriciteitswet niet benoemd. Dat is ook niet vreemd, nu de wetgever met dit artikel 

enkel de leverancier voor ogen had bij voornoemde taken, en niet de netbeheerder. Dat blijkt niet 

alleen uit de doelstelling van artikel 95ca Elektriciteitswet, maar ook onmiskenbaar uit de letterlijke 

(grammaticale) tekst van artikel 95ca. Het wekt daarom verbazing dat deze wettelijke grondslag niet 

volledig juist in de gewijzigde Informatiecode terugkomt. Sterker nog, de gewijzigde Informatiecode 

is volgens NLE met het gewijzigde artikel 5.2, waarin de fysieke meteropname door de netbeheerder 

is beschreven, in strijd met de wet. NLE licht dat in de volgende paragraaf nader toe.  
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2. Collecteren, valideren en vaststellen van fysieke meteropnames door de regionale 

netbeheerder voor de leverancier 

 

In artikel 5.2.1 tot en met artikel 5.2.2.3 is opgenomen dat de regionale netbeheerder fysieke 

meteropnames uitvoert in de navolgende gevallen: (i) tenminste eens in de 36 maanden bij niet op 

afstand uitleesbare meetinrichtingen, en (ii) bij processen als het plaatsen, verwijderen etc. van een 

meetinrichting bij een kleinverbruiker. De bezwaren van NLE richten zich voornamelijk tegen de 

fysieke opname van de meterstanden door de netbeheerder genoemd onder punt (i). 

 

Uit de tekst van artikel 5.2.2 blijkt dat de netbeheerder deze fysieke opnames voor de leverancier 

vaststelt. Oftewel, er is sprake van een ‘impliciete’ vaststelling door de leverancier. Na validatie door 

de netbeheerder wordt de fysiek opgenomen stand namelijk door de netbeheerder vastgesteld en 

wordt de stand in het toegankelijk meetregister beschikbaar gesteld. Deze feitelijk door de 

netbeheerder vastgestelde stand, wordt vervolgens gebruikt voor de reconciliatie, zo blijkt uit artikel 

5.3.4.4. In dit artikel is opgenomen dat: “De regionale netbeheerder bepaalt het verbruik voor de 

reconciliatie, overeenkomstig 5.3.2 en 5.3.3, op basis van alle ontvangen vastgestelde meterstanden 

en [cursief NLE] namens de leverancier door de regionale netbeheerder vastgestelde meterstanden.”  

 

Zonder dat de leverancier deze fysiek vastgestelde stand heeft kunnen controleren en valideren, ziet 

zij zich echter geconfronteerd met een meterstand die leidend is voor de reconciliatie en daarmee 

automatisch een tussentijds ‘afrekenoment’ aan de inkoopkant tot gevolg heeft. Een afrekening die 

niet synchroon loopt met de afrekencyclus met de klant. Voor leveranciers (vrijwel alle nieuwe 

toetreders!) waarbij de afrekencyclus met de klant niet synchroon loopt met de meteropnamecyclus 

van de netbeheerder creëert dit een situatie die te allen tijde voorkomen dient te worden. Zowel 

voor de klant als de leverancier is een tussentijds vaststellingsmoment een potentiële bron voor 

administratieve problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mogelijke fouten bij het aflezen van de 

meter door de netbeheerder bij fysieke opname, of de (administratieve) onmogelijkheid tot bepaling 

van het jaarverbruik van de klant aan de hand van deelverbruiken (inkoop- en facturatiesystemen 

zijn hier immers niet op ingericht) en het per definitie ontstaan van verschillen tussen de door de 

netbeheerder vastgestelde verbruiken voor reconciliatie en de verbruiken waarop de leverancier 

haar eindverbruikers kan afrekenen. Daar komt bij dat niet volkomen duidelijk is of een door de 

netbeheerder vastgestelde stand in het dispuutproces kan worden betrokken omdat de meterstand 

impliciet door de leverancier is vastgesteld. Het dispuutproces dat juist moet waarborgen dat 

meterstandenissues op een heldere en effectieve wijze worden afgehandeld, wordt hiermee 

mogelijk buitenspel gezet.  

 

De ratio achter de methodiek van ‘impliciet’ meterstanden vaststellen, ontgaat NLE. Met deze 

methodiek lijkt kunstmatig te zijn getracht om de gewijzigde Informatiecode in lijn met de wet te 

brengen. De facto is daar echter geen sprake van, nu de eigen bevoegdheid van de leverancier tot 

het vaststellen, valideren, en controleren van de meterstanden via voornoemde artikelen in de 

Informatiecode de leverancier wordt ontnomen met alle schadelijke gevolgen van dien.  
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Gezien het voorgaande pleit NLE ervoor dat de voorgestelde regeling met betrekking tot fysieke 

opname door de netbeheerder wordt aangepast met inachtneming van de doelstellingen van de 

wetgever om de meetketen en daarmee verband houdende verantwoordelijkheden om te draaien.  

 

Het verdient de voorkeur daarbij primair aansluiting te zoeken bij het meest zuivere scenario: de 

netbeheerder stelt geen standen vast namens de leverancier, maar haalt deze uitsluitend eens in de 

drie jaar (andere frequentie kan uiteraard ook) op voor eigen gebruik. De door de netbeheerder 

vastgestelde standen krijgen daarmee geen formele status in het meetregister, worden niet gebruikt 

voor reconciliatie of verbruik, maar zijn enkel bedoeld voor eigen gebruik van de netbeheerder.  

Deze benadering sluit bovendien rechtstreeks aan bij de tekst en ratio van artikel 95ca 

Elektriciteitswet.  

 

NLE staat daarnaast open voor implementatie van een alternatieve regeling, waarbij de 

netbeheerder na een fysieke opname via een standenbericht (al dan niet via het voorziene 

Dispuutproces) alleen een stand stuurt, indien deze sterk (criteria nog te bepalen, maar dat is 

overkomelijk) afwijkt van de meetreeks. Het zou in dat geval uitsluitend aan de leverancier zijn of 

deze een dergelijke tussentijdse stand op dat moment wenst vast te stellen en/of meeneemt in de 

beoordeling van de eerstvolgende stand (hetgeen de leverancier tevens in staat stelt preventief in 

contract te treden met de kleinverbruiker ten aanzien van die eerstvolgende stand). 

 

3. Kosten verwerking EOS 

 

Met inachtneming van artikel 3.4 van de gewijzigde Informatiecode voert de netbeheerder de 

beëindiging van de levering bij een kleinverbruiker uit. De rollen en verantwoordelijkheden van 

netbeheerder en leverancier zijn hierbij duidelijk omschreven. Echter, binnen NEDU loopt thans een 

discussie waarbij de netbeheerders zich op het standpunt stellen dat zij gerechtigd zijn kosten bij de 

leverancier in rekening te brengen voor het verwerken van een EOS (“end-of-supply”) bij een niet op 

afstand afschakelbare meter. Een en ander is reeds in concept uitgewerkt in zogeheten 

‘detailprocesmodellen’.  

 

NLE verzet zich hier uitdrukkelijk tegen en zou graag zien dat in de Informatiecode expliciet wordt 

opgenomen dat voor de verwerking van een EOS door de netbeheerder in alle gevallen geen kosten 

bij de leverancier in rekening gebracht kunnen en mogen worden. Het adequaat verwerken van 

afsluitingen is een wettelijke taak van de netbeheerder en het bedingen van een vergoeding voor de 

verwerking druist daar volledig tegen in. Daarnaast draagt de leverancier in het nieuwe marktmodel 

ook al het volledige incassorisico op de transportkosten van de netbeheerder. Het bedingen van een 

vergoeding voor verwerking van een EOS verhoudt zich daar geenszins mee. Sterker nog, het 

incassorisico van de leverancier wordt met deze handelswijze juist vergroot. Daarnaast gaan binnen 

Netbeheer-Nederland reeds stemmen op om ook bij slimme meters op basis van diverse 

overwegingen de functionaliteit van het op afstand afschakelen niet in de meter op te nemen, 

waardoor de facto geen verschil meer zou ontstaan met de huidige situatie. Deze huidige situatie, 

waarbij de netbeheerders geen kosten mogen bedingen voor het verwerken van EOS, dient derhalve 

gehandhaafd te blijven en als zodanig ook te worden opgenomen in de gewijzigde Informatiecode.  
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4. Contracteinderegister 

 

Het contracteinderegister heeft zijn beslag gekregen in artikel 2.5 van de gewijzigde Informatiecode. 

Hiermee wordt een wettelijke status gegevens aan het contracteinderegister, terwijl dat voorheen 

een door de branche zelf gereguleerde aangelegenheid was (het bekende “Contract Controle 

Protocol”). Deelname aan dit protocol geschiedde op basis van vrijwilligheid. Met de gewijzigde 

Informatiecode komt hieraan definitief een einde. Iedere leverancier is verplicht de gegevens als 

bedoeld in artikel 2.5.3 ter beschikking te stellen aan het contracteinderegister.  

 

In de voorgestelde regeling van het contracteinderegister ontbreken bepalingen die mogelijk 

misbruik van het contacteinderegister door leveranciers kunnen sanctioneren. Oftewel, niet 

uitdrukkelijk is opgenomen dat het contracteinderegister uitsluitend mag worden geraadpleegd in 

het geval van én vanaf het moment van een leveranciersswitch (dus niet vanaf het moment van 

opzegging). Gebruik van het register voor marketingdoeleinden, agressieve winbacks of andere 

commerciële acties zonder dat er sprake is van een daadwerkelijke wisseling van leverancier wordt 

echter thans niet uitgesloten. De tekst van artikel 2.5.5 bepaalt enkel dat de contracteindegegevens 

van een kleinverbruiker opvraagbaar zijn door een leverancier die beschikt over een machtiging van 

de desbetreffende kleinverbruiker. NLE vindt deze beschrijving niet toereikend om mogelijk misbruik 

van het contracteinderegister te voorkomen.  

 

Gezien het voorgaande, zou NLE graag zien dat de regeling van het contracteinderegister in de 

Informatiecode wordt uitgebreid met expliciete verbodsbepalingen, zodat oneigenlijk gebruik van 

het contracteinderegister te allen tijde kan worden beteugeld. Daarnaast biedt het de 

toezichthouder een handvat om op te treden bij vermoedens van misbruik van het register. Thans 

ontbreekt deze expliciete mogelijkheid (voor zover misbruik van het huidige in de branche 

overeengekomen protocol niet te betitelen zou zijn als een oneerlijke handelspraktijk).  
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