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Naar aanleiding van het Actieplan Dataveiligheid van EnergieNederland, Netbeheer Nederland en de
Vrijhandelsorganisatie Elektriciteit en Gas (VOEG) heeft de Autoriteit Consument & Markt (hierna: de
ACM) op 29 mei 2017 een voorstel ontvangen van NEDU (Nederlandse EnergieData Uitwisseling)
tot wijziging van de Informatiecode elektriciteit en gas (hierna: ICeg).1 Dit voorstel treft u bijgevoegd
aan. In de lCeg staan de voorwaarden over de wijze van gegevensverwerking voor partijen die zich
bezighouden met meten, leveren en transporteren van gas en elektriciteit. De ACM moet de
voorgestelde wijzigingen beoordelen en het is aan de ACM om de wijzigingen vast te stellen. Ter
voorbereiding op haar besluitvorming verzoekt de ACM de Autoriteit persoonsgegevens een advies
uit te brengen over de door de NEDU voorgestelde wijzigingen voor zover het gaat om het verwerken
van de persoonsgegevens.
De maatregelen in het actieplan hebben tot doel de bescherming van klantgegevens naar een hoger
plan te tillen, met name in de fase van het Aanbod-op-Maat en de manier waarop betrokkenen hun
ondubbelzinnige toestemming kunnen geven. De ACM constateert dat het voorstel gaat over het
verwerken van persoonsgegevens van kleinverbruikers en dat de Wet bescherming
persoonsgegevens (hierna: Wbp) hierop van toepassing is.
Hieronder geeft de ACM een korte toelichting op het ingediende voorstel.
Wat zijn codes?
Een code is een algemeen verbindend voorschrift dat is vastgesteld door de ACM. De wettelijke
grondslag voor een wijziging van de ICeg is artikel 54 van de Elektriciteitswet respectievelijk artikel
Het voorstel bevat tevens een wijziging van de Begrippencode elektriciteit en de Begrippencode gas, waarvoor
Netbeheer Nederland verantwoordelijk is. Dit deel van het voorstel is niet relevant voor deze brief.
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22 van de Gaswet. Nadat de ACM de codes heeft vastgesteld zijn deze verbindend voor alle partijen
die zich bezighouden met het transport, leveren of het meten van elektriciteit respectievelijk gas. In
de ICeg staan de voorwaarden die deze partijen onderling en jegens hun afnemers hanteren bij de
uitvoering van hun administratieve processen. Het gaat daarbij om de wijze waarop de partijen
samenhangende gegevens vastleggen, uitwisselen, gebruiken en de termijn waarbinnen zij
gegevens bewaren. De ACM stelt een wijziging van de ICeg vast op verzoek van de samenwerkende
partijen uit de energiesector.

Verzoek
De ACM beschouwt de Autoriteit persoonsgegevens als adviseur zoals bedoeld in afdeling 3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij verwijst de ACM naar artikel 51 van de Wbp. Hierin staat
dat Autoriteit persoonsgegevens om advies kan worden gevraagd. De ACM wijst er daarbij op dat zij
eerder met de Autoriteit persoonsgegevens contact over het voorstel heeft gehad en dat het voorstel
betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. Uit de Memorie van Toelichting 2 blijkt dat
de publieke sector de Autoriteit persoonsgegevens desgewenst kan raadplegen over de wijze
waarop de wettelijke normen een nadere invulling moeten krijgen. De ACM verzoekt de Autoriteit
persoonsgegevens om binnen acht weken haar advies uit te brengen over het voorstel.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de in
het briefhoofd vermelde contactpersoon.
Hoogachtend,
Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,

[vertrouwelijk]
Teammanager Directie Energie
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Inhoud van de wijzigingen
De gegevens van alle Nederlandse afnemers zijn opgeslagen in drie registers, te weten het centraal
aansluitingenregister, het contracteindegegevensregister en het toegankelijk meetregister. De
netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer van deze registers. Binnen de energiesector
wisselen verschillende partijen persoonsgegevens uit om marktprocessen mogelijk te maken, zoals
het switchen, inhuizen en uithuizen. Om de gegevens beter te beveiligen tegen onbedoelde of
onbevoegde inzage is volgens de indieners een wijziging van de ICeg noodzakelijk. Het voorstel
beperkt zich tot de gegevens van zogenoemde kleinverbruikers, waaronder consumenten en
kleinzakelijke ondernemers.

