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Geachte heer Don,
Netbeheer Nederland heeft 17 mei 2018 een voorstel bij ACM ingediend voor een nieuwe Netcode elek-triciteit. Dit voorstel met kenmerk BR-2018-1386 is bij ACM in behandeling onder zaaknummerACM/18/032994. In bijlage 7 van dit voorstel informeert Netbeheer Nederland u over de bijbehorendewijzigingen van de Informatiecode elektriciteit en gas. Deze bijlage is hierbij opnieuw aangehecht en kuntu beschouwen als een door NEDU ingediend voorstel namens een representatief deel van de onderne-mingen zoals bedoeld in artikel 54 Elektriciteitswet 1998.
Wijzigingen lnformatiecodeHet voorstel van Netbeheer Nederland strekt tot implementatie van de Network Code on Requirementsfor Generators (NC RfG), de Guideline on System Operation (GL SO) en een aantal Europeesrechtelijke be-grippen. Bij deze implementatie zijn delen van de huidige Netcode elektriciteit en Systeemcode elektrici-teit samengevoegd, terwijl andere delen daarvan zijn verwijderd. Nu de gehandhaafde artikelen zijn ver-nummerd, dienen de verwijzingen in de Informatiecode hierop te worden aangepast. De aangepaste ver-wijzingen in de Informatiecode zijn opgenomen in bijgaand voorstel, c.q. bijlage 7.
Gevolgde procedureDe onderhavige wijzigingen van de Informatiecode (bijlage 7) zijn op 29 april jl. goedgekeurd door hetGEN (artikel 33 Elektriciteitswet). Zie p. 17 van bijlage 8 van het voorstel voor een nieuwe Netcode elektri-citeit. Vervolgens zijn de beoogde wijzigingen van de Informatiecode op 23 mei jl. vastgesteld door de
ALV NEDU.
lnwerkingtredingDe wijzigingen van de Informatiecode dienen gelijktijdig in werking te treden met de nieuwe Netcodeelektriciteit.
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Representativiteit NEDU|n NEDU zijn netbeheerders, leveranciers, meetverantwoordelijken en programmaverantwoordelijkenverenigd, Tijdens de ledenvergadering van 23 mei 2018 zijn de voorgestelde wijzigingen van de Informa-tiecode unaniem vastgesteld. Gelet hierop meent NEDU dat het onderhavige wijzigingsvoorstel is inge-diend door een representatief deel van de in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 bedoelde ondernemingen.Zie desgewenst ook bijgaande actuele ledenlijst.
et,

VoorzitterVereniging NEDU

BIJLAGEN| Wijzigingen lnformatiecode elektriciteit en gas ("bijiage 7”)ll Ledenlijst NEDU
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In aanvuliing op 2.1.3 neemt de netbeheerder in het aansluitingenregister ten aanzien van grootverbruikaansluitingenmet inbegrip van de aansluitingen bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid van de Elektriciteitswet 1998, de volgendegegevens op:a. de bedrijfs-EAN—code van de meetverantwoordelijke dan wel, indien sprake is van een aansluiting waarbij op grondvan mas—WVM de Netcode elektriciteit geen comptabele meetinrichting aanwezig is of in-dien sprake is van een aansluiting zoals bedoeld in 83.4.7, de bedrijfs-EAN-code van de netbeheerder,(...... )
De netbeheerder van het iandelijk hoogspanningsnet respectievelijk de beheerder van het landelijk gastransportnetverlenen de andere netbeheerders desgevraagd1nzage in het programmaverantwoordelijkenregister, bedoeld in pan-WWWWWWWWM paragraaf 3.2 van de Transport-code gas LNB.
De netbeheerder kan ten behoeve van de uitbetaling van compensatievergoedingen, bedoeld in 53+amkfli§van deNetcode elektriciteit en 4.2.1 van de Aansluit- en transportcode gas RNB, tot uiterlijk dertig werkdagen nadat een sto-ring is opgetreden de contactgegevens en bankrekeningnummers van de aangeslotenen behorende bij de getroffenkleinverbruikaansluitingen opvragen bij de leveranciers.
Naar aanleiding van de ontvangen opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting controleert de netbe-heerder of.a. de melding voliedig en syntactisch correct is;b. de EAN-code van de aansluiting voor komt in zijn aansluitingenregister,c. de meetverantwoordelijke geregistreerd staat in het MV-registerd de EAN-code betrekking heeft op een secundair allocatiepunt als bedoeld in artikel Mfivan de Netcodeeiektriciteit.
De opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting wordt niet uitgevoerd als één of meer van de contro-les, bedoeld in 2.11.2, een negatief resultaat opleveren. De netbeheerder bericht dit uiteriijk de werkdag na ontvangstvan de opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting aan de opvragende meetverantwoordeiijke envermeldt daarbij:a. de EAN-code van de aansluiting;b. de bedrijfs-EAN—code van de netbeheerder,1:. de EAN—code van de opvragende meetverantwoordelijke;01 de reden van het niet uitvoeren van de opvraag:1° de opvraag van de gegevens van het primaire deel van de meetinrichting is niet voiledig of syntactisch onjuist;2' de EAN-code van de aansluiting is onbekend;3' de meetverantwoordelijke komt niet voor in het MV-register;4' de EAN-code heeft betrekking op een secundair allocatiepunt als bedoeld in artikelZ+1.—1%—2,9_van de Netco—de elektriciteit.e. indien aangeleverd in de opvraag: het referentienummer van de meetverantwoordelijke;
Het verbruik voor een kleinverbruikaansiuiting zonder meetinrichting wordt door de regionale netbeheerder bepaald opbasis van:a. het belastingprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage B2 wordt bepaaid voor zover het eeninstallatie voor openbare veriichting of een verkeersregelinstailatie betreft;b. het verbruiksprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijiage 81.3 wordt bepaald voor zover heteen andere installatie dan een installatie voor openbare verlichting of en verkeersregelinstailatie betreft met dienten verstande dat de regionaie netbeheerder het standaardjaarverbruik bepaalt op basis van de gegevens genoemdin%ande Netcode elektriciteit.
De meetverantwoordelijke steit voor mutatieprocessen, zoals bedoeld in 6.1.1.1, geen meterstand vast voor gasaanslui-tingen behorend tot de afnamecategorie GGV, GXX, 615 of GIN, bedoeidIn paragraaf 4.3.1 van de Allocatiecode gas, ofvoor elektriciteitsaansluitingen die onbemeten zijn op grond vanande Netcode elektrici-teit.
Maandelijks, uiteriijk de tiende werkdag van de maand na de maand waarop de meetgegevens, zoals bedoeid in 6.2.2.1betrekking hebben, verstrekt de meetverantwoordelijke aan de netbeheerder.a. de werkelijke (gecorrigeerde) hoeveelheid met het net uitgewisselde energie, onderscheiden naar normaaluren enIaaguren, in het overdrachtspunt van de aansluiting, waarbij in geval van een meetinrichting met één telwerk dezebeide hoeveeiheden worden bepaaid op basis van de 15-minutenwaarden;b. de tellerstand(en) (normaaiteiwerk en laagtelwerk of in geval van een meetinrichting met één teiwerk: enkeiteiwerk);c. de bij de tellerstanden behorende vermenigvuldigingsfactoren;d. indien van toepassing de kax of de hoeveelheid met het net uitgewisselde blindenergie.
Deze overdracht van meetgegevens vindt piaats uiteriijk de tiende werkdag van de maand na de maand waarop demeetgegevens betrekking heeft en overeenkomstig hetgeen daaromtrent1nWWWWisbepaald, waarbij voor 'erkende programmaverantwoordelijke' dient teworden gelezen 'meetverantwoordelijke’.
De door de netbeheerder, op basis vanWWW
giekmmeij, van een programmaverantwoordelijke ontvangen verzoeken tot aanpassing van de hem eerder op basis van6.3.6.4 en 6.3.7.3 toegezonden meetgegevens zullen door de netbeheerder worden afgehandeid voor de termijn waarop6.3.7 respectievelijk 6.3.8 van toepassing is.
Verzoeken op basis vanWWW
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neemt de netbeheerder aan wie het verzoek is gericht niet in behandeling wanneer meer dan vijf werkdagen zijn ver-streken na de dag waarop hij overeenkomstig 6.3.6.4 of 6.3.7.3 de meetgegevens aan die programmaverantwoordelijkeheeft verzonden, tenzij de programmaverantwoordelijke de fout waarvan hij correctie verzoekt redelijkerwijs niet binnendie termijn heeft kunnen opmerken.
Indien de netbeheerder van een programmaveranMoordelijke een verzoek op basis van 3444mmeieieerieiteit- ik I 1 vi'f ' ' ‘ i heeft ontvangen dan voert hij 6.3.9 onverwijld uit.

in afwijking van 6.3.1.1 gaat de netbeheerder voor het samenstellen van de meetgegevens ten behoeve van program-maverantwoordelijkheid vanWdieop grond vanWvan de Netcode elektriciteit niet beschikken over een meetinrichting, uit van:a. het beiastingprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 2 bij deze regeling is vastgesteid voorzover het een installatie voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie betreft;b. het verbruiksprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 1 bij deze regeling is vastgesteid voorzover het een andere installatie dan een installatie voor openbare veriichting of een verkeersregelinstallatie betreft.
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de andere netbeheerders, ieder voor het eigen net, ieggen dein 6.3.1.1 bedoelde meetgegevens met betrekking tot de aansluitingen als bedoeld inande Netcode elektriciteit per programmatijdseenheid vast in separate dagrapporten.
Wear in de artikelen 6.3.5.9 tot en met 6.3.5.11 programmaverantwoordelijke staat moet, ten behoeve van congestiema-nagement zoals bedoeld in paragraaf 54:2—21van de Netcode elektriciteit, ook CG~aangeslotene worden gelezen.
Indien de netbeheerder tussen 12:00 en 16:00 uur van de tiende werkdag na de dag van coliectie van de meetgegevensvan de programmaverantwoordelijke een verzoek zoals bedoeldInWWhafl ontvangen, zal de netbeheerder zo mogelijk en nodig de op grond van6.35.6 en 63. 5.7 verzamelde meetgegevens aanpassen Vervolgens worden deze meetgegevens als definitieve meetge-gevens diezelfde dag voor 24:00 uur verzonden aan de netbeheerder van het landeiijk hoogspanningsnet en aan dedesbetreffende programmaverantwoordelijke.
De netbeheerder geeft aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de hoeveelheid op het net ingevoededuurzame of wkk—elektriciteit per aansluiting, of, indienWande Netcode elektriciteit van toe-passing is, per productie--installatie van een groen- of wkkproducent door
De netbeheerder geeft aan de groen- of wkk-producent de hoeveelheid op het net ingevoede duurzame of wkk-elektriciteii per aansluiting, of, indienWande Netcode elektriciteit van toepassing is. per pro-ductie—installatie door.
De allocatie en reconciliatie elektriciteit wordt uitgevoerd overeenkomstig deWWvnN
HetIn -. . .de G95Wmwordt beheerd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.
Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1.1 stelt de uitvoen‘ngsorganisatie, bedoeld in 9.1.3. het eiektronische berichten-verkeer. bedoeld in 9.1.; open voor berichtenverkeer ten behoeve van gesloten distributiesystemen die voldoen aan devoorwaarden genoemd in artikel ZaLS-mvan de Netcode elektriciteit. Daarbij stelt de uitvoeringsorganisatie de be-heerder van het desbetreffende gesloten distributiesysteem op de hoogte van de in artikel 9.1.2 bedoelde regels doortoezending daarvan.
In het geval de aansluiting van een installatie voor openbare verlichting op grond vanWande Netcode elektriciteit niet is voorzien van een comptabele meetinrichting, verstrekt de aangeslotene, tenzij andersovereengekomen, eenmaal per kwartaal aan de netbeheerder de volgende gegevens:a. het aantai lampen (inclusief voorschakelapparatuur) behorende tot de installatie;b. het vermogen per lamp (inclusief voorschakelapparatuur);en per door de netbeheerder aan te geven tijdvak, voor zover van toepassing, vooraf:c het brandschema (inclusief onderhoud)d. de tijden dat de installatie wordt gedimd en het vermogen van de lampen (inclusief voorschakeiapparatuur) in ge-,dimde situatie.
in het gevai een aansluiting van een installatie, niet zijnde een installatie voor openbare verlichting. op grond van 243—5Wande Netcode elektriciteit niet is voorzien van een comptabe|e meetinrichting, verstrekt de aan-geslotene, tenzij anders overeengekomen, eenmaal per kwartaal aan de netbeheerder het vermogen van de installatie,zowei in normale bedrijfstoestand als - voor zover van toepassing — in do situatie dat de installatie is gedimd respectie-veiijk buiten bedrijf is en per door de netbeheerder aan te geven tijdvak — voor zover van toepassing — vooraf de tijdenwaarop de installatie zichIn één van deze bedrijfstoestanden bevindt.

Ein B7.1 onder 2..1 5 onderdeel a:
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Ledenlijst NEDU d.d. 23 mei 2018
NaamAGEM Levering B.V.Allure Energie B.V.
Anexo B.V.Axpo Trading AGBewaakt & BewoondBudgetEnergie B.V.Chiriqui B.V.Conceptsnsolutions B.V.
Cooperatieve Vereniging NLD Energie U.A.Coteq Netbeheer B.V.De Groene Stroomfabriek B.V.De Vrije Energie ProducentDe Vrije Energie ProducentDELTA Comfort B.V.DGB Energie B.V.DNWG InfraE.D. Mij B.V.Ealyze B.V.
Econvert Climate & Energy B.V.e-Energy Europe B.V.Endesa Energia SAUEnduris B.V.
Eneco Energy Trade B.V.Eneco Energy Trade B.V.Eneco Services B.V.Eneco Zakelijk B.V.
Eneco Zuid Nederland B.V.Energiezdirect B.V.Energie365 B.V.Energieln B.V.Energy Trading Company B.V.
Energy Trading Company B.V.Energyhouse B.V.
EnergyZero B.V.Enexis Netbeheer B.V.
ENGIE Energie Nederland N.V.ENGIE Energie Nederland N.V.ENGIE Energie Nederland N.V.ENGIE Nederland Retail N.V.ENGIE UnitedConsumers Energie B.V.
eni S.p.A. Belgisch filiaalEssent Energie Verkoop Nederland B.V.Essent Retail Energie B.V.Essent Sales Portfolio Mgmt B.V.
Essent sales Portfolio Mgmt B.V.

ClassificatieEnergieleverancierEnergieleverancierMeetverantwoordelijke
Energieleverancier
EnergieleverancierEnergieleverancierEnergieleverancierEnergieleverancier
EnergieleverancierRegionaal NetbeheerderEnergieleverancierEnergieleverancierProgrammaverantwoordelijke ElektriciteitEnergieleverancierEnergieleverancierMeetverantwoordelijkeEnergieleverancierMeetverantwoordelijke
EnergieleverancierEnergieleverancierEnergieleverancier
Regionaal NetbeheerderProgrammaverantwoordelijke ElektriciteitProgrammaverantwoordelijke GasEnergieleverancierEnergieleverancierEnergieleverancierEnergieleverancier
Energieleverancier
EnergieleverancierProgrammaverantwoordelijke ElektriciteitEnergieleverancierEnergieleverancier
EnergieleverancierRegionaal NetbeheerderProgrammaverantwoordelijke ElektriciteitProgrammaverantwoordelijke GasEnergieleverancier
EnergieleverancierEnergieleverancier
Energieleverancier
EnergieleverancierEnergieleverancierProgrammaverantwoordelijke ElektriciteitProgrammaverantwoordelijke Gas



Naam
European energy Pooling bvbaFENOR B.V.Flexenergie B.V.FlexNet Energie B.V.Fudura B.V.Gas Natural Europe t.a.v. Succursale Pays Bas
GasTerra B.V.GasTerra B.V. (PVG)Gasunie Transport Services BVGazprom Marketing & Trading Retail LtdGetec Energie AGGreen Dutch Energy B.V.GreenchoiceHezelaer Energy B.V.Holthausen Clean Energy B.V.
Huismerk Energie N.V.
HVC Energie B.V.lngenieursbureau Ebatech B.V.INNAX energiemanagement B.V.Innova Energie B.V.Joulz Meetbedrijf B.V.KAS Energy BVKenter B.V.Kinect Energy GroupKleinverbruik Energie der NederlandenLiander N.V. (9100)Main EnergieN.V. Nuon Sales Nederland (4700)N.V. RENDO
Naked Energy B.V.Nederlandse Energie Maatschappij B.V.
NeosmartNieuw Hollands Energiebedrijf B.V.NRGZOSO Holding B.V.NutsServices B.V.
NutsServices B.V.NutsServices B.V. (PVG)OM Nieuwe EnergieOMV Gas Marketing & Trading GmbHOMV Gas Marketing Trading & Finance B.V.PVNED Holding B.V.
PZEM Energy B.V.PZEM N.V.Qurrent Nederland B.V.
Qwint B.V.
Raedthuys Energie BVRobin Energie B.V.

Classificatie
ProgrammaverantwoordeIijke GasEnergieleverancier
EnergieleverancierProgrammaverantwoordelijke ElektriciteitMeetverantwoordelijkeEnergieleverancier
EnergieleverancierProgrammaverantwoordelijke GasLandelijk NetbeheerderEnergieleverancier
EnergieleverancierEnergieleverancierEnergieleverancier
EnergieleverancierEnergieleverancier
Energieleverancier
Energieleverancier
MeetverantwoordelijkeMeetverantwoordelijkeEnergieleverancier
MeetverantwoordelijkeEnergieleverancierMeetverantwoordelijke
Energieleverancier
EnergieleverancierRegionaal NetbeheerderEnergieleverancierEnergieleverancierRegionaal Netbeheerder
EnergieleverancierEnergieleverancierEnergieleverancierEnergieleverancier
Energieleverancier
Programmaverantwoordelijke ElektriciteitEnergieleverancier
Programmaverantwoordelijke GasEnergieleverancierProgrammaverantwoordelijke GasEnergieleverancierProgrammaverantwoordelijke ElektriciteitEnergieleverancier
Programmaverantwoordelijke Gas
EnergieleverancierEnergieleverancier
Energieleverancier
Energieleverancier



Naam
Scholt Energy Control B.V.
Sepa Green Energy B.V.ServiceHouse B.V.Slim met Energie B.V.Stedin Netbeheer B.V.TenneT TSO B.V.Total Gas & Power Ltd.Total Gas & Power Nederland B.V.Uniper Benelux N.V.Uniper Global Commodities SEVandebron Energie B.V.VanHelder”Vattenfall Energy Trading Netherlands NV. (4000)Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. (PVG)Vrij Op Naam B.V.Westland Infra Netbeheer B.V.WINGAS GmbH
YUSO BVBA

ClassificatieEnergieleverancier
EnergieleverancierEnergieleverancierEnergieleverancier
Regionaal NetbeheerderLandelijk NetbeheerderProgrammaverantwoordelijke GasEnergieleverancierProgrammaverantwoordelijke ElektriciteitEnergieleverancier
EnergieleverancierEnergieleverancierProgrammaverantwoordelijke ElektriciteitProgrammaverantwoordelijke GasEnergieleverancierRegionaal NetbeheerderEnergieleverancierProgrammaverantwoordelijke Elektriciteit


