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Geachte mevrouw Hijmans van den Bergh, 
Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft de ACM het ontwerpbesluit 
tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 en 54 lid 1 van de Elektriciteitswet 1998 en 
de artikelen 12b en 22 van de Gaswet betreffende het verbeteren van de beveiliging van data van 31 
mei 2018 ("Ontwerpbesluit") en de daarop betrekking hebbende stukken per 31 mei 2018 ter inzage 
gelegd en gepubliceerd op haar website. 
De ACM heeft belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen zes weken hun zienswijzen op het 
ontwerp kenbaar te maken. Door deze en derhalve tijdig brengt de Vereniging Nederlandse Energie- 
Data Uitwisseling (NEDU) een zienswijze naar voren over het door u ter inzage gelegde Ontwerpbe- 
sluit. De zienswijze is als bijlage bijgevoegd. 
Gelet op hetgeen uiteengezet in de zienswijze verzoekt NEDU u met inachtneming van de zienswijze 
het Ontwerpbesluit niet zo vast te stellen. 

Vereniging NEDU 
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NEDU 

Bijlage: Zienswijze 

Inleiding 
1. Het ontwerpbesluit tot wijziging van de Informatiecode elektriciteit en gas ("Informatie- 

code") betreffende het verbeteren van de beveiliging van data van 31 mei 2018 met daarbij 
een toelichting bevat voorschriften met betrekking tot de administratieve processen en de 
wijze waarop de met die administratieve processen samenhangende gegevens worden vast- 
gelegd, uitgewisseld, gebruikt en bewaard. 

2. Zo bevatten de artikelen 2.2b.4, 2.5a.4 en 2.5b.4 verplichtingen voor de netbeheerder die 
gegevensverwerkingen inhouden, waarbij persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. De 
uitleg die de Autoriteit Consument en Markt ("ACM") aan deze artikelen geeft bij randnr. 46 
van het Ontwerpbesluit is dat deze verplichtingen niet kunnen worden beschouwd als een 
wettelijke verplichting zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub c van de Algemene Verordening Ge- 
gevensbescherming ("AVG"). NEDU meent dat de kwalificatie van de ACM van voornoemde 
verplichtingen is gebaseerd op een onjuiste uitleg van de AVG, althans een onjuiste kwalifica- 
tie van de regels zoals neergelegd in de Informatiecode. Deze uitleg c.q. kwalificatie heeft tot 
gevolg dat de netbeheerder een beroep op een andere rechtsgrond dient te doen, waarmee 
de netbeheerder tevens zijn werkwijze dient aan te passen. 

3. Ook al meent de ACM dat niet zij, maar de Autoriteit Persoonsgegevens ("AP") heeft te oor- 
delen over de vraag welke rechtsgrond in de zin van artikel 6 AVG van toepassing is, heeft de 
ACM zelf de AP om advies gevraagd en is de ACM vervolgens met het verkregen advies geko- 
men tot het voorliggende Ontwerpbesluit inhoudende de betreffende verplichtingen van de 
netbeheerder om persoonsgegevens te verwerken. Daarbij benadrukt de ACM bij randnr. 48 
dat de artikelen met deze verplichtingen niet kunnen worden gelezen als een verplichting in 
de zin van artikel 6 lid 1 sub c AVG. 

4. Het is voor de vaststelling van de regels met het Ontwerpbesluit van belang hoe deze regels 
worden toegepast gezien de randvoorwaarden in de AVG. Dit belang is ook voor de ACM dui- 
delijk gezien dat zij bij randnr. 44 er op wijst dat de indieners zich expliciet op de grondslag 
wettelijke verplichting (in de zin van artikel 6 lid 1 sub c AVG) beroepen. Omdat het Ontwerp- 
besluit is gebaseerd op een onjuiste uitleg en daarmee toepassing van de AVG op de in de 
Informatiecode neergelegde verplichting tot gegevensverwerking, meent NEDU dat er sprake 
is van een motiveringsgebrek en aldus strijd is met het motiveringsbeginsel. Daarnaast leidt 
de bij randnrs. 46 en 48 genoemde onjuiste toelichting op de verplichting voor de netbeheer- 
der om gegevens te verwerken tot rechtsonzekerheid, en is aldus strijd met het rechtszeker- 
heidsbeginsel. 

5. Een en ander zal hierna worden toegelicht door allereerst het wettelijke systeem van de tot- 
standkoming van de Informatiecode toe te lichten en waarom dit leidt tot regels die een ver- 
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NEDU 

plichting in de zin van artikel 6 lid 1 sub c AVG kunnen inhouden. Daarna zal worden inge- 
gaan op de onderbouwing van de ACM van haar standpunt dat dit juist niet het geval kan 
zijn. Zie onderdeel I. 

6. Naast het voorgaande, wil NEDU verzoeken om een aantal ontwerpbepalingen aan te pas- 
sen. Dit zal aan het eind van deze zienswijze worden voorgesteld en toegelicht, zie onderdeel 
II. 

I De Informatiecode in het systeem van de wet en zijn privacyrechtelijke betekenis 

Vaststellen informatiecode 
7. De Elektriciteitswet 1998 ("Elektriciteitswet") voorziet erin dat de ACM voorwaarden vast- 

stelt die betrekking hebben op gegevensverwerking met het oog op de in de Elektriciteitswet 
gestelde doelen.' De Elektriciteitswet bepaalt, voor zover relevant, het volgende: 

Artikel 53 
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot een of meer voorwoor- 
den, bedoeld in artikel 54, eerste lid, waaronder in ieder geval regels over de verant- 
woording in de toelichting op de jaarrekening over het voldoen aan de voorwaarden die 
krachtens dit hoofdstuk zijn vastgesteld. 
Artikel 54 
1 Met inachtneming van de krachtens artikel 53 vastgestelde regels zendt een represen- 
tatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of 
meten van elektriciteit aan de Autoriteit Consument en Markt een voorstel voor de door 
hen jegens elkaar en afnemers in het kader van administratieve processen te hanteren 
voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop de met die administratieve processen 
samenhangende gegevens worden vastgelegd, uitgewisseld afgebruikt of met betrek- 
king tot de wijze waarop en de termijn waarbinnen die gegevens worden bewaard, 
waaronder in ieder geval voorwaarden die bepalen dat: 
a. bij een wisseling van leverancier, de beoogde leverancier, en 
b. bij een verhuizing, de leverancier van de afnemer 
verantwoordelijk is voor het verzamelen van de meetgegevens van de afnemer. 
2 Ondernemingen die een voorstel doen, voeren overleg over dit voorstel met represen- 
tatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt. 

8. De in artikel 53 Elektriciteitswet genoemde ministeriële regeling voorziet daarnaast in voor- 
waarden met betrekking tot het gegevensbeheer, zoals het geven van een beschrijving van 

1 Hier wordt het systeem beschreven aan de hand van de Elektriciteitswet 1998, maar hetzelfde geldt voor de Gas- 
wet. 
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het geheel van samenhangende administratieve processen tussen twee of meer onderne- 
mingen, met inbegrip van het deel daarvan dat binnen één onderneming plaatsvindt (artikel 
1 jo. 4 sub a en d van de Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas). 

9. Artikel 55 Elektriciteitswet bepaalt dat de ACM de voorwaarden vaststelt met inachtneming 
van het voorstel, het overleg zoals genoemd in artikel 54 lid 2, de Regeling gegevensbeheer 
en afdracht elektriciteit en gas en hetgeen is neergelegd in artikel 36 lid 1 sub b tot en met f 
Elektriciteitswet: 

b. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verant- 
woord functioneren van de elektriciteitsvoorziening, c. het belang van de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de elek- 
triciteitsmarkt, d. het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers, e. het belang van een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders, f. het belang van een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt, 

10. De ACM stelt dus voorwaarden vast, neergelegd in de Informatiecode, waarin is voorgeschre- 
ven hoe partijen zoals de leverancier en de netbeheerder gegevens uitwisselen, gebruiken en 
vastleggen, die ten doel hebben bij te dragen aan de belangen zoals genoemd in artikel 36 
Elektriciteitswet. De wet geeft met de artikelen 36 en 54 Elektriciteitswet duidelijk aan welk 
doel de voorwaarden moeten dienen. 

11. Indien de vast te stellen voorwaarden in de Informatiecode ook de verwerking van persoons- 
gegevens met zich meebrengen, dan dient de ACM, alvorens deze vast te stellen, deze regels 
te toetsen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.2 Dit betekent dat de in- 
breuk als gevolg van de in de Informatiecode voorgeschreven verwerking van persoonsgege- 
vens op de belangen van de persoon op wie deze betrekking hebben, niet onevenredig mag 
zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel. Daarnaast moet dit doel in rede- 
lijkheid niet op een andere wijze kunnen worden verwerkelijkt, die voor de privacy van de 
persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben minder nadelige gevolgen heeft. 

12. Indien de Informatiecode de verwerking van de klantsleutel en toestemmingssleutel door de 
netbeheerder dan wel een andere partij voorschrijft en daarmee de verwerking van per- 
soonsgegevens, dan zal deze verwerking moeten voldoen aan de belangen zoals genoemd in 
artikel 36 lid 1 sub b tot en met f Elektriciteitswet alsook aan de beginselen van proportiona- 
liteit en subsidiariteit. Dit is ongeacht de grondslag in de zin van de AVG waar een beroep op 
wordt gedaan. 

13. NEDU gaat ervan uit dat de ACM meent dat gegevensverwerking zoals opgenomen in het 
Ontwerpbesluit voldoet aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, anders zou 

2 Vgl. artikel 8 lid 2 EVRM en in verband hiermee de Leidraad afstemmen van de wetgeving op de Wet bescherming 
persoonsgegevens, p. 28. 
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deze verwerking vanzelfsprekend niet zijn opgenomen. In het Ontwerpbesluit wordt hier ver- 
der geen aandacht aan besteed. 

14. NEDU meent dat de verwerking zoals opgenomen in het Ontwerpbesluit, en meer in het bij- 
zonder de verplichtingen van de netbeheerder in de artikelen 2.2b.4, 2.5a.4 en 2.5b.4, vol- 
doen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Hierna wordt dit toegelicht. 

15. De met het codewijzigingsvoorstel voorgeschreven gegevensverwerking houdt in: 
dat de netbeheerder de van de leverancier verkregen (gewijzigde) klantsleutels beheert in 
een klantsleuteladministratie, 
dat als de leverancier bepaalde opvragingen doet uit registers de netbeheerder de door de 
leverancier verstrekte klantsleutel vergelijkt met die in de klantsleuteladministratie en 
dat de netbeheerder de toestemmingssleutel zoals verkregen van de leverancier vastlegt en 
beheert. 

16. Dit systeem maakt mogelijk dat een kleinverbruiker alvorens deze klant is bij een leverancier, 
een aanbod op maat krijgt. Hiertoe is van belang dat de netbeheerder met de door de klein- 
verbruiker (via de leverancier) verstrekte klantsleutel kan beoordelen of de kleinverbruiker 
daadwerkelijk de afnemer op de aansluiting is, waarvan de gegevens uit het register moeten 
worden verstrekt. Deze gegevens zorgen ervoor dat de leverancier het aanbod kan doen wat 
aansluit op het verbruik van de betreffende kleinverbruiker, waarbij tevens rekening wordt 
gehouden met een eventueel nog lopend leverancierscontract met een andere leverancier. 

17. NEDU meent dat deze voorgeschreven verwerkingen proportioneel zijn. Allereerst omdat de 
voorgestelde regeling waarvan de verwerkingen van de netbeheerder onderdeel uitmaakt (-) 
er aan bijdraagt dat de kleinverbruiker een aanbod op maat krijgt en aldus wordt voorkomen 
dat de werkelijke kosten voor de kleinverbruiker substantieel anders zijn dan op basis van 
het aanbod verwacht mocht worden, (-) voorkomt dat verschillende leverancierscontracten 
elkaar in de tijd overlappen en (-) de kleinverbruiker in staat stelt om meerdere leveranciers 
op gelijke basis met elkaar te vergelijken. Daarnaast is de inbreuk op de privacy rechten van 
de kleinverbruikers beperkt omdat er geen sprake is van bijzondere persoonsgegevens in de 
zin van artikel 9 AVG dan wel strafrechtelijke gegevens in de zin van artikel 10 AVG, en de ge- 
voeligheid van de gegevens überhaupt beperkt is. De klantsleutel betreft namelijk de maand 
en de dag van de geboortedatum van de kleinverbruiker dan wel de laatste drie cijfers van de 
IBAN van de kleinverbruiker, hetgeen te beperkt is om te gebruiken voor bijvoorbeeld identi- 
teitsfraude. De code die de toestemmingsleutel betreft heeft op zichzelf geen betekenis. De 
betekenis van het bestaan van de toestemmingssleutel is dat er een verzoek om een aanbod 
op maat heeft plaatsgevonden, wat op zichzelf ook geen gevoelig gegeven betreft. Daarnaast 
is van belang dat de voornoemde persoonsgegevens niet buiten het gesloten systeem van 
gereguleerde netbeheerders en vergunninghouders worden verwerkt, waarbij deze markt- 
partijen onder toezicht van de ACM staan. 
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18. Met het oog op de subsidiariteit, zijn er alternatieven voor de voorgeschreven verwerking 
door NEDU onderzocht waaruit blijkt dat hetzelfde doel (het aanbod op maat) niet kan wor- 
den gerealiseerd op een andere wijze die minder inbreuk maakt op de privacy rechten van 
kleinverbruikers. Ten eerste is dat het geval bij het simpelweg vrij toegankelijk maken van de 
betreffende gegevens die voor het aanbod op maat benodigd zijn. Een andere onderzochte 
mogelijkheid is het verstrekken van toestemming van de klant aan zowel de netbeheerder als 
aan de leverancier, maar dat geeft een ongewenste vermenging van verantwoordelijkheden 
en maakt het voor de klant zeer complex en nadelig voor de marktwerking, waarmee dit re- 
delijkerwijs geen alternatief betreft. Ook het geheel weglaten van genoemde regeling is be- 
oordeeld. Dit betekent dat er in de meeste gevallen geen adequaat aanbod op maat kan wor- 
den gedaan aan de kleinverbruiker, wat de marktwerking hindert en aldus nadelig is voor de 
kleinverbruiker, en daarnaast kunnen mogelijk overlappende leverancierscontracten door de 
leverancier die een aanbod doet niet worden voorkomen, wat ook nadelig is voor de klein- 
verbruiker. 

19. Uit het voorgaande blijkt dan ook dat de gegevensverwerking zoals opgenomen in het Ont- 
werpbesluit voldoet aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.3 

De wettelijke verplichting en de Informatiecode 
20. Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover er 

een beroep kan worden gedaan op een grondslag in artikel 6 AVG. Eén van de rechtsgronden 
is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de 
verwerkingsverantwoordelijke rust (artikel 6 lid 1 sub c AVG). Voor de uitleg van deze bepa- 
ling moet worden aangesloten bij de rechtsgrond wettelijke verplichting zoals neergelegd in 
artikel 7 sub c van de richtlijn 95/46/EG en geïmplementeerd in artikel 8 sub c van de Wet 
bescherming persoonsgegevens ("Wbp"). Niets wijst erop dat onder de AVG een wijziging 
van deze rechtsgrond is beoogd. 

21. Voor een beroep op de grondslag wettelijke verplichting dient de gegevensverwerking nood- 
zakelijk te zijn ter uitvoering van een wettelijke verplichting én dient de verantwoordelijke te 
zijn belast met de naleving van deze wettelijke verplichting.4 De term wettelijke verplichting 
in artikel 8 sub c Wbp heeft betrekking op iedere verplichting tot gegevensverwerking die 
krachtens een algemeen verbindend voorschrift wordt opgelegd.5 De codes die door de ACM 
worden vastgesteld, waaronder de Informatiecode, betreffen regels die algemeen en her- 
haaldelijk toepasbaar zijn, een zelfstandige normstelling bevatten, de geadresseerde binden 

3 Hier buiten beschouwing gelaten, maar ook een zelfde toets met een positief resultaat kan worden uitgevoerd voor 
de verstrekking door de netbeheerder van de gegevens uit het register aan de leverancier ten behoeve van een aan- 
bod op maat. In deze toets zou moeten meewegen dat door het gebruik van een klantsleutel en toestemmingssleutel 
de verstrekking op een veiligere wijze kan plaatsvinden. Ook hier gaat het niet om bijzondere persoonsgegevens of 
zelfs om gevoelige gegevens. 
4 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 82. 
5 Kamerstukken II1998/99, 25 892, nr. 3, p. 83. 
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en bij of krachtens een formele wet zijn vastgesteld en moeten aldus worden gekwalificeerd 
als algemeen verbindende voorschriften. De ACM stelt zich ook op dit standpunt. De codes 
zijn bindend en de ACM kan ook handhavend optreden als een marktpartij niet voldoet aan 
de verplichtingen zoals neergelegd in de Informatiecode en bijvoorbeeld een boete opleg- 
gen.6 

22. De Article 29 Working Party - de gezamenlijke Europese toezichthouders op de gegevensbe- 
scherming- bepaalt in lijn hiermee het volgende, waarbij in het eerste deel van de zin de al- 
gemeen verbindende voorschriften worden beschreven en het tweede deel de toets aan de 
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit wordt benoemd: 

"De wet moet voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden om de verplichting geldig en bindend te maken en moet tevens in overeenstemming zijn met de gegevensbescher- mingswetgeving, waaronder de vereisten van noodzakelijkheid, evenredigheid en doel- binding.”1 

23. Artikel 6 lid 1 sub c AVG schrijft voor dat een wettelijke verplichting moet worden vastgesteld 
bij Unierecht of lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is. 
Daarbij verduidelijkt overweging 41 van de AVG dat een grondslag of wetgevingsmaatregel 
niet noodzakelijkerwijs een door een parlement vastgestelde wetgevingshandeling betreft. 

"Wanneer in deze verordening naar een rechtsgrond of een wetgevingsmaatregel wordt 
verwezen, vereist dit niet noodzakelijkerwijs dat een door een parlement vastgestelde 
wetgevingshandeling nodig is, onverminderd de vereisten overeenkomstig de grondwet- telijke orde van de lidstaat in kwestie. Deze rechtsgrond of wetgevingsmaatregel moet evenwel duidelijk en nauwkeurig zijn, en de toepassing daarvan moet voorspelbaar zijn voor degenen op wie deze van toepassing is..." 

24. De in de AVG genoemde vereisten overeenkomstig de grondwettelijke orde worden niet 
door de ACM betwist. De Informatiecode voldoet dus zowel aan de eisen onder de Wbp als 
onder de AVG, mits de voorschriften duidelijk en nauwkeurig zijn geformuleerd en de toepas- 
sing voorspelbaar is. De betreffende gegevensverwerking in het Ontwerpbesluit is duidelijk 
en nauwkeurig geformuleerd en de toepassing is voorspelbaar, en als dat niet het geval zou 
zijn dan kan het zodanig worden geformuleerd. 

De uitleg van de ACM 
25. De ACM - omdat de ACM het advies van de AP heeft overgenomen zal hierna uitsluitend 

over de ACM worden gesproken - meent dat artikel 54 Elektriciteit en artikel 22 Gaswet niet 

6 Zie Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot het opleggen van een boete aan Oxxio Nederland B.V. wegens 
overtreding van de Informatiecode elektriciteit en gas, de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet van 2 februari 2017 
(kenmerk ACM/DJZ/2017/200385_OV). 
7 Advies 06/2014 over het begrip "gerechtvaardigd belang van de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke" in 
artikel 7 van de richtlijn 95/46/EG van 9 april 2014 van de Article 29 Working Party, p. 23. 
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de ruimte bieden voor het scheppen van juridische rechtvaardigingsgronden in de zin van ar- 
tikel 6 lid 1 sub c AVG voor de verwerking van persoonsgegevens. De reden die de ACM hier- 
voor aandraagt is dat genoemde artikelen de mogelijkheid geven voorwaarden te stellen, 
hetgeen wezenlijk anders is dan het scheppen van juridische rechtvaardigingsgronden voor 
verwerkingen van persoonsgegevens. 

26. NEDU meent dat de ACM een onjuiste uitleg van de genoemde artikelen geeft, althans dat de 
wijze hoe de ACM tot deze uitleg komt onbegrijpelijk is. De ACM lijkt haar standpunt te base- 
ren op de uitleg van het woord voorwaarden, zonder dat verder toe te lichten. NEDU meent 
dat het irrelevant is of de betreffende voorschriften nu als voorwaarden, regels of iets anders 
worden aangeduid. De essentie is namelijk dat de ACM met deze voorwaarden verplichtin- 
gen oplegt aan netbeheerders, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. ACM kan zelfs 
handhavend optreden indien een netbeheerder verzuimt de verplichting na te komen. De 
vervolgvraag is dus uitsluitend of de verplichting zoals neergelegd in de Informatiecode vol- 
doet aan de vereisten voor het kwalificeren als een wettelijke verplichting in de zin van arti- 
kel 6 lid 1 sub c AVG. Bij de randnrs. 20 tot en met 24 is uiteengezet waarom dat het geval is. 
NEDU meent dat het gebruik van het woord voorwaarden daar niets aan verandert. 

27. Ook lijkt de ACM te zeggen dat bij of krachtens een formele wet moet worden vastgelegd dat 
persoonsgegevens moeten worden verwerkt, en dat vervolgens in de Informatiecode uitslui- 
tend kan worden vastgesteld hoe de verwerking van persoonsgegevens moet worden uitge- 
voerd. Waar dit op is gebaseerd is voor NEDU niet duidelijk. De formele wetgever delegeert 
met de artikelen 54 en 55 Elektriciteitswet en de artikelen 22 en 23 Gaswet aan de ACM de 
bevoegdheid om voorschriften vast te stellen betreffende de verwerking van gegevens en 
onderlinge uitwisseling daarvan door marktpartijen. Hier kan niet in worden gelezen dat dit 
slechts betrekking zou hebben op het hoe gegevens worden verwerkt en dat dus ergens an- 
ders bij of krachtens een formele wet moet worden vastgesteld dat er gegevens moeten 
worden verwerkt. Dit zou ook een zeer gekunstelde vormgeving van de wet zijn, waar in de 
wet nergens invulling aan is gegeven en mede daardoor een zeer onwaarschijnlijke uitleg. Dit 
wordt nog eens versterkt door de tekst aan het eind van artikel 54 lid 1 Elektriciteitswet 
waaruit juist volgt dat de voorwaarden vastleggen dat persoonsgegevens moeten worden 
verwerkt: 

... waaronder in ieder geval voorwaarden die bepalen dat: a. bij een wisseling van leve- rancier, de beoogde leverancier, en b. bij een verhuizing, de leverancier van de afnemer 
verantwoordelijk is voor het verzamelen van de meetgegevens van de afnemer. 

28. Daarnaast maakt de uitleg van de Article 29 Working Party duidelijk dat voldoende is dat een 
wet een algemene doelstelling bevat en dat op een lager niveau de meer specifieke verplich- 
tingen zijn neergelegd. Artikelen 54 jo. 36 lid 1 sub b tot en met f Elektriciteitswet en artike- 
len 22 jo. 12f lid 1 sub tot en met f Gaswet bevatten algemeen verbindende voorschriften, 
waarin de doelstelling van de verwerking is neergelegd, die verder worden uitgewerkt in de 
Informatiecode. De Article 29 Working Party beschrijft deze mogelijkheid als volgt: 
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"De wetgeving kan in bepaalde gevallen slechts een algemene doelstelling vaststellen, 
terwijl meer specifieke verplichtingen op een ander niveau worden vastgesteld, bijvoor- beeld in secundaire wetgeving of in een bindend besluit van een overheidsinstantie in een concreet geval. Dit kan ook leiden tot wettelijke verplichtingen overeenkomstig arti- 
kel 7, onder c) [van de richtlijn 95/46/EG, toegevoegd], mits de aard en het voorwerp van de verwerking goed is gedefinieerd en er een adequate rechtsbasis voor bestaat."* 

29. Het standpunt van de ACM bij randnr. 45 in het Ontwerpbesluit dat de Informatiecode kan 
worden aangemerkt als een algemeen verbindend voorschrift voor zover de bepalingen bin- 
nen de legitimatie van artikel 54 Elektriciteitswet en artikel 22 Gaswet vallen ondersteunt 
NEDU. Echter, NEDU ziet niet hoe dit eraan in de weg staat dat de Informatiecode verplich- 
tingen tot verwerking van persoonsgegevens bevat die kunnen worden gekwalificeerd als 
wettelijke verplichtingen in de zin van artikel 6 lid 1 sub c van de AVG, gezien het voorgaande 
in randnrs. 26 tot en met 28. 

30. Tot slot lijkt de ACM van oordeel dat het niet mogelijk zou zijn om wettelijke verplichtingen 
in de zin van artikel 6 lid 1 sub c AVG in de Informatiecode vast te leggen, omdat de sector 
voorstellen aan de ACM doet voor de Informatiecode. Voor NEDU is onduidelijk op welke 
rechtsregel is gebaseerd dat een wettelijke verplichting in de zin van artikel 6 lid sub c AVG 
niet voorafgegaan mag worden door een voorstel van partijen die de gegevensverwerking 
moeten uitvoeren. Artikel 54 lid 1 Elektriciteitswet voorziet hier bovendien expliciet in. Ge- 
zien hetgeen geoordeeld door de Article 29 Working Party bij randnr. 28 zou zelfs mogelijk 
gesteld kunnen worden dat partijen in een sector dergelijke regels zelf kunnen vaststellen. 
Echter, dat is hier niet het geval, omdat er meer waarborgen zijn. De ACM stelt op grond van 
de formele wet regels vast en toetst daarbij als wetgever aan de doelstellingen zoals neerge- 
legd in artikelen 54 jo. 36 lid 1 sub b tot en met f Elektriciteitswet en artikelen 22 jo. 12f lid 1 
sub tot en met f Gaswet.9 

8 Advies 06/2014 over het begrip "gerechtvaardigd belang van de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke" in 
artikel 7 van de richtlijn 95/46/EG van 9 april 2014 van de Article 29 Working Party, p. 24. 
9 Voor zover de ACM nog eventueel meent dat de memorie van toelichting bij de Wet marktmodel bij de introductie 
van de Informatiecode van belang is (Kamerstukken II 2007/08, 31 374, nr. 3, p. 24), waarin wordt aangegeven dat de 
"... informatiecode zelf beoogt dus niet te voorzien in een generieke wettelijke grondslag voor het mogen uitwisselen 
en verwerken van persoonsgegevens, maar moet wel voldoen aan de Wbp", meent NEDU allereerst dat niet anders 
dan kan worden geconcludeerd dat dit op een onjuiste feitelijke en juridische voorstelling van zaken is gebaseerd. Zo 
meende de minister dat alle verwerkingen op basis van toestemming plaatsvinden en dat deze contractueel via de 
aansluit- en transportovereenkomst en de leveringsovereenkomst worden geregeld. Beide beweringen zijn onjuiste 
en strijdig met de Wbp, omdat er meer rechtsgronden zijn en toestemming niet geldig via een overeenkomst van 
worden verkregen. De wettekst is helder en de toelichting voegt hier niets aan toe aan de tekst. Zelfs als men voor- 
bijgaat aan het voorgaande meent NEDU dat daarnaast de minister niet zozeer betwist dat de Informatiecode gege- 
vensverwerking voorschrijft, maar dat de minister meent dat dit uitsluitend kan in combinatie met een basis in een 
formele wet. De minister stelt in de hiervoor aangehaalde memorie van toelichting hiertoe dat de Informatiecode het 
hoe beschrijft en dat er gegevens worden verwerkt. De minister beschrijft dus hiermee uitsluitend - misschien op 
een wat onduidelijke wijze - het systeem van de wet zoals dat in artikel 53 tot en met 59 van de Elektriciteitswet is 
neergelegd. In de Elektriciteitswet staat in artikel 53 en 55 dat er gegevens worden verwerkt met het doel de belan- 
gen te dienen zoals genoemd bij artikel 36 lid 1 sub b tot en met f van de Elektriciteit. De Informatiecode vult als een 
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II Te wijzigen ontwerpbepalingen. 

Toestemmingenadministratie 
31. NEDU meent dat de verwijzing naar artikel 2.5b.l in 2.15.1 van het Ontwerpbesluit kan ko- 

men te vervallen. Artikel 2.5b.1 van het Ontwerpbesluit rept namelijk niet over toestemmin- 
gen, maar regelt dat de leverancier de betreffende gegevens uit het contracteindegegevens- 
register mag opvragen indien hij beschikt over een leveringsovereenkomst waarvan de start- 
datum voor levering in te toekomst ligt en (i) wiens leveringsovereenkomst voor de desbe- 
treffende kleinverbruiker is geregistreerd in het contracteindegegevensregister, of (ii) wiens 
melding als bedoeld in 2.5.5 voor de desbetreffende kleinverbruiker is geregistreerd in het 
contracteindegegevensregister. 

Bewaartermijn 
32. Artikel 10.1.4a.2 juncto artikelen 2.14.6 en 3.10.1.5 van het Ontwerpbesluit regelt de be- 

waartermijn die de netbeheerder hanteert met betrekking tot de klantsleutel. Per abuis 
wordt hier verwezen naar artikel 3.10.1.5 in plaats van naar artikel 3.10.1.4. 

33. De artikelen beogen te regelen dat de netbeheerder de klantsleutel bewaart totdat er een 
switch, uithuizing, inhuizing op de aansluiting is geëffectueerd (2.14.6) of een verwijdering 
van de aansluiting heeft plaatsgevonden (3.10.1.4). Na één van de bedoelde gebeurtenissen 
verwijdert de netbeheerder de klantsleutel onmiddellijk. 

34. Gelet op het voorgaande stelt NEDU voor dit als volgt te regelen: 
10.1.4a.2 De regionale netbeheerders bewaren de klantsleutel als bedoeld in 2.14.1 

totdat zij deze moeten verwijderen op grond van 2.14.6. 
2.14.6 Indien de netbeheerder een leveranciersswitch, uithuizing, inhuizing of een verwijdering van een aansluiting in het aansluitingenregister heeft geëffectu- eerd op grond van 3.1.3.1, 3.2.3.1, 3.3.3.1 respectievelijk 3.10.1.4, verwijdert 

de netbeheerder onmiddellijk nadien de bij de desbetreffende aansluiting 
behorende klantsleutel uit de klantsleuteladministratie. 

Ondernemingen die toegang hebben tot centrale communicatiesysteem 
35. NEDU meent dat het Ontwerpbesluit nog een onbedoeld althans ongewenst effect met zich 

meebrengt. Het Ontwerpbesluit wijzigt artikelen 9.1.5 tot en met 9.1.7 met als gevolg dat 
een onderneming als bedoeld in artikel 9.1.1 is toegestaan om berichten uit te wisselen met 

uitwerking daarvan alsook van de Regeling gegevensbeheer en de afdracht elektriciteit en gas en de Informatiecode 
het hoe in. 
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de centrale communicatiesystemen, indien zij de verklaring bezit dat de test ex artikel 9.1.5 
succesvol is doorlopen 

36. De zinsnede "onderneming als bedoeld in 9.1.1" zou echter eventueel zo gelezen kunnen 
worden dat hiermee uitsluitend wordt bedoeld: de netbeheerders en het representatieve 
deel van de leveranciers, de programmaverantwoordelijken en de meetverantwoordelijken 
dat gezamenlijk het platform organiseert. Dus zonder de leveranciers, de programmaverant- 
woordelijken en de meetverantwoordelijken, die niet het genoemde platform organiseren. 
NEDU meent dat het niet de bedoeling kan zijn dat deze partijen worden uitgesloten van het 
gebruik van de centrale communicatiesystemen. 

37. Een eenvoudige oplossing hiervoor zou kunnen zijn om in de artikelen 9.1.5 tot en met 9.1.7 
de bedoelde partijen c.q. marktrollen bij naam te noemen: netbeheerder, leverancier, pro- 
grammaverantwoordelijke of meetverantwoordelijke. 

Conclusie 
38. Gelet op het voorgaande verzoekt NEDU u met inachtneming van de zienswijze het Ontwerp- 

besluit niet zo vast te stellen. 
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