Openbaar

NEDU

Autoriteit Consument en Markt
T.a.v. drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Datum

Behandeld door

Ons kenmerk
18008/MH

20-12-2018

,

Onderwerp

Codewijzigingsvoorstel Correctieprocessen

Geachte mevrouw Hijmans van den Bergh,
Hierbij ontvangt u een voorstel tot wijziging van de Informatiecode elektriciteit en gas ("leeg") zoals bedoeld in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet. Het voorstel beoogt de optimalisatie van
correctieprocessen.
Aanleiding
De leeg beschrijft voor kleinverbruikaansluitingen hoe een onterechte mutatie gecorrigeerd kan worden.
Bij de beschreven correctieprocessen ontbreekt echtereen termijn waarbinnen een leverancier moet reageren op een melding overeen vermeende onterechte mutatie. De gewenste correctie kan hierdoor voor
onbepaalde tijd voortduren terwijl de onjuiste leverancier gedurende deze periode gehouden is om de
nettarieven af te dragen aan de regionale netbeheerder, en ten onrechte verantwoordelijk wordt gehouden voor de inkoop van de juiste energievolumes.
Daarnaast ontbreekt een proces om de inkooptoewijzing te corrigeren in geval van een onterechte mutatie of ingeval een foutieve meterstand niet binnen de dispuutperiode is hersteld ("verrekenproces)". Dit
heeft tot gevolg dat een eventueel herstel van de inkoop afhankelijk is van de vrijwillige medewerking van
de leverancier, programmaverantwoordelijke of netbeheerder aan wie de inkoop had moeten worden
toegewezen. De praktijk wijst uit dat deze medewerking niet altijd (voortvarend) wordt verleend.
Inhoud op hoofdlijnen
Ten eerste regelt dit voorstel een termijnstelling voor de reactie op melding van een vermeende onterechte mutatie. Ten tweede wordt het verrekenproces verplicht gesteld voor die gevallen waarin sprake is
van (i) een onterechte mutatie met nadelige financiële gevolgen voor de onjuiste leverancier, dan wel (ii)
van een foutieve meterstand die niet binnen de dispuutperiode is hersteld en waarvan een deel van het
toegewezen volume toebehoort aan een andere leverancier, programmaverantwoordelijke of netbeheerder.
Alternatieven
Wat betreft de termijnstelling is er geen alternatief. En gelet op het huidige systeem is er geen redelijk
alternatief voor een verplicht verrekenproces:
Voor de situatie bedoeld onder (i): in theorie zou eraan kunnen worden gedacht om de onterechte
mutatie ongedaan te maken alsook de inmiddels verwerkte processen zoals reconciliatie, afdrachtverplichting, etc. Alsdan kan toewijzing aan de juiste leverancier met terugwerkende kracht plaatsvinden. Dit betekent zeer grote aanpassingen van de systemen om een oplossing mogelijk te maken voor de betreffende uitzonderlijke situaties.
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Alternatief voor de situatie onder (ii) zou zijn om de dispuutperiode met een x aantal maanden op
te rekken waardoor over een langere periode correcties van standen en verbruiken is toegestaan.
Hierdoor dient de reconciliatietermijn met dezelfde duur opgerekt te worden. Onderlinge verrekening zou dan afgehandeld worden middels de reconciliatie. Dit betekent echter aanpassingen op
meerdere plaatsen in de processen en de bijbehorende codes (leeg, See, Acg). Ook zou deze aanpak
de bij collectieve Slimme Meter Allocatie (cSMA) beoogde verkorting van de reconciliatietermijn in
de weg kunnen staan.
Consequenties van het voorstel voor klanten en eventuele andere betrokkenen
Dit voorstel heeft impact op de klant, netbeheerders, leveranciers en programmaverantwoordelijken.
Impact op de klant
Naar aanleiding van dit voorstel zullen persoonsgegevens worden verwerkt van de klant (: EAN-code van
de aansluiting, leverancier, type melding, vastgestelde standen c.q. verbruiken, toegepaste capaciteitstarief.)
Deze gegevensverwerkingen zijn voorgeschreven om de correctieprocessen te optimaliseren zoals bedoeld in artikel 7, onderdeel b van de Regeling gegevensbeheer en afdracht juncto artikel 53 Elektriciteitswet 1998 en artikel 21 Gaswet. Dergelijke correctieprocessen dienen niet alleen een of meer van de belangen bedoeld in artikel 36 Elektriciteitswet 1998 en artikel 12f Gaswet (zie "toetsingscriteria" hieronder). In samenhang hiermee zijn ze bevorderlijk voor de nakoming van facturatieverplichtingen1 en fiscaalrechtelijke verplichtingen2. De beoogde Iceg-voorschriften vinden derhalve steun in bovenliggende
wetgeving en zijn bovendien derhalve proportioneel gelet op het met de verwerking te dienen doel.
Na inwerkingtreding van het bijbehorende wijzigingsbesluit kunnen de betreffende proportionele gegevensverwerkingen hun grondslag vinden in artikel 6, eerste lid, onderdeel c AVG.
Gelet op het voorgaande zal de klant sneller door de juiste leverancier voor de juiste verbruiken respectievelijk heffingen worden gefactureerd en geïnformeerd. Daarnaast wordt sneller gecorrigeerd dat de onjuiste LV/PV-combinatie toegang heeft tot de onterecht gemuteerde aansluitingen in de centrale systemen.
Impact op netbeheerders
In het aansluitingenregister worden de onjuiste gegevens sneller gecorrigeerd (juiste aangeslotene, juiste
LV/PV-combinatie). Daarnaast wordt sneller gecorrigeerd dat de onjuiste LV/PV-combinatie toegang heeft
tot de onterecht gemuteerde aansluitingen in de centrale systemen.
Het nadeel (netverlies, derving van nettarieven) dat mogelijk is ontstaan door een onterechte melding
(uithuizing of einde levering) kan door de netbeheerder met de wederpartij worden verrekend.
In de situatie dat er geen leverancier is geregistreerd (leegstand) kan er verbruik ten laste/gunste van het
netverlies bepaald zijn welke niet tot het netverlies behoren en die toebehoren aan de periode van levering van een andere marktpartij.

Vgl. de artikelen 95cb, 951b en 951c van de Elektriciteitswet 1998 en de artikelen 44b, 42b en 42c van de Gaswet- en in
samenhang hiermee het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht;
2
Vgl. artikelen 1 en 29 van de Wet op de Omzetbelasting en artikelen 50 en 53 van de Wet op de Milieugrondslag
1
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De netbeheerder wordt verplicht om een verrekenproces in te richten. Dit zal zowel organisatorische, procesmatige als systeemtechnische impact hebben.
Impact op leveranciers
De juiste leverancier wordt sneller weer verantwoordelijk voor de aansluiting respectievelijk aangeslotene
(inkoop, afdrachtverplichting nettarieven, etc.). De onjuiste leverancier zal eerder zijn onterechte verantwoordelijkheid voor de aansluiting verliezen en dus minder nadeel hiervan ondervinden.
Het nadeel dat wordt ondervonden door het niet tijdig of juist uitvoeren van een correctieproces of de te
veel toegewezen inkoopvolumes kan tussen de marktpartijen worden verrekend.
Naast het inrichten van de bewaking op het hanteren van de juiste termijnen in de correctieprocessen
wordt de leverancier verplicht om een verrekenproces in te richten. Dit zal zowel organisatorische, procesmatige als systeemtechnische impact hebben. De leverancier kan deze kosten, met name organisatiekosten, minimaliseren door:
- de juiste processen te gebruiken;
- een onterechte mutatie zo snel mogelijk te (laten) herstellen binnen de gestelde termijnen;
- zoveel mogelijk standen (P4- of klantstanden) te collecteren en correct te valideren;
- foutief vastgestelde standen zo veel als mogelijk te herstellen via het dispuutproces.
Impact op programmaverantwoordelijke
De juiste programmaverantwoordelijke wordt sneller weer verantwoordelijk voor de aansluiting respectievelijk aangeslotene (inkoop, balancering, etc.). De onjuiste programmaverantwoordelijke zal eerder zijn
onterechte verantwoordelijkheid voor de aansluiting verliezen en dus minder nadeel hiervan ondervinden. Het nadeel dat wordt ondervonden door het niet tijdig of juist uitvoeren van een correctieproces of
de te veel toegewezen inkoopvolumes kunnen tussen marktpartijen worden verrekend. Dit verrekenen
zal in de praktijk veelal verlopen via de bij de onterechte mutatie of foutief vastgestelde standen/verbruiken betrokken leveranciers waardoor voor de programmaverantwoordelijke de organisatorische, procesmatige als systeemtechnische impact beperkt of nihil zal zijn.
Samenhang met aanhangige codewijzigingen
Er is geen samenhang met ingediende wijzigingsvoorstellen die nog in procedure zijn.
Toetsingscriteria
Het onderhavige voorstel dient het belang van een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt (artikel 36, eerste lid, onderdeel f
Elektriciteitswet 1998; artikel 12f, onderdeel f Gaswet). De gevolgen van de inadequate toewijzing van de
inkoop (wegens onterechte mutaties en niet tijdig herstel van meterstanden en verbruiken) worden immers ongedaan gemaakt door de onderlinge verrekening. Anders gezegd: de uitgevoerde reconciliatie en
de daarin gebruikte LV/PV-combinatie - onterechte mutatie, en de vastgestelde verbruiken - meterstanden - worden niet aangepast. De correctie wordt buiten de reconciliatie tussen de betrokken markpartijen
middels een onderlinge verrekening uitgevoerd.
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Gevolgde procedure
De codewijzigingen zijn op 7 november 2018 vastgesteld door de ALV NEDU. Het overleg met representatieve organisaties van marktpartijen zoals bedoeld in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet
heeft op 29 november 2018 plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gastransportnetten ("GEN"). Het relevante deel van het GEN-verslag is opgenomen in bijlage III.
Inwerkingtreding
NEDU verzoekt ACM om de beoogde wijzigingen zo spoedig mogelijk in werking te laten treden.
Representativiteit NEDU
In NEDU zijn netbeheerders, leveranciers, meetverantwoordelijken en programmaverantwoordelijken
verenigd. Tijdens de ledenvergadering van 7 november 2018 zijn de voorgestelde wijzigingen van de Informatiecode unaniem vastgesteld. Gelet hierop meent NEDU dat het onderhavige wijzigingsvoorstel is ingediend door een representatief deel van de in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet be-

BIJLAGEN
I
Codewijzigingen
II
Toelichting
III
Verslag GEN
IV Ledenlijst NEDU
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BIJLAGE I
Codewijzigingen

ARTIKEL I
De Informatiecode elektriciteit en gas wordt als volgt gewijzigd:
A
Paragraaf 3.14 wordt als volgt gewijzigd:
3.14 Correctieprocessen op kleinverbruikaansluitingen
3.14.1

Correctieproces onterechte leveraocierswitch van leverancier

3.14.1.1

Onder een onterechte leverancierswitch.van leverancier wordt verstaan de uitvoering van de leverancierswitch
procedure, bedoeld in 3.1, op een aansluiting waarvoor geen leveringsovereenkomst voor de desbetreffende
periode tot stand is gekomen tussen de aangeslotene en de leverancier die de leverancierswitch melding heeft
ingediend.
3.14.1.2

De leverancier, die constateert dat er vermoedeliik sprake is van een onterechte leverancierswitch van leverancier voor een aansluiting waarop een leverancier is geregistreerd in het aansluitingenregister, neemt hierover
binnen vijf werkdagen contact op met de andere betrokken leverancier. In afwijking van paragraaf 9.1 vindt
deze informatie-uitwisseling niet plaats via het geautomatiseerde berichtenverkeer.
3.14.1.3

De leverancier die de in 3.14.1.2 bedoelde melding heeft ontvangen, reageert binnen 10 werkdagen en geeft
daarbij aan of al dan niet sprake is van een onterechte switch van leverancier.

3.14.1.3 3.14.1.4

Indien de onterechte switch van leverancier is bevestigd, dient de leverancier die voor de desbetreffende aansluiting uit het aansluitingenregister is verwijderd,, dient terstond uiterliik één werkdag nadien, ter correctie
een leverancier switchmelding in ter correctie van de onterechte leverancierswitchmeldinc. bedoeld in 3.14.1.1,
voor deze aangeslotene overeenkomstig paragraaf 3.1. indien de leveranciers constateren dat er sprake is van
een onterechte leverancierswitch met dien verstande dat voor de leverancierswitch ter correctie geen nieuwe
machtiging van de aangeslotene benodigd is.
3.14.1.4

tn de leverancierswitch die ter correctie is ingediend, bedoeld in 3.14.1.3, wordt de laatst vastgestelde meterstand op de aansluiting gebruikt voor de mutatiedatum van de leverancierswitch die als correctie is ingediend.
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3:14.1.5 De leveranciers verrekenen do inkoopkosten onderling, indien de switch die tor correctie is ingediend,
bedoeld in 3.14.1.3, op een later tijdstip dan dertien moondon na de onterechte leverancierswitch plaatsvindt
en één van de leveranciers dit verlangt.
3.14.1.5

De leverancier die constateert dat er sprake is van een onterechte switch van leverancier voor een aansluiting
waarop geen leverancier is geregistreerd in het aansluitingenregister, dient uiterliik één werkdag nadien overeenkomstig 3.2 een uithuizinesmeldine in ter correctie van de onterechte switch bedoeld in 3.14.1.1.
3.14.1.6

Indien door de uitvoering van de onterechte switch van leverancier het in 2.1.4 onderdeel b bedoelde kenmerk,
is gewijzigd, met als gevolg dat de meetinrichting op afstand uitgelezen mag worden, meldt de leverancier dit
onmiddelliik aan de netbeheerder nadat hii de switchmelding ter correctie heeft ingediend zoals bedoeld in
3.14.1.4.
3.14.1.7

Nadat de netbeheerder de in 3.14.1.6 bedoelde melding heeft ontvangen en de in 3.14.1.4 bedoelde switchmelding heeft verwerkt, wijzigt de netbeheerder het in 2.1.4 onderdeel b bedoelde kenmerk onmiddelliik met
als gevolg dat de meetinrichting niet op afstand uitgelezen mag worden.

3.14.1.8

In afwijking van 5.1.2.2 wordt de vastgestelde meterstand. behorende bij de mutatiedatum van de onterechte
switch van leverancier, vastgesteld voor de mutatiedatum van de switchmelding of uithuizingsmelding die ter
correctie is ingediend ingevolge 3.14.1.4. respectievelijk 3.14.1.5.
3.14.1.9

Indien tussen de onterechte switch van leverancier en de uitvoering van de correctie een wisseling van de
meetinrichting heeft plaatsgevonden zoals bedoeld in 3.11. wordt in afwijking van 3.14.1.8 de vastgestelde meterstand ten tijde van de meterplaatsing, door de leverancier vastgesteld voor de mutatiedatum van de switchmelding die ter correctie is ingediend.
3.14.2

Correctieproces onterechte uithuizing

3.14.2.1

Onder een onterechte uithuizing wordt verstaan de uitvoering van de uithuizingprocedure, bedoeld in 3.2, op
een aansluiting waarbij de aangeslotene niet daadwerkelijk de aansluiting heeft verlaten.
3.14.2.2

De leverancier die constateert dat er sprake is van een onterechte uithuizing op een aansluiting, dient terstond
uiterliik één werkdag nadien, ter correctie een inhuizingsmelding ter correctie in overeenkomstig paragraaf
3.3., met dien verstande dat geen nieuwe machtiging van de aangeslotene benodigd ts.

3.14.2.3

Indien door de uitvoering van de onterechte uithuizing het in 2.1.4 onderdeel b bedoelde kenmerk is gewijzigd,
met als gevolg dat de meetinrichting op afstand uitgelezen mag worden, meldt de leverancier dit onmiddelliik
aan de netbeheerder nadat hii de inhuizingsmelding ter correctie heeft ingediend zoals bedoeld in 3.14.1.4.
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3.14.2.4

Nadat de netbeheerder de in 3.14.2.3 bedoelde melding heeft ontvangen en de in 3.14.2.2 bedoelde inhuizinesmelding heeft verwerkt, wijzigt de netbeheerder het in 2.1.4 onderdeel b bedoelde kenmerk onmiddelliik.
met als gevolg dat de meetinrichting niet op afstand uitgelezen mag worden.

3T44T2T3 3.14.2.5

In afwijking van 5.1.2.2 wordt de vastgestelde meterstand, behorende bii de mutatiedatum van de onterechte
uithuizing, door de leverancier vastgesteld voor de mutatiedatum van de inhuizingsmelding die ter correctie is
ingediend ingevolge 3.14.2.2. In de inhuizing ter correctie, bedoeld in 3.14.2.2, wordt de meterstand die voor
de aansluiting op de-mutatiedatum van de-entereehte uithuizing is gebruikt, vastgesteld voor de datum van de
inhuizing die als coffectie ts ingediendr
3.14.2.6

Indien tussen de onterechte uithuizing en de uitvoering van de correctie een wisseling van de meetinrichting
heeft plaatsgevonden zoals bedoeld in paragraaf 3.11. stelt de leverancier, in afwijking van 3.14.2.5. de vastgestelde meterstand ten tijde van de meterplaatsing vast voor de mutatiedatum van de inhuizingsmelding die ter
correctie is ingediend.
3.14A4
3.14.3

osten als gevolg van de onterechte uithuizing aan de regionale netbeheerder.
Correctieproces onterechte inhuizing

3.14.3.1

Onder een onterechte inhuizing wordt verstaan de uitvoering van de inhuizingprocedure, bedoeld in paragraaf
3.3, op een aansluiting waarbij de veronderstelde aangeslotene niet daadwerkelijk op de aansluiting is ingehuisd dan wel dat er geen leveringsovereenkomst voor de desbetreffende aansluiting tussen de aangeslotene
en de leverancier bestaat.
3.14.3.2

De leverancier die constateert dat het een onterechte inhuizing betreft op een aansluiting, waarop geen leverancier is geregistreerd in het aansluitingenregister waarbij op het moment van inhuizen geen leverancier in
het aansluitingenregister geregistreerd staat, zaf dient terstond uiterliik één werkdag nadien, ter correctie een
uithuizingsmelding ter correctie in indienen overeenkomstig paragraaf 3.2., met dien verstande dat geen
nieuwe machtiging van do oangeslotene benodigd is.

3.14.3.3

In de uithuizing ter correctie, bedoeld in 3.14.3.2, wordt de laatst vastgestelde meterstand op de aansluiting
gebruikt voor de mutatiedatum van de uithuizing die als correctie is ingediend.
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3.14.3.3
De leverancier die constateert dat er vermoedeliik sprake is van het een onterechte inhuizing betreft op een
aansluiting, waarop een leverancier is geregistreerd in het aansluitingenregister, waarbij op het moment van
inhuizen een-teveraneier-w-het-aafislwtmgenregister geregistreerd staat, neemt hierover binnen vijf werkdagen
contact op met de andere betrokken leverancier. In afwijking van paragraaf 9.1 vindt deze informatie-uitwisseling niet plaats via het geautomatiseerde berichtenverkeer.

ZTIATZA

3.14.3.4
De leverancier die de in 3.14.3.3 bedoelde melding heeft ontvangen, reageert binnen 10 werkdagen en eeeft
daarbij aan of al dan niet sprake is van een onterechte inhuizing.
3.14.3.5
Indien de onterechte inhuizing is bevestigd, dient dt?e leverancier die door de onterechte inhuizing voor de betreffende aansluiting uit het aansluitingenregister is verwijderd, dient, terstond uiterliik één werkdag nadien
overeenkomstig 3.3 een inhuizingsmelding in ter correctie van de onterechte inhuizing bedoeld in 3.14.3.1 m
voor deze aangeslotene overeenkomstig paragraaf 3.3., indien de leveranciers, bedoeld in 3.14.3.4. constateren dat er sprake is van een onterechte inhuizing. Met dien verstande dat voor de inhuizing tor correctie geen
nieuwe machtiging van de aangeslotene benodigd is.
3.14.3.6
Indien door de uitvoering van de onterechte inhuizing het in 2.1.4 onderdeel b bedoelde kenmerk is gewijzigd,
met als gevolg dat de meetinrichting op afstand uitgelezen mag worden, meldt de leverancier dit onmiddelliik
aan de netbeheerder nadat hij de inhuizingsmelding ter correctie heeft ingediend zoals bedoeld in 3.14.3.5.
3.14.3.7
Nadat de netbeheerder de in 3.14.3.6 bedoelde melding heeft ontvangen en de in 3.14.3.5 bedoelde inhuizingsmelding heeft verwerkt, wijzigt de netbeheerder het in 2.1.4 onderdeel b bedoelde kenmerk onmiddelliik.
met als gevolg dat de meetinrichting niet op afstand uitgelezen mag worden.
3 44^ € 3.14.3.8
In afwijking van 5.1.2.2 wordt de vastgestelde meterstand, behorende bij de mutatiedatum van de onterechte
inhuizing. door de leverancier vastgesteld voor de mutatiedatum van de uithuizingsmelding of inhuizingsmelding die ingevolge 3.14.3.2 respectievelijk 3.14.3.5 ter correctie is ingediend. In de-rnhuizing ter-correctie, bedoeld in 3.14.3.5, wordt do laatst vastgestelde meterstand op de aansluiting gebruikt voor de mutatiedatum
van de inhuizing die als corroctie is ingediend.
T

T

3.14.3.9
Indien tussen de onterechte inhuizingsmelding en de uitvoering van de correctie een wisseling van de meetinrichting heeft plaatsgevonden zoals bedoeld in paragraaf 3.11. wordt in afwijking van 3.14.3.8 de vastgestelde
meterstand ten tilde van de meterplaatsing door de leverancier vastgesteld voor de mutatiedatum van de inhuizingsmelding die ter correctie is ingediend.
3.14.3.7
De leveranciers verrekenen de inkoopkosten onderling, indien de inhuizing ter cor-fectie, bedoeld in 3.14.3.6,
op een later tijdstip dan dertien maanden na de onterechte unhuizing plaatsvindt en één van de betrokken par
tijen dit verlangt.
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3.14.4 Correctieproces onterechte eindelevering
3.14.4.1
Onder een onterechte eindelevering wordt verstaan de onbedoelde uitvoering van het proces eindelevering op
een aansluiting, de procedure, bedoeld in paragraaf 3.4, op een aansluiting.
3.14.4.2
De leverancier die constateert dat er sprake is van een onterechte eindelevering meldt dit onmiddelliik aan de
netbeheerder en dient terstond uiterliik één werkdag nadien, ter correctie een inhuizingsmelding ter correctie
in overeenkomstig 3.3., met dien verstande dot geen nieuwe machtiging van de aangeslotene benodigd is.
3.14.4.3

Indien bil de uitvoering van de inhuizing bedoeld in 3.14.4.2. het in 2.1.4 onderdeel b bedoelde kenmerk, is gewijzigd met als gevolg dat de meetinrichting op afstand uitgelezen mag worden, meldt de leverancier dit onmiddelliik aan de netbeheerder na het indienen van de inhuizingsmelding ingevolge 3.14.4.2.
3.14.4.4
Nadat de netbeheerder de in 3.14.4.3 bedoelde melding heeft ontvangen en de in 3.14.4.2 bedoelde inhuizingsmelding heeft verwerkt, wijzigt de netbeheerder het in 2.1.4 onderdeel b bedoelde kenmerk onmiddelliik.
met als gevolg dat de meetinrichting niet op afstand uitgelezen mag worden.
3TA4T4T3 3.14.4.5

In afwijking van 5.1.2.2 wordt de vastgestelde meterstand. behorende bil de mutatiedatum van de onterechte
eindelevering. door de leverancier vastgesteld voor de mutatiedatum van de inhuizingsmelding die ingevolge
3.14.4.2 ter correctie is ingediend. In de inhuizing tor correctie, bedoeld in 3.14.4.2, wordt de meterstand, die
is vastgesteld, gebruikt voor de mutatiedatum van de
inhuizing die als correctie is ingediend.

3.14.4.6
Indien tussen de onterechte eindelevering en de uitvoering van de correctie een wisseling van de meetinrichting heeft plaatsgevonden zoals bedoeld in paragraaf 3.11. wordt in afwijking van 3.14.4.5 de vastgestelde
meterstand ten tilde van de meterplaatsing door de leverancier vastgesteld voor de mutatiedatum van de inhuizingsmelding die ter correctie is ingediend.
3.14.5 Correctieproces onterechte PV-switch van programmaverantwoordelijke
3.14.5.1

Onder een onterechte PV-switch van programmaverantwoordeliike wordt verstaan:

(0 de onbedoelde uitvoering van het proces PV switch op een aansluiting het op een aansluiting onbedoeld uitvoeren van een procedurev bedoeld in paragraaf 3.5 of paragraaf 3.6, of
(ii) het in de switchmelding bedoeld in 3.1.1.1. onderdeel e of in de inhuizingsmelding bedoeld in 3.3.1.1. onderdeel f. doorgeven van een bedriifs-EAN-code van een andere programmaverantwoordeliike dan is beoogd.
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3.14.5.2
De leverancier, die constateert dat er sprake is van een onterechte switch van programmaverantwoordelijke, neemt hierover binnen vijf werkdagen contact op met de betrokken programmaverantwoordelijken. In afwijking van paragraaf 9.1 vindt deze informatie-uitwisseling niet plaats via het geautomatiseerde berichtenverkeer.
3.14.5.3
De leverancier die constateert dat er sprake is van een onterechte J^V-switch van programmaverantwoordeliike. dient terstond binnen één werkdag na de melding zoals bedoeld in 3.14.5.2, ter correctie een PV-switchmelding ter correctie in overeenkomstig 3.5.
3.14.5.4
De programmaver-aotwoordelijke d+e-naar aanleiding van de onterechte PV-switch, bedoeld ir> 3.14.5.1, onterecht in het aanskHtingeafegister is geregistreerd, verrekent de volumes en eventuele kosten met de leverancier indien één van de betrokken partijen dit verlangt.
B
Na paragraaf 5.5 worden twee nieuwe paragrafen ingevoegd, luidende als volgt:
5.6 Verrekenen verbruiken en nettarieven
5.6.1

Verrekenverplichting

5.6.1.1
Indien de in 3.14.5 bedoelde correctiemelding leidt tot een toewijzing van verbruik dat niet behoort tot de betreffende programmaverantwoordelijke, verrekenen de leverancier en programmaverantwoordeliike de in de
reconciliatie toegewezen verbruiken tot maximaal het verbruik voor een periode als bedoeld in artikel 7:28 BW
of artikel 3:307, eerste lid BW.
5.6.1.2
Tenzij betrokken partijen ter zake een dispuutproces hebben afgerond als bedoeld in 5.5. verrekenen de betrokken leveranciers of de leverancier en netbeheerder het ten onrechte toegewezen verbruik volledig indien:
a. een verbruik is toegewezen als bedoeld in 5.3 dat geheel of gedeeltelijk behoort tot de periode van
levering van de wederpartij: en
b. het ten onrechte toegewezen verbruik boven de 1000 kWh of 500 m3 uitkomt.
5.6.1.3
Indien het in 5.6.1.2 bedoelde verbruik een positief verbruik betreft, vindt de verrekening plaats voor zover het
verbruik een periode beslaat als bedoeld in artikel 7:28 BW of artikel 3:307. eerste lid BW.
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5.6.1.4

In afwijking van 5.6.1.2 verrekenen de betrokken leveranciers of de leverancier en netbeheerder het te veel of
te weinig geregistreerde verbruik als bedoeld in 5.3.2.6 of 5.3.3.3 ook ingeval betrokken partijen een dispuutproces hebben afgerond. De voorwaarden bedoeld in 5.6.1.2, onderdelen a en b zijn van overeenkomstige toepassing.
5.6.1.5

Indien een switch van leverancier heeft plaatsgevonden als bedoeld in 3.1 en er ingevolge 5.6.1.2, onderdeel b
geen verrekening plaatsvindt, verrekent de actuele leverancier het te veel gefactureerde verbruik met de betreffende afnemer.
5.6.1.6

Indien de melding zoals bedoeld in 3.14.1.2 en 3.14.3.3 niet tijdig wordt beantwoord of de correctiemelding zoals
bedoeld in 3.14.1.4. 3.14.2.2. 3.14.3.5 en 3.14.4.2 niet tijdig is ingediend, worden de nettarieven verrekend die
behoren bij de periode tussen het moment waarop ten onrechte is gemuteerd ingevolge 3.1 tot en met 3.4 en
de mutatiedatum van de correctiemelding.

5.6.1.7

Indien de in 3.14.1. 3.14.2, 3.14.3 en 3.14.4 bedoelde correctiemelding leidt tot een toewijzing van verbruik
verrekenen de betrokken leveranciers of de leverancier en netbeheerder het toegewezen verbruik volledig indien het toegewezen verbruik boven de 1000 kWh of 500 m3 uitkomt.
5.6.1.8

Onverminderd 5.6.1.1 tot en met 5.6.1.7 kunnen leveranciers en netbeheerders op andere gronden het verrekenen van verbruik of nettarieven overeenkomen.
5.6.2 Verrekenproces
5.6.2.1

De verrekeningen als bedoeld in 5.6.1 vinden plaats overeenkomstig deze paragraaf.

5.6.2.2
Ten behoeve van de verrekening als bedoeld 5.6.1.2 en op verzoek van de belanghebbende leverancier, verstrekt de netbeheerder de bedrijfsgegevens van de leverancier of de programmaverantwoordeliike betreffende
de periodes van levering waartoe de bedoelde verbruiken behoren.
5.6.2.3

De belanghebbende leverancier, programmaverantwoordeliike of netbeheerder initieert het verrekenen door
een verrekenverzoek bil de betrokken wederpartij in te dienen.
5.6.2.4

Het verrekenverzoek bevat de volgende gegevens:

a.

de EAN-code van de aansluiting:
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b.

het type melding als bedoeld in 3.1 tot en met 3.5;

c.

de mutatiedatum behorende bij de melding;

e.

indien
1°
2°
3°
4°

f.

indien het verzoek het verrekenen van nettarieven betreft:
1°
de bil deze periode behorende capaciteitstarief-EAN-code(s), en
2°
het totaal bedrag van de beoogde verrekening

d.

g.

de periode waarop de beoogde verrekening betrekking heeft;

het verzoek verrekenen van verbruik betreft:
de vastgestelde standen;
de gehanteerde correctie standen;
het te verrekenen verbruik;
het te hanteren tarief per kWh respectievelijk m3 behorende bil de periode van levering waarin
ingevolge 5.6.1.2 en 5.6.1.4 een verbruik wordt toegewezen:

een toelichting op het verzoek tot verrekening.

5.6.2.5

Het te hanteren tarief bedoeld in 5.6.2.4. onderdeel e. onder 4° wordt per kwartaal centraal gepubliceerd door
het platform als bedoeld in 9.1.1 en als volgt bepaald:
i.

voor elektriciteit: het rekenkundig 12-maandsgemiddelde van de gepubliceerde Tennet-reconciliatieprii-

ii.

voor gas: het rekenkundig 12-maandsgemiddelde van de gepubliceerde GTS-Neutral gas-priizen vooraf-

zen voorafgaand aan het desbetreffende kwartaal op basis van de verhouding 55% Peak en 45% OffPeak.

gaand aan het desbetreffende kwartaal

5.6.2.6

De wederpartij accepteert het verrekenverzoek tenzij de wederpartij uiterliik binnen één maand het verzoek
gemotiveerd afwijst onder vermelding van één of meer van de volgende redenen:

a.

er is op grond van 5.6.1 geen verplichting tot verrekening:

c.

de wederpartij is niet akkoord met het te verrekenen verbruik en stelt een alternatief verbruik voor;

e.

de wederpartij is niet akkoord met de maximale te verrekenen periode;

g.

het te verrekenen verbruik is minder dan 1000 kWh of 500 m3;

b.

d.
f.

h.

het verzoek is onvolledig;

de wederpartij is niet akkoord met te hanteren tarief en stelt een alternatief tarief voor;
de wederpartij is geen leverancier in voorgaande periode van levering;

de periode van levering betreft een periode als bedoeld in 3.14.1 tot en met 3.14.5 waarbij een nul-verbruik is vastgesteld.

5.6.2.7

De verzoekende leverancier, programmaverantwoordeliike of netbeheerder accepteert de ontvangen afwijzing, tenzij hij binnen tien werkdagen:

a.

b.

een nieuw verzoek indient gelet op S.6.2.6 onderdeel b. of

in overleg treedt met de wederpartij gelet op 5.6.2.6 onderdelen c, d en e.
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5.6.2.8
Het overleg bedoeld in 5.6.2.7. onderdeel b leidt tot:

a.

een nieuw verzoek zoals bedoeld in 5.6.2.4 met het overeengekomen te verrekenen verbruik of te han-

b.

een geschilbeslechting door een derde ter vaststelling van het te verrekenen verbruik of het te hanteren

c.

teren tarief:

tarief;

het beëindigen van het verrekenproces voor betreffende aansluiting door de marktpartij als bedoeld in
5.6.2.3.

5.6.2.9
De leverancier, programmaverantwoordeliike of netbeheerder die recht heeft op vergoeding van de kosten,
neemt maandelijks de verrekeningen van de voorgaande maand op in één verrekenfactuur tenzij anders overeengekomen. De verrekenfactuur bevat per verrekening de volgende gegevens:
a.
EAN-code van de desbetreffende aansluiting;
b.
het overeengekomen of vasteestelde te verrekenen verbruik;
c.
het overeengekomen of vastgestelde te hanteren tarief;
d.
het totaalbedrag van de verrekening.
5.6.2.10
De wederpartij voldoet de verrekenfactuur binnen een maand na ontvangst, tenzij hij de factuur binnen tien
werkdagen gemotiveerd afwijst.
5.6.2.11
De leverancier, programmaverantwoordeliike of netbeheerder accepteert de ontvangen afwijzing of stuurt zo
spoedig mogeliik een correcte verrekenfactuur naar de wederpartij die hem voldoet of afwijst overeenkomstig
5.6.2.10.
5.6.2.12
In afwijking van paragraaf 9.1 vindt de op grond van 5.6.2 uit te wisselen informatie niet plaats via het geautomatiseerde berichtenverkeer.

Barchman Wuytierslaan 6

3818 LH Amersfoort

IBAN NL 10 RABO 0142197122

T +31 (0)33 422 46 80
KVK 09173017

W www.nedu.nl

BTW NL8182.59.589.B.01

13-30

NEDU

Datum

Ons kenmerk

20-12-2018

18008/MH

BIJLAGE II
Toelichting
1.

Algemeen
Zoals hierboven aangegeven, regelt dit voorstel ten eerste een termijnstelling voor de reactie op een
melding van een (vermeende) onterechte mutatie als bedoeld in 3.14.1.2 en 3.14.1.5. De betreffende
wijzigingen zijn hieronder schematisch weergegeven in afbeelding 1.

Afbeelding 1 termijnstelling bij een (vermeende) onterechte mutatie
Huidig proces

Mutatie
in
CAR

<= 5 werkdagen
IcEG 3.14.1.2
IcEG 3.14.3.4

Constatering
vermoedelijk
onterechte
mutatie

<= 5 werkdagen
IcEG 3.14.1.2
IcEG 3.14.3.3
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<= 1 werkdag
Conform reguliere
ocestermijnen IcEG

f

Terstond
indienen
van
correctiemutatie

Melding
vermoeden
onterechte
mutatie

Gewenste aanpassing proces

Mutatie
in
CAR

Geen termijn beschreven
waarbinnen op de melding
gereageerd moet worden

De wederpartij reageert
binnen 10 werkdagen op de
melding onterechte mutatie:
- Melding terecht: correctie
wordt opgestart
- Melding onterecht
melder neemt contact op
met klant.
- Indien te laat gereageerd
en er is sprake van een
onterechte situatie wordt
nalatige partij
verantwoordelijk voor de
nettariefkosten van de
volledige foutperiode.
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correctie
in CAR

<= 1 werkdag
Conform reguliere
procestermijnen IcEG
,

Uiterlijk 1 werkdag
nadien
Indienen van
Correctiemutatie
indien sprake is van
een onterechte mutatie

correctie
ih CAR
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Ten tweede wordt in onderhavig voorstel het verrekenproces verplicht gesteld voor die gevallen
waarin sprake is van (i) een onterechte mutatie met nadelige financiële gevolgen voor de onjuiste leverancier of de netbeheerder, dan wel (ii) van een foutieve meterstand die niet binnen de dispuutperiode is hersteld en waarvan een deel van het toegewezen volume toebehoort aan een andere leverancier of de netbeheerder. De betreffende wijzigingen zijn hieronder schematisch weergegeven in
afbeelding 2. Daarbij dient aangetekend dat in afbeelding 2 alleen de situatie tussen twee leveranciers
is aangegeven. Verrekenen kan ook plaatsvinden tussen leverancier en netbeheerder of tussen leverancier en programmaverantwoordelijke.

Afbeelding 2: Verplicht verrekenproces

Huidige situatie
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2. Artikelsgewijze toelichting
Voorafgaand aan de artikelsgewijze toelichting zij opgemerkt dat in dit voorstel een aantal bestaande
artikelen is vernummerd. In concreto gaat het om de artikelen 3.14.1.3, 3.14.1.4, 3.14.2.3, 3.14.3.4
en 3.14.4.3.
De hoeveelheid wijzigingen is van een zodanige omvang dat de leesbaarheid van de betrokken
paragrafen gebaat is bij doornummeren - en in voorkomende gevallen dus vernummeren. Volgens

NEDU strookt deze vernummering met aanwijzing 6.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De
vernummering van de genoemde artikelen heeft geen impact op andere delen van de
Informatiecode dan die in dit voorstel aan de orde zijn. Hetzelfde geldt voor verwijzingen naar de
Informatiecode vanuit andere codes.
Paragraaf/
artikel

Toelichting

3.14.1

De term "leveranciersswitch" komt niet overeen met de terminologie in 3.1 omdat dezelfde procedure daar "switch van leverancier" wordt genoemd. Met de wijziging van het
opschrift van deze paragraaf - en in de artikelen daarvan - wordt e.e.a. in lijn gebracht
met 3.1.

3.14.1.1

Zie 3.14.1. Voorts een tekstuele aanpassing om de procedure "switch van leverancier" te
duiden zoals beschreven in 3.1.

3.14.1.2

De huidige tekst gaat ervan uit dat een onterechte switch van leverancier c.q. switchmelding is geconstateerd. Alsdan is een bevestiging van de wederpartij niet meer nodig en
zou er direct een herstelactie uitgevoerd dienen te worden.
Bedoeld is echter dat er vermoedelijk sprake is van een onterechte situatie waardoor
overleg met de wederpartij noodzakelijk is. Althans ingeval een leverancier in het aansluitingenregister is geregistreerd op de aansluiting. Zie 3.14.1.5 wanneer geen leverancier
op de aansluiting is geregistreerd.

3.14.1.3

Onder vernummering van het huidige artikel 3.14.1.3 naar 3.14.1.4, is een nieuw artikel
3.14.1.3 toegevoegd. Dit artikel voegt een termijn toe in het correctieproces om te voorkomen dat een onterechte situatie te lang voortduurt.

3.14.1.4

Onder vernummering van huidig artikel 3.14.1.4 naar 3.14.1.8 is een nieuw artikel
3.14.1.4 (huidig artikel 3.14.1.3) toegevoegd waarin de termijn wordt verruimd omdat de
meeste decentrale systemen geautomatiseerd in batch-vorm communiceren met de centrale systemen. Het "terstond" indienen van de herstel switchmelding is hierdoor voor de
meeste partijen niet mogelijk.
Ook in de situatie van technische storingen in de decentrale - of de centrale systemen is
het niet mogelijk om te voldoen aan de termijn "terstond".
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3.14.1.5

Het betreft hier de situatie van de onterechte "switch van leverancier" waarbij er geen leverancier op de aansluiting is geregistreerd. In deze situatie is er geen sprake van een vermoeden, is geen overleg noodzakelijk of mogelijk, maar kan eenzijdig worden geconstateerd dat sprake is van onterechte situatie.
Bij ontbreken van een "andere leverancier" kan de ontstane situatie niet worden hersteld
via een switchmelding (vgl. 3.14.1.2 - 3.14.1.3). Slechts de uithuizingsmelding kan hier uitkomst bieden. De leverancier die de onterechte situatie heeft doen ontstaan, kan haar aldus repareren.
3.14.1.5-oud vervalt omdat de verplichting om de inkoop te verrekenen wordt geregeld in
de nieuwe paragraaf 5.6.

3.14.1.6

Er kan door de onterechte switchmelding/mutatie ook een onbedoelde wijziging hebben
plaatsgevonden van het kenmerk "administratief AAN/UIT" van de slimme meter. Artikel
verplicht de leverancier om dit te melden bij de netbeheerder.

3.14.1.7

De netbeheerder maakt de onbedoelde wijziging van het kenmerk "administratief
AAN/UIT" ongedaan door het kenmerk "administratief AAN/UIT" te wijzigen naar de
waarde zoals die door de aangeslotene is aangegeven voordat de foutsituatie ontstond.

3.14.1.8

In plaats van de laatst vastgestelde stand wordt de stand gebruikt die is vastgesteld
bij/voor de switchmelding die de foutsituatie heeft veroorzaakt. Daardoor wordt in de reconciliatie een 0 verbruik toegewezen aan de partij die zich onterechte op de aansluiting
in het C-AR heeft geplaatst.

3.14.1.9

Indien in deze situatie de meterstand van de foutsituatie wordt gebruikt, wordt deze
stand in de meetreeks van de nieuwe meetinrichting geplaatst en veroorzaakt dit een
"fout" in de desbetreffende meetreeks met als gevolg een onjuiste verbruiksbepaling in
de meetreeks van de nieuwe meetinrichting.
Het verbruik vanaf het moment dat de foutsituatie is ontstaan tot moment van metermutatie, wordt tussen partijen verrekend overeenkomstig de nieuwe paragraaf 5.6.

3.14.2.1

Zie 3.14.1.1

3.14.2.2

Zie 3.14.1.4

3.14.2.3

Zie 3.14.1.6

3.14.2.4

Zie 3.14.1.7. 3.14.2.4-oud vervalt omdat de vergoeding van de schade die de netbeheerder leidt, wordt geregeld in de nieuwe paragraaf 5.6.

3.14.2.5

Zie 3.14.1.8

3.14.2.6

Zie 3.14.1.9
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3.14.3.1

Zie 3.14.1.1

3.14.3.2

Zie 3.14.1.5

3.14.3.3

Zie 3.14.1.2

3.14.3.4

Zie 3.14.1.3

3.14.3.5

Zie 3.14.1.4

3.14.3.6

Zie 3.14.1.6

3.14.3.7

Zie 3.14.1.7. 3.14.1.7-oud omdat de verplichting om de inkoop te verrekenen wordt geregeld in de nieuwe paragraaf 5.6.

3.14.3.8

Zie 3.14.1.8

3.14.3.9

Zie 3.14.1.9

3.14.4.1

Zie 3.14.1.1

3.14.4.2

De leverancier meldt de onterechte situatie onmiddellijk aan de netbeheerder om te zorgen dat het afsluitproces van de netbeheerder wordt geannuleerd. Zie voorts 3.14.1.4

3.14.4.3

Zie 3.14.1.6

3.14.4.4

Zie 3.14.1.7

3.14.4.5

Zie 3.14.1.8

3.14.4.6

Zie 3.14.1.9

3.14.5

De term PV-switch komt niet overeen met 3.5. Daar wordt de procedure "switch van programmaverantwoordelijke" genoemd. Opschrift van deze paragraaf - en de artikelen
daarvan - in lijn gebracht met de terminologie van 3.5.

3.14.5.1

Ook door het indienen van een switchmelding of een inhuizingsmelding kan een "verkeerde" programmaverantwoordelijke op de aansluiting worden geregistreerd. Ook dan
dient de foutsituatie hersteld te worden door toepassing van de procedure "correctieproces onterechte switch van programmaverantwoordelijke"

3.14.5.3

Zie 3.14.1.4
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3.14.5.4

Artikel vervalt omdat de verplichting om de inkoop te verrekenen wordt geregeld in de
nieuwe paragraaf 5.6.

5.6

Nieuwe paragraaf die de verplichting om te verrekenen/ kosten te vergoeden regelt en
het proces daaromtrent beschrijft. 5.6.1 regelt de verplichting van een partij om mee te
werken aan een inkoopverrekening indien daartoe een verzoek wordt ingediend.
5.6.2 beschrijft het verrekenproces.
Voor verrekening komen twee posten in aanmerking, inkoop van energie en nettarieven:
Inkoop van energie indien deze niet aan de juiste partij is toegewezen. (Bijvoorbeeld een te hoge ofte lage switchstand die in de dispuutperiode niet is gecorrigeerd, negatieve volumes die in een periode van levering vallen waarvoor geen
leverancier in het AR is geregistreerd of van foutieve verbruiksregistratie in verband met een defecte meting.)
Nettarieven omdat de netbeheerder deze ten gevolge van een onterecht uithuizing misloopt of doordat een partij een onterechte situatie niet binnen de gestelde termijnen hersteld waardoor de wederpartij langer verantwoordelijke is
voor de afdracht van nettarieven.
Het is de bedoeling dat een vastgestelde stand wordt gecorrigeerd gedurende het dispuutproces (paragraaf 5.5). Indien de stand in deze procedure wordt hersteld, wordt het
verbruik in de reconciliatie (in de 5e maand na de datum van de vastgestelde stand) aan
de juiste partij toegewezen. Hierbij is de leverancier veelal afhankelijk van de controle die
de klant uitvoert op de ontvangen factuur waarop de vastgestelde stand is vermeld. Helaas komt het voor dat dit wordt gesignaleerd buiten de termijnen van het dispuutproces
(bijvoorbeeld bij de eerste jaarafrekening) of dat achteraf blijkt dat de meetinrichting niet
juist heeft geregistreerd. Dan is het verbruik in de reconciliatie al aan een leverancier toegewezen of in het netverlies opgenomen. Deze paragraaf regelt hoe deze verkeerd toegewezen volumes alsnog door de juiste partij worden gedragen.

5.6.1

Zie 5.6.

5.6.1.1

Ingeval er in de reconciliatie onterecht een inkoop-verbruik wordt toegewezen omdat er
sprake is van een situatie als bedoeld in 3.14.5 (onterechte switch van programmaverantwoordelijke), wordt een verjaringstermijn gehanteerd bij het verrekenen van dit inkoopverbruik: 2 jaar voor een consument en 5 jaar voor een zakelijke klant. Hiervoor wordt
aangehaakt bij de bepalingen daaromtrent in boeken 3 en 7 van het Burgerlijk Wetboek.
Partijen zijn verplicht aan de verrekening mee te werken indien de verbruiken binnen de
genoemde periode vallen.
Er wordt geen verbruiksgrens toegepast omdat de programmaverantwoordelijke niet zelf
muteert in het aansluitingenregister maar door een leverancier op de aansluiting wordt
geplaatst. Dit zou bij veel lage verbruiken tot inkomstenderving leiden bij de programmaverantwoordelijke terwijl deze wel in die periode onbalans-/inkooprisico heeft gedragen.
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5.6.1.2

Voor de situaties die niet vallen onder 5.6.1.1, is in 5.6.1.2 en 5.6.1.4.een aantal voorwaarden opgenomen voor de verrekenverplichting.
Op grond van 5.6.1.2 wordt er niet verrekend tussen partijen in de situatie dat er een verbruik is vastgesteld op basis van vastgestelde standen die door betrokken partijen in het
dispuutproces zijn overeengekomen. Er wordt dus alleen verrekend door partijen indien
het verbruik is berekend en vastgesteld op basis van een niet in dispuut overeengekomen
stand en een deel van dit verbruik behoort tot de periode van levering van één bij het
vastgestelde verbruik betrokken partijen.
Indien een deel van het toegewezen verbruik behoort tot een periode van levering van
een leverancier of netbeheerder die niet is betrokken bij de vastgestelde stand dan wordt
dit deel van het toegewezen verbruik verrekend tussen de leverancier die de inkooptoewijzing heeft ontvangen en de leverancier of netbeheerder die verantwoordelijk is voor
de desbetreffende periode van levering.
De grenzen waaronder een verbruik niet wordt verrekend zijn gelijk aan het gemiddelde
verbruik van ca. 3 maanden. Deze periode is gelijk aan de periode waarin een stand middels een dispuut hersteld had kunnen worden. Deze grenzen worden toegepast per te
verrekenen verbruik, per periode van levering. Tevens zijn deze verbruiken ongeveer gelijk aan de afhandelingskosten van een verrekening. Onder deze grenzen zal een verrekening qua afhandelingskosten meer bedragen dan dat er verrekend wordt en wordt als zodanig niet doelmatig bevonden.

5.6.1.3

De maximale periode waarover positief verbruik verrekend kan worden is gelijk aan de
verjaringstermijn bedoeld in de artikel 7:28 BW of 3:307, eerste lid BW. Voor deze grens is
gekozen om te voorkomen dat een wederpartij nog een verrekening dient in te willigen
en hij dit niet meer kan verhalen op de contractant.
Indien er sprake is van een negatief volume (de contractant dient gecrediteerd/terugbetaald te worden) geldt de verjaringstermijn van artikel 3:306 BW.

5.6.1.4

Op grond van dit artikel wordt een onterecht toegewezen verbruik verrekend als dit een
correctieverbruik betreft dat in geval van meterstoringen wordt gesaldeerd op grond van
artikelen 5.3.2.6 of 5.3.3.3.
Gelet op de aanhef van 5.6.1.2 zou deze verrekening niet hoeven plaats te vinden ingeval
dit correctieverbruik betrekking heeft op een periode van levering waarbij het verbruik in
eerste instantie is vastgesteld op basis van in dispuut overeengekomen standen.
De afwijkende bepaling van 5.6.1.4 regelt de verrekening in deze uitzonderingsituatie alsnog.

5.6.1.5
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In de situatie dat een negatief volume onder de grens blijft zoals opgenomen 5.6.1.2 en er
is sprake van een switch, heeft de nieuwe leverancier de verplichting om de benadeelde
contractant - die in deze situatie dezelfde is omdat er sprake is van een leveranciersswitch
- te crediteren voor het te veel gefactureerde verbruik (incl. belastingen/heffingen). Hierdoor wordt voorkomen dat een nieuwe leverancier profijt kan hebben bij lage negatieve
volumes.
In alle overige situaties (bijvoorbeeld uithuizing) wordt de benadeelde contractant gecrediteerd door de partij die verantwoordelijk is voor de verstrekte factuur waarop een verkeerd verbruik in rekening is gebracht. In deze situaties geldt geen verplichting om mee te
werken aan een verrekening zie (5.6.1.2 onderdeel b). Hiermee wordt voorkomen dat de
benadeelde contractant geen creditering van het te veel in rekening gebrachte krijgt.
5.6.1.6

Indien de partij die een onterechte situatie dient te herstellen, zich niet houdt aan de termijnen zoals bedoeld in paragraaf 3.14, en daardoor veroorzaakt dat de wederpartij op
grond van de MR Gegevensbeheer en afdracht langer dan nodig de verantwoordelijkheid
draagt voor het afdragen van de nettarieven of dat de netbeheerder langer dan nodig inkomstenderving heeft, verplicht dit artikel de nalatige partij om mee te werken aan een
verrekening indien de benadeelde partij hierom verzoekt. De benadeelde partij kan dan
over de volledige periode dat de onterechte situatie van toepassing was de "schade" verhalen op de nalatige partij.

5.6.1.7

Bij de correctieprocessen bedoeld in 3.14 (met uitzondering van 3.14.5, deze situatie
wordt geregeld in 5.6.1.1) kan in de onterechte situatie een meterwisseling plaatsvinden,
waardoor de onterechte periode wordt afgesloten met een toegewezen verbruik. Dit artikel regelt de verrekening van dit verbruik en hanteert daarbij ondergrenzen. Beneden
deze grenzen wordt niet verrekend omdat de afhandelingskosten groter zijn dan te verrekenen kosten.

5.6.1.8

Ingeval de verrekenverplichting niet van toepassing is, en partijen vrijwillig een verrekening overeenkomen, wordt deze verrekening ingevolge 5.6.2.1 uitgevoerd conform het
proces beschreven in 5.6.2.

5.6.2.1

Artikel geeft aan dat de verrekeningen zoals bedoeld in 5.6.1 worden uitgevoerd zoals beschreven in 5.6.2

5.6.2.2

De netbeheerder wordt verplicht om de bedrijfsgegevens van de betrokken marktpartij(en) te verstrekken indien de leverancier, die verbruiken moet gaan verrekenen omdat
die niet tot zijn periode van levering behoren, hierom verzoekt. De netbeheerder is in
deze de enige partij die op grond van het aansluitingenregister kan bepalen welke marktpartijen betrokken zijn bij het te verrekenen verbruik.

5.6.2.3

De partij die een belang respectievelijk een verplichting heeft om een verbruik te verrekenen neemt hiertoe het initiatief door een verrekenverzoek in te dienen bij de wederpartij.
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5.6.2.4

Artikel beschrijft welke gegevens het verzoek tot verrekenen dient te bevatten:
EAN-code van de aansluiting om te identificeren over welke aansluiting het gaat
zodat de ontvangende partij kan controleren of hij verantwoordelijk is of was
voor deze aansluiting.
Type melding om aan te geven welk proces het betreft zodat gecontroleerd kan
worden of er een verplichting tot verrekenen aanwezig is
De bij de type melding behorende mutatiedatum om de te hanteren verrekenprijzen in het verzoek te kunnen controleren
De periode om te kunnen controleren of de maximale periode met betrekking tot
verrekening van verbruik niet wordt overschreden en of de periode valt binnen
de eigen periode van levering, bij te verrekenen nettarieven om te kunnen controleren of de periode overeenkomt met de periode van de onterechte situatie.
Oorspronkelijke standen en voor het verzoek gehanteerde standen om het verbruik waarvoor een verrekening wordt verzocht te kunnen controleren en te gebruiken in de facturatieprocessen, zodat het voor de klant controleerbaar is met
welke standen een facturatieperiode wordt afgesloten of wordt gestart..
Het te verrekenen verbruik en de daarbij te hanteren tarief per eenheid
De capaciteitstarief-ean-code zodat gecontroleerd kan worden of op basis van de
eerdergenoemde periode en het tarief behorende bij de capaciteitstarief-eancode, het totaalbedrag waarvoor een verrekening wordt gevraagd klopt
Een toelichting waarom een verrekening wordt verzocht zodat de ontvangende
partij kan bepalen of er terecht om een verrekening wordt verzocht.

5.6.2.5

Artikel beschrijft hoe de in de verrekening meegegeven tarieven ten behoeve van een
verrekening van verbruik bepaald dienen te worden. Er is gekozen om de tarieven te gebruiken die ook in de reconciliatie worden gebruikt. Dit zijn tarieven die per maand door
de landelijke netbeheerders worden bepaald. Aangezien te verrekenen verbruik veelal
over langere perioden dan 1 maand zullen gaan, is gekozen voor een 12-maandelijks gemiddelde. Voor een tarief per kwartaal is gekozen omdat de dispuutperiode 3 maanden
beslaat en het de intentie is om standen en verbruiken in deze periode te herstellen.

5.6.2.6

Artikel beschrijft de termijn en gronden voor afwijzing van het verrekenverzoek. Niet (tijdig) afwijzen, houdt aanvaarding in van het verrekenverzoek. Dit voorkomt dat de verzoekende partij te lang in het ongewisse blijft over de status van het verzoek.

S.6.2.7

Indien de verzoekende partij niet tijdig reageert op een afwijzing wordt hij geacht deze te
hebben aanvaard en stopt het verrekenproces. Dit voorkomt dat de afwijzende partij te
lang in het ongewisse blijft over de status van het verrekenproces.

5.6.2.8

Het overleg zoals bedoeld in S.6.2.7 kan leiden tot:
- het indienen van een nieuw verzoek met het overeengekomen tarief, verbruik en/of de
periode.
- het voorleggen van het geschil over de inhoud van het verzoek tot verrekenen aan een
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derde. Deze derde kan gezamenlijk worden bepaald (bv de regionale netbeheerder), eenzijdig worden voorgelegd aan een geschillencommissie of via gerechtelijke weg beslecht
worden.
- de verzoekende partij besluit, al dan niet in overleg met de wederpartij, dat hij het verrekenproces met betrekking tot het onderhavige verzoek beëindigd.
5.6.2.9

Artikel beschrijft de standaard frequentie van indienen van de verrekenfactuur en welke
gegevens deze minimaal moet bevatten, in onderling overleg kan van de frequentie worden afgeweken.

5.6.2.10

De partij die de verrekenfactuur ontvangt dient deze binnen één maand te voldoen tenzij
hij de factuur afwijst. Redenen om een verrekenfactuur af te wijzen kunnen zijn: factuur
bevat verrekeningen die onbekend zijn of de factuur is niet correct opgesteld.
De partij die de afwijzing op de verrekenfactuur ontvangt kan de afwijzing accepteren en
stopt het proces of stuurt zo spoedig mogelijk een correcte factuur. Acceptatie van de afwijzing kan bv zijn in de situatie dat de factuur naar de verkeerde partij is gestuurd.
Er wordt voor deze procedure geen geautomatiseerd berichtenverkeer ontwikkeld omdat
het incidenten betreft en het inrichten van geautomatiseerd berichtenverkeer kostbaar is
en dus niet doelmatig.

5.6.2.11
5.6.2.12
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BIJLAGE III
Verslag bijeenkomst Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten

Van

Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten

Datum

29 november 2018

Plaats

NBNL, Den Haag

Voorzitter
Secretaris

Aanwezig

Namens de representatieve organisaties:
VMNED:
E-NL
VEMW:
PAWEX:
NVDE:
Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt
met leveren, transporteren en meten van energie:
NEDU:
,
Namens de gezamenlijke netbeheerders:
NBNL:
TenneT:
GOGEN, Consumentenbond, EFET, GTS, NOGEPA, NWEA,
UNETO-VNI, VA, VEDEK, Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN,

Afwezig
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(...)

4.
Concept codewijzigingsvoorstel correctieprocessen (D-2018-09396)
NEDU geeft een toelichting. Het gaat om een aanpassing van paragraaf 3.14 en een toevoeging van een nieuwe paragraaf in hoofdstuk 5, 5.6.
VEMW heeft een aantal toelichtende vragen.
1) Waar worden klantgegevens vandaan gehaald?
NEDU legt uit dat het hier gaat om verrekenprocessen tussen leveranciers of tussen leveranciers en netbeheerders. Daarin wordt gebruikgemaakt van meetdata.
2) Op pagina 2 van het voorstel wordt in de laatste alinea gesproken over leegstand. Wordt
verbruik tijdens de leegstand doorberekend aan de toekomstige partij?
NEDU licht dit toe aan de hand van rekenvoorbeeld. Het gaat om een verschuiving van volumes. Betrokken leveranciers verrekenen dit onderling.
3)

Bij paragraaf 3.14.2 wordt gesproken over onterechte uithuizing. Hoe weet de leverancier
dat hier sprake van is? Bij 3.14.2.2 is sprake van een correctie binnen één werkdag. Heeft
dit te maken met het werken met batches?

NEDU zegt dat de leverancier deze informatie krijgt op basis van klantklachten of signalen van
de netbeheerder. Onmiddellijk herstel na het ontvangen van een melding is inderdaad niet altijd
mogelijk.
4)

In paragraaf 5.6.1.2b wordt gesproken over een verrekening. Kan dit worden toegelicht?

NEDU legt uit dat hier sprake is van een grens waaronder leveranciers niet verrekenen omdat
administratieve lasten van de verrekening niet opwegen tegen het terugkrijgen van de inkoopkosten energie. Naar de klant toe vindt uiteraard een correctie plaats. Dit is verwerkt in het toegevoegde artikel 5.6.1.5.
5) Als een zakelijk verbruiker meer verbruikt dan initieel is toegewezen door bijvoorbeeld een
meetfout, kan worden verrekend over een periode van vijfjaar terug (zie paragraaf 5.6.1.3).
Zit er ook een tijdslimiet bij een negatief verbruik? En geldt dit tevens bij 5.6.1.5?
NEDU geeft aan dat de periode in dat geval veel ruimer is. Naar de klant toe vindt altijd een correctie plaats. Dat geldt ook bij 5.6.1.5.

Barchman Wuytierslaan 6

3818 LH Amersfoort

IBAN NL 10 RABO 0142197122

T +31 (0)33 422 46 80
KVK 09173017

W www.nedu.nl

BTW NL8182.59.589.B.01

25-30

NEDU

Datum

Ons kenmerk
18008/MH

20-12-2018

VEMW vertegenwoordigt de zakelijke energieverbruiker. Er is een aantal grootverbruikers met
een kleinverbruik-aansluiting. Is dit in dit voorstel geborgd en zo ja, hoe wordt hiermee omgegaan?
NEDU legt uit dat wanneer het gaat om een kleinverbruik-aansluiting die valt onder artikel 95a,
deze hierin is meegenomen. Gaat het om een kleinverbruik-aansluiting die valt onder artikel 1,
lid 2 of 3, dan geldt deze als grootverbruik. Aan een correctieproces voor grootverbruik wordt
gewerkt.
E-NL ziet dat PV programmaverantwoordelijke wordt, terwijl dit in artikel 18 weer verandert in
BRP. Is het niet beter dit gelijk te trekken?
TenneT zegt dat de informatiecode waarin deze artikelen zijn opgenomen, over zowel elektriciteit als gas gaan. Bij gas blijft het ‘programmaverantwoordelijke’. In het kader van de implementatie van artikel 18 van de GL EB wordt aan de informatiecode een artikel toegevoegd met als
strekking dat overal waar in de Informatiecode programmaverantoordelijke staat voor elektriciteit “BRP" gelezen dient te worden.
De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord gaat om het voorstel
naar ACM te sturen.
(-)”
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BIJLAGE IV
Ledenlijst NEDU d.d. 7 november 2018

Betreffende de "ondernemingen" als bedoeld in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet
Lid

Marktrol

Allure Energie B.V.

Energieleverancier

Energieleverancier

AGEM Levering B.V.

Meetverantwoordelijke

Anexo B.V.

Anode Energie

Energieleverancier

Bewaakt & Bewoond

Energieleverancier

Chiriqui B.V.

Energieleverancier

Energieleverancier

Axpo Solutions AG

Energieleverancier

BudgetEnergie B.V.

Energieleverancier

ConceptsnSolutions B.V.

Energieleverancier

Coöperatieve Vereniging NLD Energie U.A.

Regionaal Netbeheerder

Coteq Netbeheer B.V.

Energieleverancier

De Groene Stroomfabriek B.V.

Energieleverancier

De Vrije Energie Producent
DELTA Energie B.V.

Energieleverancier

DNWG Infra

Meetve ra ntwoo rde 1 ij ke

Energieleverancier

DGB Energie B.V.

E.D. Mij B.V.

Energieleverancier

Econvert Climate & Energy B.V.

Energieleverancier

Meetverantwoordelijke

Ealyze B.V.

Energieleverancier

e-Energy Europe B.V.
Endesa Energia SAU

Energieleverancier

Eneco Energy Trade B.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Regionaal Netbeheerder

Enduris B.V.

Programmaverantwoordelijke Gas

Eneco Energy Trade B.V.

Eneco Services B.V.

Energieleverancier

Eneco Zuid Nederland B.V.

Energieleverancier

Energieleverancier

Eneco Zakelijk B.V.

Energieleverancier

Energie:direct B.V.
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Energie365 B.V.

Energieleverancier

Energy Trading Company B.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Energieleverancier

Energieln B.V.

Energy Trading Company B.V.

Energieleverancier

Energyhouse B.V.

Energieleverancier

Enexis Netbeheer B.V.

Regionaal Netbeheerder

Energieleverancier

EnergyZero B.V.

ENGIE Energie Nederland N.V.

Programmaverantwoordelijke Gas

ENGIE Energie Nederland N.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

ENGIE Energie Nederland N.V.

Energieleverancier

ENGIE UnitedConsumers Energie B.V.

Energieleverancier

ENGIE Nederland Retail N.V.

Energieleverancier

Eni S.p.A.

Energieleverancier

Energieleverancier

Enstroga B.V.

Energieleverancier

Essent Energie Verkoop Nederland B.V. (B2B)

Energieleverancier

Essent Retail Energie B.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Essent Sales Portfolio Mgmt B.V.
Essent sales Portfolio Mgmt B.V.

Programmaverantwoordelijke Gas

European energy Pooling bvba

Programmaverantwoordelijke Gas

Fudura B.V.

Meetverantwoordelijke

GasTerra B.V.

Energieleverancier

Energieleverancier

FENOR B.V.

Energieleverancier

Gas Natural Europe t.a.v. Succursale Pays Bas
GasTerra B.V.

Programmaverantwoordelijke Gas
Landelijk Netbeheerder

Gasunie Transport Services BV

Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd

Energieleverancier

GGP B.V.

Energieleverancier

Getec Energie AG

Energieleverancier

Green Dutch Energy B.V.

Energieleverancier

Greenchoice

Energieleverancier

Hezelaer Energy B.V.

Energieleverancier

Huismerk Energie N.V.

Energieleverancier

Holthausen Clean Energy B.V.

Energieleverancier

HVC Energie B.V.

Energieleverancier

Meetverantwoordelijke

Ingenieursbureau Ebatech B.V.
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INNAX energiemanagement B.V.

Meetverantwoordelijke

Joulz Meetbedrijf B.V.

Meetverantwoordelijke

Energieleverancier

Innova Energie B.V.

Meetverantwoordelijke

Kenter B.V.

Energieleverancier

Kikker Energie B.V.

Energieleverancier

Kinect Energy Group

Energieleverancier

Kleinverbruik Energie der Nederlanden

Liander N.V. (9100)

Regionaal Netbeheerder

N.V. Nuon Sales Nederland (4700)

Energieleverancier

Energieleverancier

Main Energie

Regionaal Netbeheerder

N.V. RENDO

Naked Energy B.V.

Energieleverancier

Nieuw Hollands Energiebedrijf B.V.

Energieleverancier

Energieleverancier

Neosmart B.V.

NRG2050 Holding B.V.

Energieleverancier

NutsServices B.V.

Energieleverancier

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

NutsServices B.V.

Programmaverantwoordelijke Gas

NutsServices B.V.

OM Nieuwe Energie

Energieleverancier

OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V.

Energieleverancier

Programmaverantwoordelijke Gas

OMV Gas Marketing & Trading GmbH
PVNED Holding B.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

PZEM Energy B.V.

Energieleverancier

Qurrent Nederland B.V.

Energieleverancier

Programmaverantwoordelijke Gas

PZEM N.V.

Energieleverancier

Qwint B.V.

Energieleverancier

Raedthuys Energie BV

Energieleverancier

Robin Energie B.V.

Energieleverancier

Scholt Energy Control B.V.

Energieleverancier

Sepa Green Energy B.V.

Energieleverancier

ServiceHouse B.V.

Energieleverancier

Slim met Energie B.V. (NieuweStroom)
Stedin Netbeheer B.V.

Regionaal Netbeheerder
Landelijk Netbeheerder

TenneTTSO B.V.

Programmaverantwoordelijke Gas

Total Gas & Power Ltd.
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Energieleverancier

Total Gas & Power Nederland B.V.
Uniper Benelux N.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Vandebron Energie B.V.

Energieleverancier

Energieleverancier

Uniper Global Commodities SE

Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Vrij Op Naam B.V.

Energieleverancier

WINGAS GmbH

Energieleverancier

Programmaverantwoordelijke Gas

Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V.

Regionaal Netbeheerder

Westland Infra Netbeheer B.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

YUSO BVBA
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