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Onderwerp codewijzigingsvoorstel uitfaseren profielsegment E3 
 
Geachte heer Don, 
 
Hierbij ontvangt u een voorstel tot wijziging van de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid 
van de Elektriciteitswet 1998 alsmede van de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 54 van de Elektrici-
teitswet 1998. Dit betreft een gezamenlijk voorstel van Netbeheer Nederland namens de gezamenlijke 
netbeheerders en van NEDU namens een representatief deel van de partijen die zich bezig houden 
met levering, transport of meting van elektriciteit en gas. Het voorstel betreft de uitfasering van het 
profielgrootverbruiksegment E3. De voorgestelde wijzigingen bevinden zich in de Meetcode Elektrici-
teit (McE), de Begrippenlijst Elektriciteit (BE) en de Informatiecode Elektriciteit en Gas (IcEG). 
 Aanleiding tot het voorstel 
De aanleiding tot dit voorstel is de constatering dat de werkwijze van maandelijkse meting in combina-
tie met profielen voor de categorie grootverbruikers tussen 3x80A en 0,1 MW niet meer doelmatig en 
maatschappelijk verantwoord is. Het onderzoek dat aan de opstelling van het voorstel is voorafge-
gaan, is getriggerd door: 

- de constatering dat met de introductie van de slimme meter zowel de aansluitingen kleiner 
dan of gelijk aan 3x80A als de aansluitingen groter dan 0,1 MW over een dagelijks op afstand 
uitleesbare kwartiermeting beschikken en de categorie daartussen over een veelal handmatig 
en ter plekke uitleesbare maandmeting; 

- de wens van marktpartijen om de inkoop ten behoeve van zakelijke klanten door te berekenen 
in de verkoop; 

- de constatering dat voor deze categorie de schakeltijden uit de profielen niet matchen met de 
peak en off-peak tijden van de Endex; 

Openbaar
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- de wens van partijen om ook in dit klantsegment aan de slag te gaan met energietransitie; 
- de constatering dat het aantal partijen dat basismateriaal aanlevert voor de E3-profielen af-

neemt, waardoor de representativiteit van deze profielen sterk terugloopt.  
 Hoofdlijn van het voorstel 
Op basis van het voorstel dienen nieuwe aansluitingen tussen 3x80A en 0,1 MW vanaf de invoerings-
datum te worden uitgerust met een volwaardige telemetriegrootverbruikmeetinrichting. Voor bestaan-
de aansluitingen in deze categorie geldt een overgangstermijn van twee jaar. Na afloop van deze 
overgangsperiode worden grootverbruikers met een aansluiting groter dan 3x80A die dan nog niet 
beschikken over een telemetriegrootverbruikmeetinrichting actief benaderd door hun leverancier / pro-
grammaverantwoordelijke en wordt de aansluiting gealloceerd met een profiel dat past bij deze groep 
en ongewenste socialisering bij overige profielklanten voorkomt.  
 Inhoud van het voorstel 
De beoogde codewijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. Te verwijderen tekst is rood en 
doorgehaald. Toe te voegen tekst is rood en onderstreept. 
 
Toelichting op het voorstel 
De hier opgenomen toelichting omvat de integrale tekst van IC167. Hierdoor is er enige inhoudelijke 
overlap met enkele andere delen van het codewijzigingsvoorstel maar het zorgt wel voor herkenning 
voor partijen die IC167 in NEDU verband hebben behandeld en vastgesteld.  
De grootverbruikaansluitingen in Nederland vallen in een aantal segmenten uiteen. Allereerst zijn er 
aansluitingen die, wettelijk verplicht, voorzien zijn van een telemetriegrootverbruikmeetinrichting. Dit 
segment wordt dagelijks gealloceerd op basis van kwartierwaarden uit de telemetriegrootverbruik-
meetinrichting. Naast het telemetriegrootverbruiksegment zijn er nog twee segmenten, die elk op basis 
van een profiel worden gealloceerd: 
• Het E3-segment. Dit segment bestaat uit profielaansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 

3x80A en met een gecontracteerd vermogen kleiner dan 0,1 MW. Dit segment beslaat ruim 
27.000 aansluitingen en is verantwoordelijk voor ca. 8% van het verbruik in het gehele profielseg-
ment en ca. 3% van het totale landelijke verbruik.  

• Het A123-segment. Dit segment bestaat uit aansluitingen die vallen onder artikel 1, lid 2 of 3 van 
de Elektriciteitswet 1998. Deze aansluitingen zijn in technische zin kleinverbruik, maar zijn in juri-
dische zin grootverbruik. 

 
Dit codewijzigingsvoorstel richt zich op het E3-segment. Over het A123-segment vindt nog overleg 
plaats met belanghebbenden. De verwachting is dat dat overleg leidt dat tot een aanvullend codewij-
zigingsvoorstel.  
 
Het E3-segment wordt maandelijks uitgelezen (deels op afstand en deels via handopname).  

De klant en/of het meetverantwoordelijke kan zelf kiezen hoe de meter van een profielgrootverbruiker wordt 
uitgelezen. Ook mag een profielgrootverbruiker kiezen voor een  telemetriegrootverbruikmeter. Sommige 
meetverantwoordelijken hebben, op basis van eigen afweging, gekozen profielgrootverbruikers op afstand uit 
te lezen. Ten minste 20% (ca. 7.000 aansluitingen) van het totaal aantal profielgrootverbruikaansluitingen be-
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schikt echter nog over een handopgenomen meter, in plaats van een meetinrichting op afstand (bron: VMN). 
 
De allocatie vindt plaats met profielen die afgeleid zijn van meetreeksen van grootverbruikaansluitin-
gen uit het segment groter dan 0,1 MW, die door een aantal programmaverantwoordelijken op vrijwilli-
ge basis beschikbaar worden gesteld. De representativiteit van deze E3-profielen is laag, gezien het 
feit dat deze profielen gebaseerd zijn op kwartierwaarden van een categorie aansluitingen met een 
grotere doorlaatwaarde, die door een beperkte en niet representatieve groep programmaverantwoor-
delijken beschikbaar zijn gesteld. De geringe representativiteit van de E3-profielen voor het daadwer-
kelijke verbruik van aansluitingen in het E3-segment, maakt dat de allocatie van dit segment onzuiver 
is. Aangezien een aantal programmaverantwoordelijken heeft aangekondigd te willen stoppen met  
het ter beschikking stellen van de noodzakelijke data, zal de onzuiverheid van de allocatie van het E3-
segment alleen maar toenemen.  
 
De onzuiverheid van de allocatie van het E3-segment heeft een aantal ongewenste financiële conse-
quenties:  
- door de onzuiverheden in de allocatie van het E3-segment lopen de netverlieskosten van de net-

beheerder op. Deze kosten worden doorvertaald in de transporttarieven voor alle klanten van de 
netbeheerder. 

- Het sterk wisselende verbruik van het E3-segment beïnvloedt de kwaliteit van het forecastproces 
negatief en daarmee de hoogte van de landelijke onbalanskosten. Onbalanskosten worden binnen 
dit segment en het totale profielsegment gesocialiseerd. Maatschappelijk is dit een ongewenste si-
tuatie omdat er geen stimulans is om de onbalanskosten te reduceren. 

- Het sterk wisselende verbruik van het E3-segment leidt ook tot hogere inkoopkosten. Kosten/baten 
van aansluitingen met afwijkende patronen worden gesocialiseerd over alle verbruikers binnen het 
totale profielsegment.  

Al deze kosten worden in de markt gesocialiseerd over het gehele profielsegment, zonder dat reke-
ning wordt gehouden met het feitelijk verbruikspatroon (m.u.v. de meer globale piek/dal-verhouding).  
 
Deze kosten kunnen vermeden worden of beter aan het juiste segment worden toegerekend, wanneer 
het E3-segment verplicht zou worden over te gaan naar het telemetriegrootverbruiksegment.  
 Vraag: 
Wat zijn de voor- en nadelen van het uitfaseren van het huidige E3-segment? Wegen de kosten van 
deze overgang op tegen de verwachte baten? 
 
Overwegingen: 
Om een gevoel te krijgen van voor- en nadelen is het nodig om de in de situatieschets genoemde kos-
ten enigszins te kwantificeren. Voor de onbalanskosten geldt dat deze voor het gehele profielsegment 
bij een volume van ca. 38TWh ruim 22 miljoen euro bedragen. Migratie van het E3-segment naar het 
telemetriegrootverbruiksegment zal een kostendrukkend effect hebben door een betere voorspelbaar-
heid (forecast) en een specifiekere toewijzing van de onbalanskosten. Volgens de schatting van on-
derstaande tabel, wordt jaarlijks ca. 2 miljoen euro van de “time-off-use” kosten die veroorzaakt wor-
den door het gemiddelde E3-profiel (onterecht) toegerekend aan het kleinverbruiksegment.   
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eenheid

Volume E1/E2 35,4 TWh a CAR

Volume E3 2,8 TWh b CAR

Totaal volume profielsegment 38,2 TWh c CAR

Gemiddelde onbalanskosten profielsegment 0,60 €/MWh d PV

Onbalanskosten E3-segment 1,12 €/MWh e PV

Gemiddeld prijsverschil E1/2 en E3 commodity 0,18 €/MWh f PV

Onbalanskosten profielsegment 22,9 € mln

Onbalanskosten E3-segment 3,1 € mln

Onbalanskosten KV-segment 19,8 € mln

Onbalanskosten KV-segment per MWh 0,56 €/MWh

Kruissubsidie onbalans 1,5 € mln

Kruissubsidie commodity 0,5 € mln

Totaal jaarlijkse kruissubsidie 2,0 € mln

nb. De brongegevens zijn door netbeheerders en een programmaverantwoordelijke beschikbaar gesteld.
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Bovendien geldt dat een groot deel van de huidige onbalanskosten van het E3-segment vermeden 
kunnen worden door inzicht in kwartierverbruik, een scherpere forecast en het leggen van de inkoop-
kosten  per individuele aansluiting bij de leverancier/klant van de aansluiting. 
 
Meer kwalitatief zijn de volgende voordelen (baten) en nadelen (kosten). 
 Voordeel met procesverbeteringen en lagere kosten: 
Forecastproces:  
• afschaffen van het kwalitatief matige verbruiksprofiel E3; 
• homogener resterend profielsegment; 
• actuele informatie kwartierwaarden voor aangeslotenen in het (huidige) E3-segment; 
• stabielere MCF; 
• lagere totale beter/specifieker kunnen toerekenen van onbalanskosten aan de veroorzaker met een 

reductie op de onbalanskosten met name voor het E1/E2 segment.  
 
Allocatieproces:  
• het profielsegment wordt homogener, de MCF stabieler; 
• bescherming van individuele verbruikers binnen het profielsegment (consumenten en zakelijk) te-

gen gesocialiseerde grootverbruikkosten. 
• kostenbesparing door het instant houden van minder profielen, oftewel vermeden kosten voor het 

niet hoeven opzetten van een vervangende meetcampagne. 
 
Reconciliatieproces:  
• Het reconciliatievolume zal gaan dalen en daarmee ook het prijs- en volumerisico (directe kosten-

besparing) voor het kleinverbruiksegment. Op termijn is de noodzaak tot reconciliëren mogelijk 
kleiner (toekomstige kostenbesparing). 
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Klantprocessen (facturatie etc):  
• De asynchroniteit van de piekdefinitie tussen contracten en facturen verdwijnt en daarmee het on-

begrip daarover bij klanten (standaard: Endex 8-20u); 
• Dagallocatie per kwartier maakt aanvullende diensten mogelijk op het gebied van inzicht in verbruik 

en energiebesparing. 
 
Kostenbesparing (E3-klant/maatschappelijk):  
• Leveranciers en meetbedrijven zullen aangezet worden om de huidige E3-klanten te gaan benade-

ren met nieuwe producten tegen scherpere tarieven, waardoor de klant haar energiepakket tegen 
lagere kosten zal kunnen gaan afnemen dan wanneer de huidige situatie wordt gehandhaafd (nu 
nog onbewuste E3-klanten); 

• De huidige vrijheid voor de E3-klant te kunnen kiezen tussen maandopname en kwartieruitlezing 
heeft onvoldoende geleid tot een minimalisatie van het aantal E3-aansluitingen, met handhaving 
van ongewenste maatschappelijke kosten tot gevolg; 

• Een wettelijke verplichting voor E3-klanten lijkt wellicht op het eerste gezicht hinderlijk voor de 
klant, maar zal de klant bewust maken van kansen en financiële voordelen in een concurrerende 
meter- en energiemarkt. 

  Nadeel, hogere kosten: 
• Kosten van het allocatieproces nemen toe door de verwerking van meer data (kwartierwaarden) 

door de netbeheerder. 
• Het belang van wetshandhaving neemt toe door uitbreiding van het segment met een wettelijke 

plicht van dagelijkse kwartieruitlezing. 
• Voor een deel van de betrokken aangeslotenen zal verplichting tot telemetrie mogelijk leiden tot 

hogere kosten. 
 
Bovenstaande overziend wegen de geschetste voordelen en kostenbesparingen op tegen de nadelen 
en mogelijke kosten. Deze conclusie is ook besproken met de relevante brancheorganisaties, VEMW 
en LTO. 
 Oplossing: 
• Alle grootverbruikaansluitingen van het huidige E3-segment dienen voorzien te zijn van een tele-

metriegrootverbruikmeetinrichting. De kwartierwaardes hiervan worden meegenomen met de allo-
catie van individueel gealloceerde aansluitingen.  

• Deze verplichting gaat in op  de eerste dag van het tweede kwartaal nadat ACM het bijbehorende 
codewijzigingsbesluit heeft gepu-bliceerd. We noemen dit hierna “ingangsdatum fase 1” 

• Er geldt een overgangsperiode van twee jaar, om meetbedrijven en aangeslotenen de tijd te ge-
ven aan de nieuwe verplichting te voldoen en om leverancier de gelegenheid te bieden hun meer-
jarencontracten bij te stellen. 

• Na afloop van de overgangsperiode (hierna: “ingangsdatum fase 2”) worden de profielen E3A tot 

en met E3D aan elkaar gelijk gesteld, waardoor feitelijk één enkel E3-profiel resteert. Met dit pro-
fiel worden grootverbruikaansluitingen (met uitzondering van het A123-segment) gealloceerd, 
waarvoor structureel nog geen kwartierwaarden worden ontvangen. 
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• In de informatiecode blijft één generiek E3 profiel gedefinieerd. Er is echter geen migratie nodig 
om de huidige waarde van het veld profielcode daadwerkelijk aan te passen naar E3, omdat de 
profielen E3A tot en met E3D aan elkaar gelijk worden gesteld. 

• Leveranciers, programmaverantwoordelijken, netbeheerders en meetverantwoordelijken zullen de 
klanten met een gezamenlijke campagne voorafgaand aan en gedurende deze overgangsperiode 
wijzen op deze wijzigingen.  Deze campagne zal worden afgestemd door de brancheverenigingen 
Energie Nederland, Netbeheer Nederland en Vereniging Meetbedrijven Nederland. 

• Indien klanten een beroep doen op het door de netbeheerder beschikbaar stellen van een meetin-
richting (op grond van artikel  16, eerste lid, onderdeel p van de Elektriciteitswet 1998), zal dat in 
alle gevallen een telemetriegrootverbruikmeetinrichting zijn. 

• Als een afnemer op een GV-aansluiting na de overgangsperiode wil switchen van marktpartij, dan 
zal de marktpartij controleren of deze GV-aansluiting beschikt over een telemetrische meting. De 
marktpartij zal de klant vragen de meetinrichting in orde te brengen. De netbeheerder is ten allen 
tijde gemachtigd, indien hij geen telemetrische meting constateert, contact op te nemen met de 
betreffende marktpartij. De betrokken marktpartij onderhoudt vervolgens contact met de klant 
hierover. Vanuit de NEDU zal, als onderdeel van het ICWE-Prodata project, een periodieke rap-
portage worden opgesteld met daarin het aantal grootverbruik aansluitingen dat met ingang van 
de overgangsperiode niet over een deugdelijke meetinrichting beschikt. Na de overgangsperiode 
zullen de aantallen per marktpartij worden getoond. 

• Ook al levert de meetinrichting geen kwartiermeetdata op, de verplichting voor de MV om meetda-
ta aan te leveren aan de netbeheerder blijft onverminderd van kracht. 

• Het jaarlijks vernieuwen van de E3 profielen wordt in 2015 beëindigd. 
 
Aan het resterende E3-profiel worden de volgende eisen gesteld: 
• Het dient eenvoudig (zonder meetcampagne) vastgesteld te kunnen worden. 
• Er dient na de ingangsdatum fase 2 een stimulans voor de aangeslotene vanuit te gaan, alsnog 

over te gaan op een telemetriegrootverbruikmeetinrichting. 
 
Voorgesteld wordt aan de Commissie Verbruiksprofielen om de volgende methodiek voor het reste-
rende E3-profiel te hanteren: 
• Uitgangspunt voor het profiel zijn de dagtotalen voor peak en off-peak van het huidige E3A-profiel. 
• Voor het E3-profiel wordt de som van de fracties per dag voor peak en voor off peak gelijkgesteld 

aan de som van fracties van het bestaande E3A profiel. 
• Om verschuivingen in de reconciliatie te voorkomen, worden alleen binnen de dag en afzonderlijk 

voor peak en voor off peak, de fracties aangepast. Hierbij verschuift volume van uren met, voor die 
specifieke dag, historisch lage APX prijzen naar uren met voor die specifieke dag historisch hoge 
APX prijzen. 

• De mate van verschuiving wordt jaarlijks bijgesteld om een sterkere stimulans tot overgang op een 
telemetriegrootverbruikmeetinrichting te verkrijgen. 

• De aantallen grootverbruikers die op profiel worden gealloceerd, worden door de ICWE minimaal 
halfjaarlijks gemonitord. Startende op 1 juli 2016. 

 
Grootverbruikers boven de 0,1 MW die nu al verplicht zijn voor kwartierallocatie, maar niet beschikken 
over een telemetriegrootverbruikmeetinrichting, worden na afloop van de twee jaar durende over-
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gangstermijn eveneens gealloceerd op het resterende E3-profiel. 
 
Consequenties voor aangeslotenen en andere partijen 
Huidige grootverbruikers met een E3-profiel 
Het voorstel heeft in de eerste plaats consequenties voor grootverbruikers waarvan de aansluiting 
thans deel uitmaakt van het E3-segment. Afhankelijk van de meting die reeds aanwezig is, zal deze 
moeten worden opgewaardeerd tot of moeten worden vervangen door een volwaardige telemetrie-
grootverbruikmeetinrichting. 
 
De tariefstelling voor het aanpassen dan wel installeren en de koop of huur van de telemetriegrootver-
bruikmeetinrichting, en voor het telemetrisch uitlezen (dagelijkse processen), betreft het commerciële 
domein van de meetbedrijven en verschilt dus per meetbedrijf.  
  
Meetbedrijven hanteren verschillende tariefmethodes richting hun klanten voor de meetinrichting en 
het meten. In geval van koop van de meetinrichting verrekent het meetbedrijf de ombouw naar teleme-
trie eenmalig en zullen de periodieke kosten voor de klant verminderen ten opzichte van maandelijkse 
handopname. In geval van huur van de meetinrichting wordt de ombouw verwerkt in het maandelijkse 
huurtarief waarbij de hoogte (mede) wordt bepaald door de duur van het contract: hoe langer de con-
tractduur, hoe lager de maandelijkse extra huurkosten. Gerekend met de huidige tarieven, is de in-
schatting dat bij huurcontracten langer dan vijf jaar de kosten voor de klant bij telemetrie lager zullen 
zijn dan bij handopname. De (loon)kosten voor handopname stijgen jaarlijks en de kosten van teleme-
trische uitlezing dalen juist. 
 
Tegenover de kostenstijging voor de meter en de meting staat naar verwachting een kostendaling van 
de commodityprijs die de voormalige E3-aangeslotene aan zijn leverancier betaalt. De leverancier en 
de daarachter opererende programmaverantwoordelijke kunnen immers een scherper energiecontract 
aanbieden dankzij het feit dat de desbetreffende klant niet meer geforecast en gealloceerd wordt op 
basis van profielen maar op basis van werkelijke meetdata. Hoeveel dit is en wat dus de terugverdien-
tijd van de aanpassing van de meetinrichting is, kan uiteraard niet in z’n algemeenheid worden voor-
speld.         
 
Andere partijen 
Zoals elders in de toelichting is betoogd, veroorzaakt de toepassing van de niet homogene E3-
profielen een stuk kruissubsidiëring van uit andere klantsegmenten. Het uitfaseren van het E3-profiel 
zal dus uiteindelijk ook ten goede komen aan de kleinverbruikers die in de E1- en E2-profielen zitten.  
 Overwogen alternatieven   
Er zijn verschillende alternatieven in beeld geweest tijdens de opstelling van het onderhavige voorstel 
en het onderzoek dat daar aan vooraf is gegaan. Onder meer: 
• De “slimme meter” ook toepassen op aansluitingen tussen 3x80A en 3x100A (0,1MW). Deze optie 

is tijdens de opstelling van de NTA 8130 series in beeld geweest, maar bleek niet haalbaar. De 
algemene slimme meter geschikt maken voor deze hogere stroomsterkte zou de slimme meter 
onevenredig duur maken. Een specifieke slimme meter ontwikkelen voor deze categorie zou niet 
rendabel zijn vanwege de geringe aantallen. 
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• Geen aanpassingen in de regelgeving aanbrengen en het E3 segment met handopgenomen 
maandmeting spontaan uit laten sterven. Dit voldoet ons inziens niet aan de criteria uit artikel 36, 
eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (zie hierna) omdat de profielen steeds onnauwkeuriger 
worden en telemetrie naar verhouding steeds goedkoper. Ook is het lastig te verkopen dat klein-
verbruikers straks een dagelijks op afstand uitleesbare meetinrichting hebben, dat de grotere 
grootverbruikers die ook hebben en dat de tussenliggende categorie kleine grootverbruikers het 
nog moeten doen met een maandelijks handopgenomen meetinrichting, waarbij de door die groep 
veroorzaakte onnauwkeurigheid in de allocatie wordt afgewenteld op de kleinverbruikers. 

• Er is ook gekeken naar een scenario waarbij er meer expliciete drang op het laten aanpassen of 
vervangen van de meetinrichting zou worden uitgeoefend, namelijk door te bepalen dat een aan-
geslotene pas aan de marktfaciliteringsprocessen kan deelnemen als zijn meetinrichting voldoet 
aan de Meetcode Elektriciteit. Anders gezegd, waarbij bijvoorbeeld een leveranciersswitch of in-
huizing van een aangeslotene pas verwerkt wordt als zijn aansluiting, inclusief de meetinrichting, 
voldoet aan de vereisten uit de codes. Bij nader inzien is daar van af gezien.     

 Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Er is geen relatie met andere lopende codewijzigingsdossiers. 
 Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 
De Elektriciteitswet 1998 schrijft voor dat de Meetcode Elektriciteit de voorwaarden bevat voor het me-
ten van gegevens betreffende het transport van elektriciteit (artikel 31, eerste lid, onderdeel b). Op 
basis van het eerste lid van artikel 36 moeten deze voorwaarden het doelmatig functioneren van de 
elektriciteitsvoorziening bevorderen (onderdeel b), de ontwikkeling van het handelsverkeer bevorderen 
(onderdeel c), het doelmatig handelen van afnemers bevorderen (onderdeel d) en de objectieve, 
transparante en niet disciminatoire handhaving van de energiebalans bevorderen op een wijze die de 
kosten weerspiegelt (onderdeel f).  
 
De bestaande spelregels voor de E3-aangeslotenen voldeden ten tijde van hun eerste vaststellen aan 
deze criteria. Op dat moment werd een volwaardige telemetriegrootverbruikmeetinrichting voor deze 
categorie te duur geacht en was forecasten en alloceren op basis van een profiel een verantwoord 
alternatief. Gegeven de constateringen dat meten en afstanduitlezing goedkoper zijn geworden en dat 
de profielen onnauwkeuriger worden, slaat de balans van de belangenafweging inmiddels door naar 
de andere kant. Vooral het onder f genoemde criterium maakt het lastig om, nu voor het kleinverbruik-
segment een dagelijks op afstand uitleesbare meter regel is geworden, te betogen dat voor het seg-
ment kleine grootverbruikers het werken met profielen en handopgenomen meetinrichtingen doelmati-
ger is. 
 Gevolgde procedure  
Het voorstel is, voor zover het betrekking heeft op de McE en de BE, vastgesteld als voorstel van de 
gezamenlijke netbeheerders zoals bedoeld in artikel 32 van de Elektriciteitswet 1998 in een bijeen-
komst van de Taakgroep Marktfacilitering van de vereniging Netbeheer Nederland op 25 juni 2015. 
 
Het voorstel is, voor zover het betrekking heeft op de IcEG, vastgesteld als voorstel van een represen-
tatief deel van partijen die zich bezighouden met levering, transport en meting van elektriciteit en gas 
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zoals bedoeld in artikel 54 van de Elektriciteitswet 1998 in een bijeenkomst van de ALV NEDU op 1 
juli 2015. 
 
Het overleg met representatieve organisaties van marktpartijen zoals bedoeld in artikel 33 van de 
Elektriciteitswet 1998 heeft plaatsgevonden in een bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektrici-
teits- en gasnetten op 27 augustus 2015. Het op dit voorstel betrekking hebbende deel van het verslag 
van deze bijeenkomst is opgenomen in bijlage 2. De in en naar aanleiding van het GEN ontvangen 
commentaren zijn opgenomen in de commentarenmatrix in bijlage 3. Per commentaar is aangegeven 
op welke wijze het is verwerkt. 
 Besluitvorming en inwerkingtreding 
De invoering van deze codewijziging is release-onafhankelijk.  
 
De besluitvorming en inwerkingtreding aangaande de artikelen met herstel van verwijzingsfouten en 
andere wijzigingen van redactionele aard kan zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Dit betreft de wijzi-
gingen in de Begrippenlijst Elektriciteit in de begrippen “profielgrootverbruikmeetinrichting” en “teleme-
triegrootverbruikmeetinrichting” en het betreft in de Informatiecode Elektriciteit en Gas de wijzigingen 

in de artikelen 6.2.1.3, 6.2.2.2, 6.2.2.9, 6.2.2.14, 6.3.1.2 en 6.3.13.3.  
 
De wijzigingen in de Meetcode Elektriciteit, de wijziging van “profielgrootverbruikaansluiting” in de Be-
grippenlijst Elektriciteit en artikel 4.6.1.1, onderdeel c van de Informatiecode Elektriciteit en Gas (fase 
1) dienen op de eerste dag van een kwartaal in werking te treden. Tevens is tenminste een periode 
van drie maanden nodig tussen publicatie van het besluit en de inwerkingtreding daarvan. Vandaar 
dat in de codetekst als inwerkingtredingsdatum van fase 1 wordt voorgesteld “de eerste dag van het 

tweede kwartaal na publicatie van het codewijzigingsbesluit van ACM”.  
 
De overige wijzigingen in de Informatiecode Elektriciteit en Gas (fase 2) dienen twee jaar daarna in 
werking te treden. Daarvoor is in de codetekst het volgende opgenomen: “twee jaar na de eerste dag 

van het tweede kwartaal na publicatie van het codewijzigingsbesluit van ACM”.  
 
Het heeft de voorkeur om voor beide inwerkingtredingsdatums in het definitieve besluit de bedoelde 
datums zelf op te nemen. 
 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 
contact opnemen met de heer  van NEDU of met de heer  van Net-
beheer Nederland (gegevens zie briefhoofd). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
André Jurjus     
directeur Netbeheer Nederland   voorzitter NEDU 
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[15-04-2000] besluit 00-011       

[27-02-2009] besluit 102466/23   
Meetcode Elektriciteit 

 
(……) 

[01-03-2004] besluit 101600/17             

[16-08-2012] besluit 103897/18                                                                         2  Keuze van meetinrichting en aanwijzing meterbeheerder 

[01-03-2004] besluit 101600/17             

[16-08-2012] besluit 103897/18  

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            

2.3  Meetinrichting in het (de) overdrachtspunt(en) van een kleinverbruikaansluiting kleiner 

dan of gelijk aan 3x80A 

[01-03-2004] besluit 101600/17             

[16-08-2012] besluit 103897/18  

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                                                                                                                                       

2.3.1 In het (de) overdrachtspunt(en) van een kleinverbruikaansluiting kleiner dan of gelijk aan 3x80A is een niet op 

afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting of een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting 

aanwezig. 

[16-08-2012] besluit 103897/18  

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                                                                                                                                       
2.4 Meetinrichting in het (de) overdrachtspunt(en) van een grootverbruikaansluiting groter 

dan 3x80A 

[01-03-2004] besluit 101600/17                  

verpl. van 2.1.2 naar 2.2.1+2.4.1                                     

[16-08-2012] besluit 103897/18                                                                                                                               

2.4.1 In het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting groter dan 3x80A is een telemetriegrootverbruikmeetin-

richting aanwezig. 

[16-08-2012] besluit 103897/18         

[17-04-2013] besluit 104363/3     

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.4.2 In afwijking van 2.4.1 is in het (de) overdrachtspunt(en) van een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting groter kleiner 

dan of gelijk aan 3x80A met een gecontracteerd vermogen minder dan 0,1 MW, is een profielgrootverbruik-

meetinrichting aanwezig, tenzij de aangeslotene kiest voor een telemetriegrootverbruikmeetinrichting. 

 (……) 

[16-08-2012] besluit 103897/18                           4  Eisen aan meetinrichtingen 

 (……) 

[16-08-2012] besluit 103897/18                           4.3  Eisen aan grootverbruikmeetinrichtingen 

 (……) 

[16-08-2012] besluit 103897/18                           4.3.4 Eisen aan profielgrootverbruikmeetinrichtingen en productiemeetinrichtingen 

[16-08-2012] besluit 103897/18   

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                                 
4.3.4.1 De profielgrootverbruikmeetinrichting in het (de) overdrachtspunt(en) van een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting 

kleiner dan of gelijk aan 3x80A registreert: 

a.  de tellerstanden voor één of twee telwerken (normaaltelwerk en laagtelwerk of in geval van een meetin-

richting met één telwerk: enkeltelwerk) per energierichting met bijbehorende vermenigvuldigingsfacto-

ren; 

b.  indien dit volgens 2.4.5 van toepassing is, de kWmax binnen de gespecificeerde periode (kW). 

[16-08-2012] besluit 103897/18                           4.3.4.2 De productiemeetinrichting registreert de tellerstanden voor één of twee telwerken (normaaltelwerk en laag-

telwerk of in geval van een meetinrichting met één telwerk: enkeltelwerk) met bijbehorende vermenigvuldi-

gingsfactoren. 

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            4.3.4.3 Op een profielgrootverbruikmeetinrichting, geplaatst in het (de) overdrachtspunt(en) van een artikel 1, lid 2 of 

3-aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3x80A, is paragraaf 4.2 met uitzondering van 4.2.2 van overeenkomsti-

ge toepassing, waarbij in plaats van netbeheerder meetverantwoordelijke dient te worden gelezen. 

 (……) 

[16-08-2012] besluit 103897/18                           5  Meetgegevensverzameling 

 (……) 

[16-08-2012] besluit 103897/18                           5.2  Meetgegevensverzameling bij profielgrootverbruikmeetinrichtingen en bij productiemeet-

inrichtingen 

[01-03-2004] besluit 101600/17             

[27-02-2009] besluit 102466/23      

verplaatst van 3.2.1.1 naar 5.2.1    

[16-08-2012] besluit 103897/18    

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                                                  

5.2.1  Tenminste eenmaal per maand, tussen de vijfde werkdag voor en de vijfde werkdag na de maandwisseling 

Onverminderd 2.4.1 bepaalt de meetverantwoordelijke bij profielgrootverbruikmeetinrichtingen op grootver-

bruikaansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A die niet zijn voorzien van een telemetriegroot-

verbruikmeetinrichting en bij productiemeetinrichtingen tenminste eenmaal per maand, tussen de vijfde 

werkdag voor en de vijfde werkdag na de maandwisseling de in 4.3.4.1 bedoelde meetgegevens en slaat deze 

op in niet-vluchtige databuffers.   

 (……) 

[01-03-2004] besluit 101600/17                

verplaatst van 5 naar 6                  

[16-08-2012] besluit 103897/18                           

6  Bijzondere bepalingen 

 (……) 
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[15-04-2000] besluit 00-011         

[01-03-2004] besluit 101600/17                  

verplaatst van 5.4 naar 6.3          

[16-08-2012] besluit 103897/18                           

6.3  Overgangs- en slotbepalingen 

 (……) 

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            6.3.3 In afwijking van 2.4.1 is in het (de) overdrachtspunt(en) van een aansluiting groter dan 3x80A met een gecon-

tracteerd vermogen minder dan 0,1 MW die in gebruik genomen is voor <<datum: de eerste dag van het 

tweede kwartaal van publicatie van het besluit>>, tot uiterlijk <<datum: twee jaar na de eerste dag van het 

tweede kwartaal van publicatie van het besluit>> een profielgrootverbruikmeetinrichting aanwezig, tenzij de 

aangeslotene voor <<datum: twee jaar na de eerste dag van het tweede kwartaal van publicatie van het be-

sluit>>reeds heeft gekozen voor een telemetriegrootverbruikmeetinrichting. 

 (……) 

 
 
[15-04-2000] besluit 00-011 

[27-02-2009] besluit 102466/23 
Begrippenlijst Elektriciteit 

 (……) 

[16-08-2012] besluit 103897/18   

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            
Profielgrootverbruikaansluiting 

Een grootverbruikaansluiting waarvan de aansluitcapaciteit kleiner is dan of gelijk aan 100 kVA en waarbij de aangeslotene 

er voor gekozen heeft om een profielgrootverbruikmeetinrichting te (laten) plaatsen op het overdrachtspunt van zijn aan-

sluiting. Een aansluiting groter dan 3x80A die op grond van artikel 2.4.2 van de Meetcode Elektriciteit zoals dat luidde tot 

<<datum: de eerste dag van het tweede kwartaal van publicatie van het besluit>> niet is voorzien van een telemetriegroot-

verbruikmeetinrichting of een artikel 1 lid 2 of 3-aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3x80A. 

[16-08-2012] besluit 103897/18   

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            
Profielgrootverbruikmeetinrichting 

Een meetinrichting die voldoet aan de in 4.3.3 4.3.4 van de Meetcode Elektriciteit genoemde eisen. 

 (……) 

[16-08-2012] besluit 103897/18   

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            
Telemetriegrootverbruikmeetinrichting 

Een meetinrichting die voldoet aan de in 4.3.4 4.3.5 van de Meetcode Elektriciteit genoemde eisen. 

  

 
 
[11-03-2007] besluit 102472/8 Informatiecode Elektriciteit en Gas 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122  4 Mutatieprocessen voor grootverbruikaansluitingen 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 4.6  Switch van meetverantwoordelijke op een grootverbruikaansluiting 

[01-08-2013] besluit 103834/122 4.6.1  Voorbereiding 

[01-08-2013] besluit 103834/122   

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            
4.6.1.1  De aangeslotene wijst een nieuwe meetverantwoordelijke aan, machtigt de nieuwe meetverantwoordelijke 

voor het afwikkelen van het proces switch van meetverantwoordelijke, hierna te noemen MV-switch en ver-

strekt daarbij de volgende gegevens: 

a.  de EAN-code van de aansluiting; 

b.  gewenste datum van ingang; 

c.  [vervallen] voor zover van toepassing de wens voor een telemetriegrootverbruikmeetinrichting. 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 6  Meetgegevensprocessen ten behoeve van grootverbruikaansluitingen 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 6.2  Valideren en vaststellen van meetgegevens elektriciteit door de meetverantwoordelijke 

[01-08-2013] besluit 103834/122 6.2.1  Validatie van meetgegevens 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122  6.2.1.3  De op grond van 6.2.1.1 of 6.2.1.2 afgekeurde meetgegevens worden, voor zover mogelijk, automatisch 
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[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            gerepareerd overeenkomstig 5.4.3 van de Meetcode Elektriciteit opdat ze alsnog aan 6.2.1.1 en 6.2.1.2 vol-

doen. Alle op grond van 5.4.3 van de Meetcode Elektriciteit automatisch gerepareerde meetgegevens wor-

den (nogmaals) overeenkomstig 6.2.1.1 en 6.2.1.2 gevalideerd alvorens deze als definitief worden vastge-

steld. 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 6.2.2  Overdracht van meetgegevens aan de netbeheerder 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            
6.2.2.2  De op grond van 6.2.2.1 tot stand gekomen meetgegevens inzake alle aansluitingen waarvoor hij meetver-

antwoordelijkheid draagt, worden tezamen met de op basis van 3.3.3.4 van de Meetcode Elektriciteit 6.2.2.10 

bepaalde meetgegevens, op de eerstvolgende werkdag vóór 10:00 uur door de meetverantwoordelijke ver-

zonden aan de netbeheerder. 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122  

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            
6.2.2.9  [vervallen] Alle op grond van 5.4.3.1 of 5.4.3.2 van de Meetcode Elektriciteit automatisch gerepareerde meet-

gegevens worden overeenkomstig 6.2.1.1 en 6.2.1.2 gevalideerd alvorens als definitief te kunnen worden 

vastgesteld. 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            
6.2.2.14  Onvolkomenheden aan de meetinrichting die leiden tot aanpassing van de onder 4.3.3.2 van de Meetcode 

Elektriciteit bedoelde meetgegevens van de meetinrichting alsmede onvolkomenheden met betrekking tot 

de verzameling van meetgegevens worden binnen vijf werkdagen na constatering door de meetverantwoor-

delijke gemeld aan de netbeheerder. 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 6.3  Verwerken en distribueren van meetgegevens van elektriciteitsaansluitingen door de 

netbeheerder 

[01-08-2013] besluit 103834/122 6.3.1  Algemeen 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            
6.3.1.2  De netbeheerder bewaakt, mede op basis van zijn aansluitingenregister, de ontvangst van meetgegevens van 

aangeslotenen, die hij op grond van paragraaf 6.2 van deze regeling van de desbetreffende meetverant-

woordelijken moet ontvangen op volledigheid. Bij geconstateerde tekortkomingen informeert de netbeheer-

der de meetverantwoordelijke en stelt hij de desbetreffende meetverantwoordelijke zonodig in gebreke. In-

dien de meetverantwoordelijke de eventueel geconstateerde tekortkomingen zoals bedoeld in 4.1a.1 van de 

Meetcode Elektriciteit 6.3.2.1 niet opheft, meldt de netbeheerder dit aan de aangeslotene, aan de Autoriteit 

Consument en Markt en aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Indien dit noodzakelijk is 

voor de voortgang van de in deze paragraaf beschreven processen, worden de desbetreffende meetgege-

vens overeenkomstig de in 6.3.5.10 vastgesteld en geeft de netbeheerder daarbij aan dat er sprake is van 

overeenkomstig 6.3.5.10 vastgestelde meetgegevens. 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 6.3.5  Overdracht van meetgegevens in het kader van programmaverantwoordelijkheid  

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            
6.3.5.3  Op de in 6.3.5.1 en 6.3.5.2 bedoelde meetgegevens zijn, voor zover van toepassing, de bepalingen 6.3.1.1 tot 

en met 6.3.1.4 van toepassing, met dien verstande dat in 6.3.1.1 in plaats van “geregistreerd door meetinrich-

tingen op aansluitingen” moet worden gelezen “bepaald op grond van 6.3.5.1 en 6.3.5.2 voor de gezamenli j-

ke aansluitingen per profielcategorie met elk een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 0,1 MW”. 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 6.3.12  Overdracht van gegevens in het kader van marktfacilitering 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            
6.3.12.2  [vervallen] De netbeheerder geeft per grootverbruikaansluiting met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A op 

laagspanningsniveau en een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW maandelijks aan de le-

verancier die voor de desbetreffende aansluiting programmaverantwoordelijkheid draagt of laat dragen, de 

laatste en voorlaatste tellerstand(en) voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie alsmede de 

hoeveelheid in de tussenliggende periode op de desbetreffende aansluiting uitgewisselde elektrische ener-

gie, onderscheiden naar normaaluren en laaguren als er sprake is van een meetinrichting met twee telwer-

ken, door, tenzij op grond van een aansluit- en transportovereenkomst met de desbetreffende aangeslotene 

anders is overeengekomen. Deze overdracht van meetgegevens vindt plaats uiterlijk op de vijftiende werk-

dag van de maand na de maand waarop de meetgegevens betrekking hebben. 

[01-08-2013] besluit 103834/122 

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            
6.3.12.3  De netbeheerder geeft per aansluiting met een gecontracteerd transportvermogen groter dan of gelijk aan 

100 kW grootverbruikaansluiting met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A maandelijks of zoveel vaker als 

overeengekomen aan de leverancier die voor de desbetreffende aansluiting programmaverantwoordelijkheid 

draagt of laat dragen, de laatste en voorlaatste tellerstand(en) voor de hoeveelheid met het net uitgewissel-

de energie alsmede de hoeveelheid in de tussenliggende periode op de desbetreffende aansluiting uitgewis-

selde elektrische energie, onderscheiden naar normaaluren en laaguren, door, tenzij op grond van een aan-
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sluit- en transportovereenkomst met de desbetreffende aangeslotene anders is overeengekomen. Deze 

overdracht van meetgegevens vindt plaats uiterlijk op de vijftiende werkdag van de maand na de maand 

waarop de meetgegevens betrekking hebben. 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 6.3.13  Bekendmaking van gegevens 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            
6.3.13.3  De bepalingen 6.3.5.8 6.3.5.7 en 6.3.5.9 zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op 6.3.12.2 6.3.13.2.  

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122  Bijlagen 

[01-08-2013] besluit 103834/122  Bijlage 1 Verbruiksprofielen elektriciteit 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122    B1.2 Indeling van aangeslotenen in profielcategorieën 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122  

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                           

   

B1.2.6  Aangeslotenen met een aansluitwaarde groter dan 3x80A op laagspanning maar met een gecontracteerd 

transportvermogen kleiner dan 100 kW en met een bedrijfstijd kleiner of gelijk aan 2000 uren, worden inge-

deeld in profielcategorie E3A die, onverminderd het bepaalde in 2.4.1 van de Meetcode Elektriciteit, zijn 

voorzien van een profielgrootverbruikmeetinrichting, worden ingedeeld in profielcategorie E3 van de over-

eenkomstig B1.1.3 vastgestelde set standaardprofielen. 

[01-08-2013] besluit 103834/122  

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            
B1.2.7  [vervallen] Aangeslotenen met een aansluitwaarde groter dan 3x80A op laagspanning maar met een gecon-

tracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW en met een bedrijfstijd van meer dan 2000 uren maar klei-

ner of gelijk aan 3000 uren, worden ingedeeld in profielcategorie E3B van de overeenkomstig B1.1.3 vastge-

stelde set standaardprofielen. 

[01-08-2013] besluit 103834/122 

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                           

   

B1.2.8  [vervallen] Aangeslotenen met een aansluitwaarde groter dan 3x80A op laagspanning maar met een gecon-

tracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW en met een bedrijfstijd van meer dan 3000 uren maar klei-

ner of gelijk aan 5000 uren, worden ingedeeld in profielcategorie E3C van de overeenkomstig B1.1.3 vastge-

stelde set standaardprofielen. 

[01-08-2013] besluit 103834/122 

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                           

   

B1.2.9  [vervallen] Aangeslotenen met een aansluitwaarde groter dan 3x80A op laagspanning maar met een gecon-

tracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW en met een bedrijfstijd van meer dan 5000 uren, worden 

ingedeeld in profielcategorie E3D van de overeenkomstig B1.1.3 vastgestelde set standaardprofielen.  

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122  B1.3  Het standaardjaarverbruik elektriciteit 

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                            
B1.3.2  Het standaardjaarverbruik van een aansluiting die op grond van B1.2.6 tot en met B1.2.9 is ingedeeld in de 

profielcategorieën E3A, E3B, E3C of E3D is ingedeeld in de profielcategorie E3, wordt bepaald door het ge-

meten verbruik op die aansluiting over de kleinst mogelijke verbruiksperiode van minimaal 345 dagen te de-

len door de som van de profielfracties in het standaardprofiel over de desbetreffende periode. De verbruiks-

periode gaat in de eerste hele dag (vanaf 00:00 uur) na de eerste meteropname en loopt tot en met de dag 

van de laatste meteropname (tot 24:00 uur). Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van afgelezen of uit-

gelezen meterstanden. Het standaardjaarverbruik bestaat uit een positief getal.  

 (……) 

[01-08-2013] besluit 103834/122 

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                           

   

B1.3.5  Indien voor aansluitingen met een profielcategorie E3A, E3B, E3C of E3D E3 alleen een gemeten verbruik 

bekend is over een kortere periode dan 345 dagen, dan wordt het verbruik over deze kortere periode ge-

bruikt voor de berekening van het standaardjaarverbruik.  

[01-08-2013] besluit 103834/122 

[15-10-2015] voorstel BR-15-1072                                                                                                           

   

B1.3.6  Indien voor aansluitingen met een profielcategorie E3A, E3B, E3C of E3D E3 geen gemeten verbruik bekend 

is, dan wordt het standaardjaarverbruik geschat door de netbeheerder naar beste inzicht. 

 (……) 
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Voorzitter 
Secretaris 

 

 
Aanwezig 

 
Namens de representatieve organisaties: 
DE Koepel:  en 
LTO Glaskracht: 
PAWEX:  
VEMW:   
 
Namens de gezamenlijke netbeheerders: 
NBNL:   
GTS:   
TenneT:   en
 
Namens een representatief deel van de partijen die zich bezig-
houden met leveren, transporteren en meten van energie: 
NEDU:    ,  en 
 

Verhinderd COGEN, Consumentenbond, EFET, E-NL, FME-CWM, 
NOGEPA, UNETO-VNI, VA, Vereniging Eigen Huis, VGGP, 
VGN, VMNED, VNCI, VNO-NCW en VOEG 
 

 
(….)  
4. Concept codewijzigingsvoorstel BR-15-1072 uitfaseren E3 profiel [D-15-7837] NBNL schetst dat dit voorstel al eerder aan de orde is geweest en vorig jaar informeel is besproken 
met LTO en VEMW. Het betreft een tussencategorie waarvoor telemetriemetingen destijds te duur 
waren. Inmiddels zijn deze goedkoper en is het handmatig uitlezen veel duurder geworden. Ook is het 
steeds moeilijker om voor deze krimpende categorie verantwoorde profielen te maken. Mede omdat 
de eventuele extra kosten van het huidige systeem worden gedragen door de kleinverbruikers (veelal 
de huishoudens) is besloten deze discussie te heropenen. Een aantal kleine grootverbruikers is al 
spontaan op telemetriemetingen overgestapt, maar regulering blijft noodzakelijk om te voorkomen dat 
te lang sprake is van een situatie zonder eenduidig systeem. 
 LTO Glaskracht geeft aan dat er lange tijd onduidelijkheid was over de kosten voor de eindgebruiker. 
Inmiddels is gebleken dat het aantrekkelijker kan zijn de metingen via telemetrie te laten plaatsvinden 
en zijn de gemiddelde kosten geen discussiepunt meer. Enkele redactionele kanttekeningen bij de 
tekst zullen per e-mail worden toegezonden. 
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VEMW bevestigt dat veel, maar zeker niet alle, van haar leden overgaan op telemetrie omdat dit als 
toekomstbestendige oplossing wordt gezien. Het codewijzigingsvoorstel is een goede prikkel voor de 
gewenste proactieve houding en daarom gaat VEMW in hoofdlijnen ook akkoord met het voorstel. 
 
De voorzitter neemt de codetekst per paragraaf door. LTO Glaskracht constateert dat in paragraaf 
2.4 ‘aansluiting groter dan 3x80A’ is vervangen door ‘grootverbruikaansluiting’, maar dat in paragraaf 

4.3.4.1. achter ‘profielgrootverbruikmeetinrichting’ weer expliciet ‘3x80A’ wordt vermeld. Dit keert in de 

tekst regelmatig terug. NBNL verklaart dat er twee soorten grootverbruikers worden onderscheiden: 
groter dan 3x80A (normale grootverbruikers) en de ‘artikel 1, lid 2 of 3-aansluitingen’, die in de zin van 
de wet grootverbruikers zijn terwijl er sprake is van kleine aansluitingen. Technisch gezien gaat het om 
relatief kleine aansluitingen, maar op de energiemarkt vormen deze een grote speler. De openbare 
verlichting is hiervan de bekendste variant, maar ook rioolgemalen en aansluitingen van 
waterleidingbedrijven behoren hiertoe. Vaak gaat het om een technisch groot systeem met veel kleine 
aansluitingen. Het verbruik van al deze aansluitingen dient ten minste 2 MW te zijn. De normale 
grootverbruikaansluitingen (groter dan 3x80A) zullen straks allemaal een telemetriemeter hebben en 
de artikel 1, lid 2 of 3-grootverbruikaansluitingen zullen daartoe niet worden verplicht. Hiervoor zou wel 
een soort slimme meter van belang kunnen zijn, zoals nu voor de kleingebruikers is voorzien. 
Daarmee wordt immers ook voorzien in telemetrie. 
 
Bij paragraaf 4 (Eisen aan meetinrichtingen) vermeldt NBNL de opmerking van VMNED dat lid b van 
artikel 4.3.4.1. kan vervallen als dit artikel zich inderdaad beperkt tot de kleine 
grootverbruikaansluitingen (de artikel 1, lid 2 of 3-aansluitingen), want de kWmax geldt niet voor deze 
aansluitingen. De kWmax komt alleen voor bij de grootverbruikers. 
 NEDU vraagt of de in de tekst vermelde geanonimiseerde praktijkcases nog worden aangeleverd. LTO Glaskracht antwoordt dat deze niet meer noodzakelijk worden geacht en achterwege kunnen 
blijven. 
 
De voorzitter concludeert dat LTO Glaskracht nog redactionele kanttekeningen opstuurt en dat verder 
akkoord wordt gegaan met toezending naar ACM. 
 
(….) 
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commentaar ontvangen van Betreft reactie NBNL / NEDU 
LTO Hierbij zoals gisteren in het GEN besproken mijn detail opmerkingen bij het codewijzigingsvoorstel uitfaseren profielsegment E3 (BR 15-1072). Het gaat in alle gevallen om de begeleidende tekst.   

Pagina 6: ‘Er dient een stimulans voor de aangeslotene vanuit te gaan, alsnog over te gaan op een telemetriegrootverbruikmeetinrichting.’ 
Graag aanpassen naar ‘Er dient na de ingangsdatum fase 2 een stimu-
lans voor de aangeslotene vanuit te gaan’. In mijn beleving moet het res-terende E3 profiel rekening houden met de overangsperiode van 2 jaar.  Als een aangeslotene van goede wil is maar om goede redenen pas na 2 jaar over kan gaan tot aanpassing van de meter dan mag deze in de tus-sentijd niet gestraft worden. De overgangsperiode is er niet voor niets. 

Aangepast overeenkomstig sug-gestie van LTO 

LTO Pagina 8: ‘Ook is het lastig te verkopen dat kleinverbruikersstraks een dagelijks op afstand uitleesbare meetinrichting hebben, dat de grotere grootverbruikers die ook hebben en dat de tussenliggende categorie klei-ne grootverbruikers het nog moeten doen met een maandelijks handop-
genomen meetinrichting’ Op zichzelf zou hier niets op tegen zijn zolang er maar geen sprake is van onderlinge beïnvloeding. Dus dit argument is los van de andere argumenten volgens mij niet valide. 

Toegevoegd: “waarbij de door die groep veroorzaakte onnauwkeurig-heid in de allocatie wordt afgewen-
teld op de kleinverbruikers”  

LTO Pagina 8: ‘namelijk door te bepalen dat een aangeslotene pas aan de marktfaciliteringsprocessen kan deelnemen als zijn meetinrichting voldoet 
aan de Meetcode Elektriciteit.‘ Ik snap niet wat hiermee bedoeld wordt. 

Toegevoegd: “Anders gezegd, waarbij bijvoorbeeld een leveran-ciersswitch of inhuizing van een aangeslotene pas verwerkt wordt als zijn aansluiting, inclusief de meetinrichting, voldoet aan de 
vereisten uit de codes.” 

VMNed MC 4.3.4.1 is zodanig aangepast dat het hier alleen nog maar een A123-aansluiting kleiner of gelijk aan 3x80A betreft. Moet lid b dan niet vervallen? Een A123 aansluiting kleiner of gelijk aan 3x80A heeft toch geen GTV? Zie ook C-AR validatieregel V.080: Een KVB-aansluiting en een GVB-
aansluiting waarbij ‘Artikel 1 lid 2 of lid 3’ Ja is heeft géén Contractcapaci-teit. Als er geen Contractcapaciteit is, waarom zou er dan wel een kWmax gemeten moeten worden? 

Terechte opmerking. Lid b is als-nog doorgehaald. 

   
   
   

 




