
ENERGIE NEDERLAND 

Autoriteit Consument en Markt 
Directie Energie 
Postbus 16326 
2500 BH Den Haag 
secretariaat. DE(S)acm.nl 

Ons kenmerk 
Behandeld door 
Telefoon 070-
E-mail @energie-nederland.nl 

Datum 19 juli 2019 
Onderwerp Zienswijze Ontwerp codewijzigingsbesluit uitfasering profielsegment E3 

Uw kenmerk ACM/15/022654 

Geachte mevrouw, heer. 
Op 14 juni 2019 heeft u het ontwerp codewijzigingsbesluit uitfasering profielsegment E3 met zaaknummer 
ACM/15/022654, verder te noemen het ontwerpbesluit, gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot en met 25 juli 2019 
een schriftelijke zienswijze indienen. Deze brief dient als zodanig aangemerkt te worden. 
Energie-IMederland is op grond van haar statuten een belangenvereniging van energiebedrijven (producenten, 
leveranciers en handelaren) op de energiemarkt. Derhalve kan Energie-Nederland aangemerkt worden als representatieve organisatie van netgebruikers op de elektriciteitsmarkt. Op grond van artikel 82 Elektriciteitswet 1998 
kan Energie-Nederland derhalve als belanghebbende worden aangemerkt. Bovendien blijkt uit vaste jurisprudentie, dat 
als uitgangspunt wordt genomen, dat een belangenorganisatie, die voor het belang van haar leden opkomt, daarmee 
opkomt vooreen collectief belang, tenzij het tegendeel blijkt. 
Inleiding 
Doel van de wijzigingen in het ontwerpbesluit is om het E3-profiel uit te faseren. Hierdoor ontstaat er een eerlijkere 
verdeling van kosten tussen afnemers. Deze wijzigingen zijn bovendien gunstig voor de energietransitie omdat het net stabieler gehouden kan worden bij de toename van hernieuwbare energie. In zoverre steunt Energie-Nederland dan 
ook dit ontwerpbesluit. 
Verder blijkt uit het ontwerpbesluit, dat op basis van de voorgestelde wijzigingen nieuwe E3-aansluitingen uitgerust 
dienen te worden met een volwaardige telemetriegrootverbruikmeetinrichting. Uit het ontwerpbesluit blijkt voorts, dat 
voor bestaande aansluitingen in deze categorie een overgangstermijn geldt, die is gekoppeld aan het ijkmoment van de meter. Met deze overgangstermijn, die in de praktijk neerkomt op een termijn van zes jaar, kan Energie-Nederland zich 
niet verenigen en wel om de volgende redenen. 
Overgangstermijn vervanging meetinrichting In de eerste plaats leidt koppeling van de vervanging van de meetinrichting aan het ijkmoment van de meter in de 
praktijk tot een inefficiënte en ondoelmatige handelwijze. Daarmee stijgen de kosten van de vervanging ten opzichte 
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van de voorgestelde termijn van twee jaar. Immers koppeling aan het ijkmoment komt er op neer, dat de vervanging 
niet planmatig uitgevoerd kan worden. Bij een planmatige vervanging kunnen verschillende meetinrichtingen in korte 
tijd vervangen worden. Dat is niet mogelijk bij koppeling aan het ijkmoment. In dat geval moeten alle meetinrichtingen 
afzonderlijk/individueel vervangen worden en dat leidt tot hogere kosten, is inefficiënt en is bovendien ondoelmatig. 
Ook Netbeheer Nederland heeft op dit punt gewezen in haar zienswijze van 16 juli 2019. Een kopie van deze zienswijze 
is als bijlage I gehecht. Energie-Nederland sluit zich volledig bij de argumentatie van Netbeheer Nederland op dit punt 
aan. 
In de tweede plaats betekent koppeling van de vervanging van de meetinrichting aan het ijkmoment van de meter, dat 
bij een deel van de E3-aangeslotenen geen vervanging plaatsvindt. Ook hier wijst Netbeheer Nederland op in haar hiervoor genoemde zienswijze. Voor een nadere motivering van dit punt volstaat Energie-Nederland dan ook met een 
verwijzing naar de door Netbeheer Nederland aangevoerde argumenten. 
Kortom, Energie-Nederland pleit voor een vaste overgangstermijn van bij voorkeur twee jaar. 
Verzoek 
Op grond van het vorenstaande verzoekt Energie-Nederland u dan ook om het ontwerp codewijzigingsbesluit uitfasering profielsegment E3 overeenkomstig de inbreng van Energie-Nederland aan te passen. 
Uiteraard is Energie-Nederland bereid het een en ander nader toe te lichten. 

Met vriendelijke groeten, 

Directeur Energie-Nederland 

Bijlage: Zienswijze Netbeheer Nederland d.d. 16 juli 2019 
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Onderwerp 
Zienswijze ontwerpbesluit E3 op telemetrie, zaaknummer ACM/15/022654 

Geachte heer Don, 
Op 14 juni 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) in de Staatscourant1 een 
mededeling gedaan van de terinzagelegging van het ontwerpcodewijzigingsbesluit uitfasering 
profielsegment E3. 
Graag maken de gezamenlijke netbeheerders (hierna: Netbeheer Nederland) gebruik van de 
mogelijkheid om hun zienswijze te geven op het ontwerpbesluit. Inhoudelijk is deze zienswijze 
afgestemd met de deskundigen van de partijen verenigd in de vereniging Nederlandse 
EnergieDataUitwisseling (hierna: NEDU). 
Het ontwerpbesluit wijkt op twee belangrijke punten af van het voorstel dat Netbeheer Nederland in 
oktober 2015 heeft ingediend: de overgangstermijn en het moment van inwerkingtreding. In deze brief 
gaan we achtereenvolgens in op beide punten. 
Overgangstermijn 
In ons voorstel van oktober 2015 hebben we een overgangstermijn voorgesteld van twee jaar. Die 
twee jaar was de minimale termijn die de partijen in de sector nodig hebben om de overgang voor alle 
betrokken aangeslotenen van profielmeting naar telemetriemeting doelmatig, efficiënt en 
beheersmatig uit te kunnen voeren. De uitvoeringskosten zouden daarmee op een zo laag mogelijk 
niveau gehouden kunnen worden. 
In uw ontwerpbesluit geeft u aan te vrezen dat een deel van de uitvoeringskosten als financiële lasten 
bij de aangeslotenen terecht kunnen komen. Daarom kiest u er in uw ontwerpbesluit voor de 
vervanging van bestaande niet-telemetriegrootverbruikmeetinrichtingen te koppelen aan het 
ijkmoment van de meter. Omdat een dergelijke ijking één keer in de 6 jaar plaats dient te vinden, 
wordt de overgangstermijn ook 6 jaar. 

1 Staatscourant 20)9, nr 33403. 
IBANNL51 ABNA 0613001036 
BTW-nummer NL8185.25 101 B01 
KvK-nummer 09175117 
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Bezwaarlijk daaraan is dat een dergelijk lange termijn de uitvoeringskosten nodeloos verhoogt. 
Planmatig gezien moet hetzelfde werk over een veel langere termijn ‘uitgesmeerd’ worden waardoor 
kosten gemaakt moeten worden, die niet gemaakt hoeven te worden wanneer het werk in kortere tijd 
kan worden uitgevoerd. Wij pleiten er dan ook voor een kortere overgangstermijn, idealiter de twee 
jaar van het voorstel. 
Daarnaast kleeft aan de keuze voor de controle op grond van B3.3.3.1 van de Meetcode elektriciteit 
het bezwaar dat niet de volledige populatie E3-aangeslotene daarmee wordt omvat. De reden hiervoor 
is tweeledig. Ten eerste betreft bijlage 3 eisen aan de zogenaamde indirecte meting. De directe 
meting valt niet onder deze bijlage maar valt rechtstreeks onder de Metrologiewet. Aangeslotenen in 
het E3-segment met een directe meting zullen nooit te maken krijgen met de controle op grond van 
B3.3.3.1. In principe zou voor deze aangeslotenen dan ook geen moment gelden waarop ten uiterste 
hun meetinrichting een telemetriegrootverbruikmeetinrichting dient te zijn. Ten tweede betreft artikel 
B3.3.3.1 de aangeslotenen op hoogspanning. De meeste aangeslotenen in het E3-segment zijn 
echter niet op hoogspanning aangesloten, maar op laagspanning. De analoge bepaling voor op 
laagspanning aangeslotenen is B3.4.3.1. 
Als laatste kleeft aan de gekozen formulering van artikel 2.4.2, onderdeel a van de Meetcode 
elektriciteit het bezwaar dat de suggestie wordt gewekt dat de meetinrichting op exact de datum van 
de controle gewijzigd moet zijn of worden. Ook dit druist in tegen de behoefte de wisseling van 
meetinrichtingen beheerst en planmatig uit te kunnen voeren. Bij een planmatige werkwijze kunnen 
meerdere aansluitingen in korte tijd aangepast worden. Dat is efficiënter dan een enkele aansluiting 
steeds op het moment van meterijking te moeten aanpassen. Dit moment voelt wellicht als een 
natuurlijk moment voor de aangeslotene, maar het leidt tot hogere uitvoeringskosten voor het 
uitfaseren van het hele E3-segment. 
Wij pleiten er dan ook voor om de directe relatie met B3.3.3.1 (en B3.4.3.1) in het uiteindelijke besluit 
achterwege te laten. Idealiter wordt de overgangstermijn de voorgestelde twee jaar. Mocht U toch 
kiezen voor de 6 jaar van de controlecyclus, dan stellen we voor om de 6 jaar expliciet in de 
overgangsbepaling op te nemen, maar de verwijzing naar B3.3.3.1 in de codetekst achterwege te 
laten. In de toelichting kan de keuze voor de 6 jaar, onder verwijzing naar de controlecyclus van B3 
toegelicht worden. Op deze manier wordt voorkomen dat een deel van het E3-segment niet verplicht 
over moet naar een telemetriemeetinrichting. Mocht U toch een expliciete verwijzing naar B3.3.3.1 (en 
B3.4.3.1) in de codetekst op willen nemen, dan pleiten we er voor om niet de uitdrukking “tot uiterlijk 
de controle zoals bedoeld in B3.3.3.1 en B3.4.3.1” te gebruiken, maar om daarvoor in de plaats te 
schrijven “tot uiterlijk het jaar van de controle zoals bedoeld in B3.3.3.1 en B3.4.3.1”. Die formulering 
geeft de mogelijkheid om toch meerdere aansluitingen planmatig te bundelen, waardoor de 
uitvoeringskosten niet onnodig hoog worden. 
Overgangstermijn 
In het ontwerpbesluit staat dat het besluit van kracht wordt op de dag na de dag van publicatie in de 
Staatscourant. Dat wijkt af van ons voorstel. Wij hadden voorgesteld tenminste 3 maanden aan te 
houden tussen moment van publicatie en de inwerkingtreding er van. De reden daarvoor is de 
bepaling dat het onderscheid tussen de thans bestaande 4 E3-profielen komt te vervallen. De 
gelijktrekking van de thans bestaande 4 E3-profielen naar één resterend E3-profiel heeft tijd nodig om 
ingeregeld te worden. Wij verzoeken U dan ook om de voorgestelde inwerkingstredingstermijn (“de 
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eerste dag van het tweede kwartaal na publicatie van het codewijzigingsbesluit”) in het besluit op te 
nemen. 
Met vriéndelijke groet, 

André Jurjus 
directeur Netbeheer Nederland 
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