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Geachte mevrouw Hijmans van den Bergh, 
Hierbij ontvangt u een voorstel tot wijziging van de Informatiecode elektriciteit en gas ("leeg") zoals be- doeld in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet. Het voorstel heeft betrekking op procesver- 
betering bij meetfouten in het grootverbruik. 
Aanleiding Wanneer een meetverantwoordelijke na het verzenden van de maandberichten ontdekt dat er foutieve 
meetgegevens in de allocatie elektriciteit zijn gebruikt, zijn er momenteel volgens de IcEG twee mogelijk- heden ingeregeld: (1) zijn de nieuwe meetgegevens precies bekend, dan worden de overige partijen geïn- 
formeerd over de veranderingen voor er nieuwe maandberichten verstuurd worden (artikel 6.2.2.15 leeg) of (2) moeten de nieuwe meetgegevens geschat worden, dan wordt er een overleg geïnitieerd met alle betrokken partijen over de nieuwe meetgegevens alvorens een nieuw maandbericht verzonden wordt (ar- 
tikel 6.2.2.16 leeg). Marktpartijen ontvangen meetcorrecties die niet gebaseerd zijn op gestandaardiseerde en uniforme ka- ders, waardoor er discussies ontstaan tussen marktpartijen onderling, inclusief de aangeslotene. Het is wenselijk dat er meer duidelijkheid komt over wat er in dit kader bedoeld wordt met 'informeren' en 'overleg geïnitieerd' in de artikelen 6.2.2.15 en 6.2.2.16 van de leeg, zodat er een uniform en voor alle betrokken partijen herkenbaar en voorspelbaar proces komt. 
Doelstelling Het voorstel heeft als doel om het proces te uniformeren bij een benodigde meetcorrectie bij telemetrie- 
grootverbruikers van elektriciteit, zodat voor alle betrokkenen op uniforme wijze duidelijk gemaakt wordt 
welke correctie wordt doorgevoerd en waarom. 
Inhoud op hoofdlijnen 
Het voorstel houdt in dat er een nieuw bericht in het geautomatiseerde berichtenverkeer geïmplemen- teerd gaat worden, waarmee de meetverantwoordelijke met alle marktpartijen gaat communiceren over de meetcorrecties als bedoeld in de artikelen 6.2.2.15 en 6.2.2.16 leeg. 
Meetcorrectie als bedoeld in artikel 6.2.2.15 De meetverantwoordelijke zendt een correctie van de meterstand(en) in een meetcorrectierapport aan de aangeslotene(n). Dezelfde gegevens worden ook middels het elektronisch berichtenverkeer verzonden 
aan de betrokken netbeheerder(s), leverancier(s) en programmaverantwoordelijke(n). Het gaat hierbij om 
de netbeheerder(s), programmaverantwoordelijke(n) en leverancier(s) die actief zijn of waren op het allo- catiepunt gedurende de periode waarover de correctie betrekking heeft. 
De aangeslotene(n) en marktpartijen ontvangen alleen de oude en nieuwe volumes van de periode dat ze 
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actief waren op de aansluiting. 
De reden wordt met een code weergegeven in het bericht. Er kunnen meerdere redenen zijn bij één cor- rectie. In een optioneel tekstveld kan de meetverantwoordelijke nog een aanvulling geven, bijvoorbeeld informatie die hij aan de aangeslotene(n) heeft doorgegeven. 
Meetcorrectie als bedoeld in artikel 6.2.2.16 De meetverantwoordelijke doet een voorstel voor de nieuwe meetgegevens in een meetcorrectierapport aan de aangeslotene(n). Dezelfde gegevens uit het voorstel worden ook middels het elektronisch berich- 
tenverkeer verzonden aan de betrokken netbeheerder(s), leverancier(s) en programmaverantwoorde- 
lijke(n). Het gaat hierbij om de aangeslotene(n), netbeheerder(s), programmaverantwoordelijke(n) en le- veranciers(s) die actief zijn of waren op het allocatiepunt gedurende de periode waarover het voorstel tot correctie betrekking heeft. De aangeslotene(n) en marktpartijen ontvangen alleen de oude en voorgestelde nieuwe volumes over de periode dat ze actief waren op de aansluiting. Wanneer één van de betrokken partijen in overleg wil treden over het correctievoorstel, laat hij dit de 
meetverantwoordelijke binnen 10 werkdagen weten na ontvangst van het meetcorrectierapport. Indien er binnen 10 werkdagen na ontvangst van het meetcorrectierapport geen verzoek tot overleg is ontvan- gen, stuurt de meetverantwoordelijke de meetgegevens naar de netbeheerder(s) en vindt er geen overleg meer plaats. Is er wel een overleg gewenst, dan organiseert de meetverantwoordelijke vervolgens een 
overleg binnen een maand met de netbeheerder(s), programmaverantwoordelijke(n), leverancier(s) en aangeslotene(n). De meetverantwoordelijke stelt van dit overleg een gespreksverslag op. Daarin vermeldt hij (a) de over- 
eengekomen nieuwe volumes per maand voor de betreffende periode en (b) akkoord van alle betrokken partijen. Tevens verzendt de meetverantwoordelijke aan de netbeheerder een nieuw maandbericht met de over- eengekomen meetgegevens voor de betreffende periode binnen tien werkdagen na het overeenkomen van de nieuwe volumes per maand, in overeenstemming met artikel 6.2.2.15 van de IcEG. Indien de meet- 
verantwoordelijke voor de periode of een deel van de periode waarop de nieuwe meetgegevens betrek- king hebben al een maandbericht verzonden heeft aan de netbeheerder, verzendt de meetverantwoorde- 
lijke een nieuw maandbericht met de overeengekomen maandgegevens. De netbeheerder verwerkt, in overeenstemming met 6.2.2.15 van de leeg, de nieuw verkregen gegevens uiterlijk de vijftiende werkdag van de daaropvolgende maand. Indien binnen een periode van drie maanden na informeren van de onvol- 
komenheid in de meetinrichting geen overeenstemming is bereikt tussen partijen beslist de netbeheer- der, overeenkomstig de huidige code, over het door de meetverantwoordelijke te communiceren volume. 
Voorgestelde wijzigingen van de Informatiecode De wijzigingsvoorstellen voor de leeg zijn in bijlage I artikelsgewijs opgenomen. Per artikelonderdeel zijn de wijzigingen rood gemarkeerd, waarbij de te verwijderen tekstonderdelen zijn doorgehaald en de toe te voegen tekstonderdelen onderstreept. Tevens zijn de artikelen geredigeerd om de leesbaarheid te vergro- ten. In bijlage II is een artikelsgewijze toelichting opgenomen. 
Alternatieven 
De onderhavige wijzigingen vloeien voort uit de beslechting van issues in NEDU-verband waarin alle marktrollen zijn vertegenwoordigd. Hierbij zijn alternatieven gewogen en ter zake keuzes gemaakt. De 
volgende mogelijkheden zijn overwogen: 
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Allemaal hetzelfde bericht van de MV 
Alle betrokken partijen worden door de meetverantwoordelijke middels hetzelfde meetcorrectierapport op de hoogte gebracht. Het gaat hierbij om: 

De huidige aangeslotene. De vorige aangeslotene(n) voor zover van toepassing. 
De netbeheerder (en via de netbeheerder alsmede de betrokken marktpartijen bij het netverlies). De vorige netbeheerder (indien aangeslotene onderdeel is geweest van ruilverkaveling). De huidige programmaverantwoordelijke. De vorige programmaverantwoordelijke(n) voor zover van toepassing. 
De huidige leverancier. De vorige leverancier(s) voor zover van toepassing. 

Deze mogelijkheid is weinig werk om in te regelen, maar niet transparant en de marktpartijen ontvangen brieven in verschillende formats. 
De MV informeert de aangeslotene(n) en de marktpartijen in een elektronisch bericht De meetverantwoordelijke stelt de aangeslotene (en vorige aangeslotene(n) voor zover van toepassing) 
op de hoogte van het meetcorrectierapport via een door hem te kiezen communicatiekanaal (bijvoor- beeld brief, mail, webportal, etc.). De meetverantwoordelijke brengt de betrokken marktpartijen met een bericht via het gestandaardiseerde berichtenverkeer op de hoogte. In dit bericht staan inhoudelijk de- zelfde gegevens als de aangeslotene in het meetcorrectierapport ontvangt. Met de betrokken marktpar- tijen wordt bedoeld: 

De netbeheerder (en via de netbeheerder alsmede de betrokken marktpartijen bij het netverlies). De vorige netbeheerder (indien aangeslotene onderdeel is geweest van ruilverkaveling). De huidige programmaverantwoordelijke. De vorige programmaverantwoordelijke(n) voor zover van toepassing. De huidige leverancier. De vorige leverancier(s) voor zover van toepassing. 
Voor deze mogelijkheid moet een nieuw elektronisch bericht geïmplementeerd worden. De meetverant- 
woordelijke gaat rechtstreeks met de marktpartijen communiceren. 
De MV stuurt de aangeslotene en de netbeheerder een bericht De meetverantwoordelijke brengt de aangeslotene en zo nodig de vorige aangeslotene(n) op de hoogte van het meetcorrectierapport via een door hem te kiezen communicatiekanaal (bijvoorbeeld brief, mail, 
webportal, etc.). De meetverantwoordelijke brengt de betrokken netbeheerder met een bericht via het gestandaardiseerde berichtenverkeer op de hoogte. In dit bericht staan inhoudelijk dezelfde gegevens als 
de aangeslotene in het meetcorrectierapport ontvangt. De netbeheerder zendt dit bericht door naar de overige betrokken marktpartijen (huidige programmaverantwoordelijke, vorige programmaverantwoor- 
delijke(n) voor zover van toepassing, huidige leverancier en vorige leverancier(s) voor zover van toepas- sing). 
Ook hier moet een nieuw elektronisch bericht geïmplementeerd worden. De netbeheerder communiceert 
met de marktpartijen en wordt verantwoordelijk voor het verzenden naar betrokken partijen. 
Er is gekozen voor optie 2, omdat de berichten in deze optie traceerbaar zijn en over het proces gerappor- teerd kan worden. Daarnaast blijft de verantwoordelijkheid van correcte meetdata liggen bij de meetver- 
antwoordelijke. 
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Consequenties van het voorstel voor klanten en eventuele andere betrokkenen 
Effect voor de klant Voor de klant zal het gestandaardiseerde proces een eenduidige informatie verschaffen inzake de te ver- wachten correcties op eerdere facturen. 
Effect voor de leverancier Het gestandaardiseerde proces levert voor de betrokken leveranciers een eenduidige en transparante 
communicatie over de door de leverancier toe te passen correctie op eerdere facturen richting de klant. 
Effect voor de netbeheerder De gezamenlijke netbeheerders dienen een nieuw bericht in het berichtenverkeer op te nemen. Het ge- 
standaardiseerde proces levert voor de betrokken netbeheerders een eenduidige en transparante com- municatie over de door de netbeheerder toe te passen correctie op eerdere facturen richting de klant. De nieuwe werkwijze is controleerbaar en inzichtelijk, ook voor kwaliteitsbewaking. 
Effect voor de programmaverantwoordelijke 
Het gestandaardiseerde proces levert voor de PV een transparante afhandeling van een correctie in de 
reconciliatie met zich mee of welke volumes met de netbeheerder verrekend moeten worden. 
Effect voor de meetverantwoordelijke 
De meetverantwoordelijke gaat voortaan op uniforme wijze een meetcorrectierapport opstellen, dat hij deelt met de aangeslotene en relevante marktpartijen. 
Samenhang met aanhangige codewijzigingen 
Er is geen samenhang met andere codewijzigingsvoorstellen. 
Toetsingscriteria Het onderhavige voorstel dient of is niet strijdig met - voor zover in het geding - de belangen als bedoeld in artikel 23 juncto artikel 12f, eerste en tweede lid van de Gaswet c.q. de belangen als bedoeld in artikel 56 juncto artikel 36, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 (E-wet). Hieronder volgt een beschrijving aan 
de hand van de relevante toetsingscriteria: 
het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de elektrici- 
teitsvoorziening 
Deze omstandigheden blijven gelijk, doch de uitwerking bij meetcorrecties wordt uniform om zo het ver- volg soepel te laten verlopen, zoals bijvoorbeeld het facturatieproces. Daardoor heeft de klant sneller dui- 
delijkheid over de hoogte van de correctie. 
Gevolgde procedure De codewijzigingen zijn op 6 november 2019 vastgesteld door de ALV NEDU. Het overleg met representa- 
tieve organisaties van marktpartijen zoals bedoeld in artikel 33 Elektriciteitswet 1998 heeft op 28 novem- ber 2019 plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gastrans- 
portnetten ("GEN"). Het relevante deel van het GEN-verslag is opgenomen in bijlage III. 
Inwerkingtreding De beoogde inwerkingtredingsdatum is 21 november 2020. 
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Representativiteit NEDU In NEDU zijn netbeheerders, leveranciers, meetverantwoordelijken en programmaverantwoordelijken 
verenigd. Tijdens de ledenvergadering van 6 november 2019 zijn de voorgestelde wijzigingen van de Infor- 
matiecode unaniem vastgesteld. Gelet hierop meent NEDU dat het onderhavige wijzigingsvoorstel is inge- diend door een representatief deel van de in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet be- 

Vereniging NEDU 

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: 
6.2.2.15 Indien na het verstrijken van de tiende werkdag na de maand waarop de meetgegevens betrekking heb- ben wordt geconstateerd dat er. als gevolg van Bij een constatering van onjuiste meeteegevens meer dan 
tien werkdagen na de maand waarop de meetgegevens betrekking hebben, door een onvolkomenheid aan de meetinrichting of de verzameling het verzamelen van meetgegevens, sprake is van onjuiste meet- gegevens, wordt door verstrekt de meetverantwoordelijke de werkelijke hoeveelheid met het net uitge- 
wisselde energie in do desbetreffende maand on hot voor do allocatie aangeleverde volume een meetcor- rectierapport aan de aangeslotene(n) binnen tien werkdagen na de maand waarin de onvolkomenheid geconstateerd is. 
6.2.2.15a In het meetcorrectierapport zijn de werkelijke hoeveelheid met het net uitgewisselde energie in de des- 
betreffende maand, het voor de allocatie aangeleverde volume en de oorzaak van het verschil opgeno- men. 
6.2.2.15b De meetverantwoordelijke deelt binnen tien werkdagen na de maand waarin de onvolkomenheid is ge- 
constateerd de aan de aangeslotene(n) verstrekte informatie met informeert binnen deze termijn de pro- grammaverantwoordeliike(n). leverancierfs) en netbeheerder(s) over de aan de aangeslotene verstrekte informatie via het elektronisch berichtenverkeer. 
6.2.2.15c Tevens verzendt 4De meetverantwoordelijke verzendt binnen tien werkdagen na de maand waarin de on- 
volkomenheid is geconstateerd aan de netbeheerder een nieuw bericht met de juiste maand meetgege- vens binnen dezelfde termijnvia het elektronisch berichtenverkeer. 
6.2.2.15d De netbeheerder verwerkt dit rueuw verkregen het bericht met maandmeetgegevons als bedoeld in 
6.2.2.15c uiterlijk de vijftiende werkdag van de daaropvolgende maand. 
6.2.2.16 
Indien na het verstrijken van do tiende werkdag na do maand, waarop do mootgogovens betrekking heb- ben, wordt geconstatoord dat er, als gevolg van een onvolkomenheid in do meetinrichting, sprake is Bij een constatering van onjuiste meetgegevens in het allocatieproces, meer dan tien werkdagen na de 
maand waarop de meetgegevens betrekking hebben, door een onvolkomenheid aan de meetinrichting en 
de werkelijke hoeveelheid met het net uitgewisselde energie niet meer te achterhalen is, verstrekt de 
meetverantwoordelijke een meetcorrectierapport aan de aangeslotene(n) binnen tien werkdagen na de maand waarin de onvolkomenheid geconstateerd is. 
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6.2.2.16a 
In het meetcorrectierapport zijn de door de meetverantwoordeliike vooreestelde hoeveelheid met het 
net uitgewisselde energie in de desbetreffende maand, het voor de allocatie aangeleverde volume en de oorzaak van het verschil opeenomen. 
6.2.2.16b 
De meetverantwoordeliike deelt binnen tien werkdagen na de maand waarin de onvolkomenheid is ge- constateerd, de aan de aaneeslotene(n) verstrekte informatie met de programmaverantwoordeliike(n). leverancier(s) en netbeheerder(s) via het elektronisch berichtenverkeer. 
6.2.2.16c 
Als er binnen tien werkdagen na ontvangst van de in 6.2.2.16 of 6.2.2.16b bedoelde informatie geen reac- tie is gekomen van de betrokken partijen, dan stuurt de meetverantwoordeliike de meetgegevens aan de netbeheerder(s). 
6.2.2.16d wordt door de meetverantwoordeliike binnen een maand een overleg eeïnitieerë-metEen betrokken par- 
tij die een overleg wenst tussen aangeslotenefn), netbeheerderfs}, meetverantwoordeliike. programma- verantwoordeliike(n) en leverancier{sl met als doel overeenstemming te bereiken over een schatting van het werkelijke met het net uitgewisselde enereie. verzoekt binnen tien werkdagen aan de meetverant- 
woordeliike dit overleg te organiseren. 
6.2.2.16e Het overleg als bedoeld in 6.2.2.16d vindt binnen een maand plaats. 
6.2.2.16f 
+f»d4eft-ls er geen overeenstemming bereikt tussen de betrokken partijen binnen oen periode van drie maanden na informeren van de onvolkomenheid in de meetinrichting geen overeenstemming is bereikt tussen partijen, dan beslist of beslissen de netbeheerderjsl over het door de meetverantwoordeliike te communiceren volume. 
6.2.2.16g De meetverantwoordeliike communiceert het overeengekomen vetwne overeenkomstig 6.2.2.15 ver- 
zendt binnen tien werkdagen via het elektronisch berichtenverkeer aan de betrokken netbeheerder(s) een bericht met de maand meetgegevens, die overeengekomen of vastgesteld zijn op basis van 6.2.2.16c, 
6.2.2.16d of 6.2.2.16f 
6.2.2.16h De netbeheerder(s) verwerkt of verwerken het verkregen bericht met maandmeetgegevens als bedoeld in 
6.2.2.16g uiterliik de vijftiende werkdag van de daaropvolgende maand. 
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BIJLAGE II 
Toelichting 
Artikelsgewijze toelichting 
Artikelnr Toelichting 
6.2.2.15 Het huidige artikel is herschreven en in onderdelen a t/m e uitgesplitst. In dit artikel wordt het meetcorrectierapport geïntroduceerd. 
6.2.2.15a in dit artikel is de inhoud van het meetcorrectierapport beschreven. 
6.2.2.15b De meetverantwoordelijke gaat in dit voorstel de informatie uit het meetcorrectierapport ook toezenden aan de betrokken PV(s), leverancier(s) en netbeheerder(s). 
6.2.2.15c Net als nu het geval is, stuurt de meetverantwoordelijke de netbeheerder(s) ook een be- richt met de juiste maandmeetgegevens. Er kunnen meerdere netbeheerders betrokken zijn als gevolg van de overdracht van de aansluiting aan een andere netbeheerder al dan 

niet in het kader van "ruilverkaveling". 
6.2.2.15d Net als nu het geval is, verwerkt de netbeheerder dit bericht uiterlijk halverwege de vol- gende maand. 

6.2.2.16 Het huidige artikel is herschreven en in onderdelen a t/m i uitgesplitst. In dit artikel wordt 
het meetcorrectierapport geïntroduceerd. 

6.2.2.16a in dit artikel is de inhoud van het meetcorrectierapport beschreven. 
6.2.2.16b De meetverantwoordelijke gaat in dit voorstel de informatie uit het meetcorrectierapport ook toezenden aan de betrokken PV(s), leverancier(s) en netbeheerder(s). 
6.2.2.16c Betrokken partijen kunnen gedurende 10 werkdagen aan de meetverantwoordelijke aan- geven of zij een overleg wensen over de voorgestelde meetgegevens. Doen zij dat niet, dan verzendt de meetverantwoordelijke de gegevens naar de netbeheerder en eindigt het 

correctieproces. 
6.2.2.16d Net als nu initieert de meetverantwoordelijke een overleg als een van de partijen aan- geeft dat te willen. 
6.2.2.16e In plaats van het overleg te initiëren binnen een maand, dient het nu binnen een maand 

plaats te vinden. 
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6.2.2.16f De netbeheerder beslist over het te communiceren volume als er geen overeenstemming 
is bereikt binnen 3 maanden. 

6.2.2.16g Net als nu het geval is, stuurt de meetverantwoordelijke de netbeheerder(s) ook een be- richt met de maandmeetgegevens. Er kunnen meerdere netbeheerders betrokken zijn als gevolg van de overdracht van de aansluiting aan een andere netbeheerder al dan niet in het kader van "ruilverkaveling". 
6.2.2.16h Net als nu het geval is, verwerkt de netbeheerder dit bericht uiterlijk halverwege de vol- gende maand. 
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BIJLAGE III 
Verslag bijeenkomst Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 

S Netbeheer Nederland \ Verslag 

\ 

van GaonMarcpJifom EwKnotans- «r G3«rarsporr«»n (GEN) 
Datum 26 november 2019 
Locaoe seoeneer seoenand 

Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 
28 november 2010 
NBNL. Oen Haaa 

Nam ene de reprecenfafteve organisaties: 
VEMW 
E-NL: 
VA: 
Hotland Solar 
PAWEX: 
VMNED: 
NOGEPA: 

Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt 
met leveren, transporteren en meten van energie 
NEDU: 

Namens de gezamenlijke netbeheerders 
TenneT: 
GTS 
NBNL 

Afwezig 
COGEN. Consumentenbond. FME-CWN. NVDE. UNETO-VNI. 
VEDEK. Vereniging Eigen Huis. VGGP. VGN. VMNED. VNCI. VNO- 
NCW en VOEG 

Van 

Datum 
Plaats 
Voorzitter 
Secretaris 
Aanwezig 

VS-2010-2W8 PagnatvaniO 

[.■■] 
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6. Codewi]zigingsvoorstel Overleg bij meetfout GV elektriciteit (D-2019-10029) 
NEDU geeft een toelichting 
VEMW oppert het meetcorrectierapport minstens ook per email of brief te sturen en het niet alleen op het webportal te melden 
NEDU er kunnen in het contract afspraken over worden gemaakt 
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. 6 november 2019 
Betreffende de “ondernemingen” als bedoeld in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet 
Naam Classificatie Type lidmaat- 

schap 
AGEM Levering B.V. Energieleverancier Aspirant 
Allure Energie B.V. Energieleverancier Lid 
Anexo B.V. Meetverantwoordelijke Lid 
Anode Energie Energieleverancier Lid 
Axpo Solutions AG Energieleverancier Lid 
Basic Energie Energieleverancier Aspirant 
Bewaakt & Bewoond Energieleverancier Aspirant 
Brainchild Capital Investments B.V. Energieleverancier Aspirant 
Chiriqui B.V. Energieleverancier Lid 
ConceptsnSolutions B.V. Energieleverancier Aspirant 
Coteq Netbeheer B.V. Regionaal Netbeheerder Lid 
De Groene Stroomfabriek B.V. Energieleverancier Lid 
De Vrije Energie Producent Energieleverancier Lid 
De Vrije Energie Producent Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
Delta Energie B.V. Energieleverancier Lid 
DGB Energie B.V. Energieleverancier Lid 
DNWG Staff B.V. Meetverantwoordelijke Lid 
E&G Trading Wholesale B.V. Energieleverancier Aspirant 
E.D. Mij B.V. Energieleverancier Lid 
Ealyze B.V. Meetverantwoordelijke Aspirant 
Econvert Climate & Energy B.V. Energieleverancier Aspirant 
e-Energy Europe B.V. Energieleverancier Aspirant 
Endesa Energia SAU Energieleverancier Lid 
Enduris B.V. Regionaal Netbeheerder Lid 
Eneco Energy Trade B.V. Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
Eneco Energy Trade B.V. Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
Eneco Services B.V. Energieleverancier Lid 
Eneco Zakelijk B.V. Energieleverancier Lid 
Eneco Zuid Nederland B.V. Energieleverancier Lid 
Energie:direct B.V. Energieleverancier Groepslid 
Energie365 B.V. Energieleverancier Lid 
Energieln B.V. Energieleverancier Lid 
EnergiePlaneet Energieleverancier Aspirant 
Energyhouse B.V. Energieleverancier Lid 
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Naam Classificatie Type lidmaat- 
schap 

EnergyZero B.V. Energieleverancier Aspirant 
Enexis Personeel B.V. Regionaal Netbeheerder Lid 
ENGIE Energie Nederland N.V. Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
ENGIE Energie Nederland N.V. Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
ENGIE Energie Nederland N.V. Energieleverancier Lid 
ENGIE Nederland Retail N.V. Energieleverancier Lid 
ENGIE UnitedConsumers Energie 
B.V. 

Energieleverancier Groepslid 
eni S.p.A. Energieleverancier Lid 
Enstroga B.V. Energieleverancier Aspirant 
Essent Energie Verkoop Nederland 
B.V. 

Energieleverancier Lid 
Essent Retail Energie B.V. Energieleverancier Lid 
Essent Sales Portfolio Mgmt B.V. Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
Essent sales Portfolio Mgmt B.V. Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
European energy Pooling bvba Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
FENOR B.V. Energieleverancier Lid 
Fudura B.V. Meetverantwoordelijke Lid 
Gas Natural Europe Energieleverancier Lid 
GasTerra B.V. Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
GasTerra B.V. Energieleverancier Lid 
Gasunie Transport Services BV Landelijk Netbeheerder Lid 
Gazprom Marketing & Trading Re- 
tail Ltd 

Energieleverancier Lid 
Getec Energie GmbH Energieleverancier Lid 
Green Dutch Energy B.V. Energieleverancier Aspirant 
Greenchoice Energieleverancier Lid 
Gulf Gas and Power (GGP B.V.) Energieleverancier Aspirant 
Hezelaer Energy B.V. Energieleverancier Lid 
HIJS Energie Consultants B.V. Energieleverancier Aspirant 
Holthausen Clean Energy B.V. Energieleverancier Aspirant 
Huismerk Energie N.V. Energieleverancier Lid 
HVC Energie B.V. Energieleverancier Lid 
Ingenieursbureau Ebatech B.V. Meetverantwoordelijke Lid 
INNAX energiemanagement B.V. Meetverantwoordelijke Lid 
Innova Energie B.V. Energieleverancier Lid 
Joulz Meetbedrijf B.V. Meetverantwoordelijke Lid 
Kenter B.V. Meetverantwoordelijke Lid 
Kikker Energie B.V. Energieleverancier Aspirant 
Kinect Energy Group Energieleverancier Lid 
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Naam Classificatie Type lidmaat- 
schap 

Kleinverbruik Energie der Nederlan- 
den 

Energieleverancier Lid 
Liander N.V. Regionaal Netbeheerder Lid 
Main Energie Energieleverancier Lid 
N.V. RENDO Regionaal Netbeheerder Lid 
Naked Energy B.V. Energieleverancier Lid 
Neosmart B.V. Energieleverancier Lid 
NG&E Services Netherlands B.V. Energieleverancier Aspirant 
Nieuw Hollands Energiebedrijf B.V. Energieleverancier Lid 
NutsServices B.V. Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
NutsServices B.V. Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
NutsServices B.V. Energieleverancier Lid 
OM Nieuwe Energie Energieleverancier Lid 
OMV Gas Marketing & Trading 
GmbH 

Programmaverantwoordelijke Gas Aspirant 
OMV Gas Marketing Trading & Fi- 
nance B.V. 

Energieleverancier Aspirant 
PVNED Holding B.V. Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
PZEM Energy B.V. Energieleverancier Lid 
PZEM N.V. Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
Qurrent Nederland B.V. Energieleverancier Lid 
Qwint B.V. Energieleverancier Lid 
Raedthuys Energie BV Energieleverancier Lid 
Scholt Energy Control B.V. Energieleverancier Lid 
Sepa Green Energy B.V. Energieleverancier Lid 
ServiceHouse B.V. Energieleverancier Lid 
Slim met Energie B.V. (Nieuwe- 
Stroom) 

Energieleverancier Lid 
Stedin Netbeheer B.V. Regionaal Netbeheerder Lid 
TenneTTSO B.V. Landelijk Netbeheerder Lid 
Total Gas & Power Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
Total Gas & Power Nederland B.V. Energieleverancier Lid 
Uniper Benelux N.V. Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
Uniper Global Commodities Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
Vandebron Energie B.V. Energieleverancier Lid 
Vattenfall Energy Trading Nether- 
lands N.V. 

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
Vattenfall Energy Trading Nether- 
lands N.V. 

Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
Vattenfall Sales Nederland N.V. Energieleverancier Lid 
Vrij Op Naam B.V. Energieleverancier Aspirant 

Barchman Wuytierslaan 6 3818 LH Amersfoort T +31(0)33 422 46 80 W www.nedu.nl 
IBAN NL 10 RABO 0142197122 KVK 09173017 BTW NL8182.59.589.B.01 

14-15 



NEDU 

Naam Classificatie Type lidmaat- 
schap 

Westland Infra Netbeheer B.V. Regionaal Netbeheerder Lid 
WINGAS GmbH Energieleverancier Lid 
YUSO BVBA Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
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