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 na verwervingsbericht 

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 het verbe- teren van het inhuizings- en switchproces voor de programmaverantwoordelijke (PV) voor grootverbruik- en kleinverbruikaansluitingen. 
Aanleiding De PV is verantwoordelijk voor het indienen van energieprogramma's die een zo nauwkeurig mogelijke afspiegeling is van hetgeen de klant gaat afnemen of invoeden vanaf het moment dat zijn PV-schap ingaat voor de betreffende aansluiting. De PV heeft vooraf nog niet de volledige informatie ontvangen om kwali- tatief zo goed mogelijk aan zijn wettelijke verplichting invulling te kunnen geven. Hij krijgt deze gegevens nu immers pas na zijn registratie voor de betreffende aansluiting in het Centrale Aansluitingen Register (C- AR). Daardoor heeft hij nu voorafgaand aan zijn PV-schap minimaal één werkdag onduidelijkheid over welk energieprogramma hij moet indienen voor de desbetreffende aansluiting. Daarom is het noodzake- lijk dat hij deze informatie eerder verkrijgt. 
Doelstelling Het voorstel heeft als doel om voor de landelijke totale elektriciteits- en gasvolumes de verschillen tussen prognose en allocatie kleiner te maken, waarmee een lager financieel risico voor de PV-er wordt beoogd. 
Inhoud op hoofdlijnen Het voorstel beoogt de informatievoorziening voor de nieuwe PV te verbeteren bij een een inhuizing of een switch van leverancier of PV. Het voorstel houdt in dat informatie als verwachte verbruiken of pro- ductie voorafgaand aan levering beschikbaar is voor de nieuwe PV van een aansluiting. 
De informatie voor de PV waar het om gaat betreft het standaard jaarverbruik (SJV), profielcategorie, ean- code van de aansluiting, netgebied, wijze van bemetering en allocatiemethode. Deze subset is opgeno- 
men in de voorgestelde aanpassing van de bijlage 7.1 leeg (zie bijlage I). Deze gegevens zijn noodzakelijk om energieprogramma's op te stellen en te kunnen indienen. Het zijn data die de PV in het huidige proces 
na de mutatiedatum in het C-AR ontvangt. 
De subset betreft enkel de minimaal vereiste gegevens die zijn benodigd voor een goede voorspelling van 
de energiebalans door de PV. 
Deze gegevens worden in het voorstel verstrekt voordat de PV is geregistreerd in het C-AR, maar na de 
toezending van het verwervingsbericht door de netbeheerder (art. 3.1.2.6 leeg). De toezending van het 
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verwervingsbericht vindt plaats nadat het contract tussen de aangeslotene en de leverancier is gesloten en de switch of inhuizing bij de netbeheerder is ingediend en goedgekeurd, maar vóór (of op) de ingangs- 
datum van de levering. Op het moment dat het verwervingsbericht is toegezonden, is duidelijk dat de be- treffende PV verantwoordelijk wordt voor de aansluiting. Hij heeft dan een grondslag (contract) en een doel (opstellen en indienen van het energieprogramma) om de betreffende gegevens te ontvangen van de netbeheerder. 
De wijzigingsvoorstellen voor de leeg zijn in bijlage I artikelsgewijs opgenomen. Per artikel zijn de wijzigin- gen rood gemarkeerd, waarbij de te verwijderen tekstonderdelen zijn doorgehaald en de toe te voegen tekstonderdelen onderstreept. In bijlage II is een artikelsgewijze toelichting opgenomen. 
Toelichting 
De artikelen die aan de Informatiecode elektriciteit en gas worden toegevoegd beschrijven (a) de inhoud 
van een nieuw bericht van de netbeheerder aan de PV en (b) het moment waarop de PV dit nieuwe be- 
richt ontvangt. 
De inhoud van het nieuwe bericht betreft de noodzakelijke gegevens voor de PV om zo spoedig mogelijk 
te starten met de prognose voor de betreffende aansluiting. 
De PV ontvangt dit bericht van de netbeheerder kort nadat hij via het zogenaamde verwervingsbericht 
van de netbeheerder heeft vernomen dat hij de programmaverantwoordelijkheid krijgt voor een aanslui- 
ting. De netbeheerder stuurt dus een aantal gegevens uit het aansluitingenregister al direct na het ver- 
wervingsbericht. Het ontvangen van een verwervingsbericht door de nieuwe PV komt voor bij een switch 
van leverancier, bij een inhuizing en bij een (bulk)switch van PV. De eerste vier artikelen (bijlage I onder A) 
hebben betrekking op deze situaties bij kleinverbruik aansluitingen en de laatste drie artikelen (bijlage I 
onder B) hebben betrekking op deze situaties bij grootverbruik aansluitingen. 
Consequenties van het voorstel voor klanten en eventuele andere betrokkenen 
Effect voor kleinverbruikers Voor klanten betekent het voorstel dat de voor het uitvoeren van de programmaverantwoordelijkheid 
noodzakelijke gegevens aan de PV toegezonden worden, zodra er duidelijkheid is dat de PV verantwoor- delijk wordt voor de aansluiting, namelijk op het moment van het verzenden van het verwervingsbericht. Het contract tussen de leverancier en de klant is dan al gesloten en de switch of de inhuizing goedgekeurd door de netbeheerder. Bij inhuizen of switchen van kleinverbruikers ontvangt de PV de genoemde nood- 
zakelijke gegevens maximaal 1 werkdag voordat de levering ingaat en soms zelfs op de dag dat de levering ingaat. Dit is een vervroeging van het moment waarop de gegevens door de netbeheerder aan de PV wor- den verstrekt, van minimaal 1 werkdag. De klant zal hier in de uitvoering van het contract niets van mer- ken. 
Effect voor grootverbruikers Bij inhuizen of switchen van grootverbruikers ontvangt de PV na ontvangst van het verwervingsbericht 
direct nadien een bericht met de noodzakelijke gegevens voor de balansprognose op de eerste leverings- 
dag. Dit is een vervroeging van het moment waarop de gegevens door de netbeheerder aan de PV wor- den verstrekt, van minimaal 5 werkdagen. De klant zal hier in de uitvoering van het contract niets van merken. 
Effect voor netbeheerders 
Dit voorstel betekent dat de netbeheerders de centrale systemen op deze nieuwe berichtgeving dienen aan te passen. 
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Effect voor programmaverantwoordelijken Voor de PV betekent dit dat over het algemeen een betere prognose voor de eerste dag van levering ge- 
maakt kan worden ten behoeve van de balanshandhaving. 
Alternatieven De onderhavige wijzigingen vloeien voort uit de bespreking van issues in NEDU-verband waarbij de markt- 
rollen zijn vertegenwoordigd. Hierbij zijn alternatieven gewogen en ter zake keuzes gemaakt. De onder- zochte oplossingen zijn de volgende: 
Uitbreiding verwervingsberich t Er is overwogen het huidige verwervingsbericht voor de PV uit te breiden met de voor de PV benodigde velden. Dit bleek niet doelmatig voor de netbeheerder, omdat het huidige verwervingsbericht voor meer processen/rollen gebruikt wordt. Er zou dan een apart verwervingsbericht voor PV met extra gegevens moeten worden opgezet. 
Vervroeging verstrekking stamgegevens Er is overwogen om het huidige bericht met stamgegevens tegelijk met het verwervingsbericht naar de PV 
te zenden. Dit bleek (a) niet doelmatig, omdat het huidige bericht met stamgegevens automatisch na een mutatie in het C-AR verzonden wordt en (b) het huidige bericht meer stamgegevens bevat dan de PV mi- nimaal eerder nodig heeft. 
Samen hang met aanhangige codewijzigingen 
Er is een samenhang met het codewijzigingsvoorstel SJI/SJA, omdat in het voorgestelde bericht van de netbeheerder aan de PV het SJV wordt opgevraagd. Ze kunnen onafhankelijk van elkaar worden inge- voerd, met een voorkeur om beide op 21 november 2020 in te laten gaan. 
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 Naar verwachting verkleint dit voorstel de verschillen tussen de prognoses en allocatie van de landelijke 
totale gas- en elektriciteitsvolumes. 
Een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de energiebalans op een wijze die de 
kosten weerspiegelt 
Dit voorstel zorgt er voor dat de programmaverantwoordelijke een lager financieel risico draagt. 
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 NEOU 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- 

desgewenst bijgaande actuele ledenlijst (Bijlage IV). 

Vereniging NEDU 

doelde ondernemingen. 

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 
Na artikel 3.1.2.6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt: 
3.1.2.6a 
Uiterliik de werkdag na ontvangst van de switchmeldine en direct na het bericht als bedoeld in 3.1.2.6 verzendt 
de netbeheerder aan de nieuwe programmaverantwoordeliike een bericht met de in bijlage 7.1 vermelde ge- 
gevens. 

Na artikel 3.3.2.5 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt: 
3.3.2.5a 
Uiterliik de werkdag na ontvangst van de inhuizinesmeldine en direct na het bericht als bedoeld in 3.3.2.5 ver- 
zendt de netbeheerder aan de nieuwe proerammaverantwoordelijke een bericht met de gegevens bedoeld in 
bijlage 7.1. 

Na artikel 3.5.2.6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt: 
3.5.2.6a 
Uiterliik de werkdag na ontvangst van de switchmelding en direct na het bericht als bedoeld in 3.5.2.6 verzendt 
de netbeheerder aan de nieuwe programmaverantwoordelijke een bericht met de gegevens bedoeld in bijlage 
7.1. 

Na artikel 3.6.3.6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt: 
3.6.3.6a 
Uiterliik drie werkdagen na ontvangst van de melding bulk PV-switch en direct na het bericht als bedoeld in 
3.6.3.6 verzendt de netbeheerder voor de aansluitingen waarbij alle controles, bedoeld in 3.6.3.1. een positief 
resultaat opleveren aan de nieuwe programmaverantwoordeliike een bericht met de gegevens bedoeld in bij- 
lage 7.1. 
B 
Na artikel 4.1.2.6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt: 
4.1.2.6a 
Uiterliik de werkdag na ontvangst van de switchmelding en direct na het bericht als bedoeld in 4.1.2.6 verzendt 
de netbeheerder aan de nieuwe programmaverantwoordelijke een bericht met de oeoevens bedoeld in bijlage 
7.1. 
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Na artikel 4.3.2.5 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt: 
4.3.2.5a 
Uiterliik de werkdag na ontvangst van de inhuizinesmeldine en direct na het bericht als bedoeld in 4.3.2.5 ver- 
zendt de netbeheerder aan de nieuwe proerammaverantwoordeliike een bericht met de oeoevens bedoeld in 
bijlage 7.1. 

Na artikel 4.5.2.6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt: 
4.5.2.6a 
Uiterliik de werkdag na ontvangst van de switchmelding en direct na het bericht als bedoeld in 4,5.2.6 verzendt 
de netbeheerder aan de nieuwe programmaverantwoordeliike een bericht met de gegevens bedoeld in bijlage 
7.1. 
C 
B7.1 
De netbeheerder verstrekt op grond van 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2a.4, 2.2b.4, 2.2c.4-et-.2.2d.4. 3.1.2.6a. 
3.3.2,5a. 3.5.2,6a. 3.6.3.6a, 4.1.2.6a. 4.3.2.5a of 4.5.2.6a de gegevens betreffende kleinverbruikaansluitingen of 
grootverbruikaansluitingen aan leveranciers, programmaverantwoordelijken of meetverantwoordelijken, zoals 
aangegeven in onderstaande tabel:  

Arti- 
kel 
2.2a.4 

Arti- 
kel 
2.2a.4 

Arti- 
kel 
2.2b.4 

Arti- 
kel 
2.2c.4 

Artikel 
2.2d.4, 
2.2.1 

Artikel 
2.2d.4, 
2.2.2 

Artikel 
2.2d.4, 
2.2.1, 
2.2.2, 
2.2.3 

Artikel 
3.1.2.6a. 
3.3.2.5a. 
3.5.2.6a. 
3.6.3.6a. 
4.1.2.6a. 
4.3.2.5a, 
4.5.2.6a 

Betreft groot- 
verbruikaan- 
sluiting (GV) / 
kleinverbruik- 
aansluiting 
(KV) 

KV GV KV KV KV KV GV KV/GV 

Verstrekking 
aan leverancier 

X X X X X X 

Verstrekking 
aan 

X X X 
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programma- 
verantwoorde- 
lijke 
Verstrekking 
aan meetver- 
antwoordelijke 

X 

Arti- 
kel 
2.1.3 

a de naam van 
de aangeslo- 
tene met wie 
de aansluit- en 
transportover- 
eenkomst is 
gesloten; 

b de EAN-code 
van de aanslui- 
ting; 

X X X X X X X X 

c de EAN-code 
van het netge- 
bied waarin de 
aansluiting zich 
bevindt; 

X X X X X X X X 

d de bedrijfs- 
EAN-code van 
de netbeheer- 
der; 

X X X X X X X _x 

e de adresgege- 
vens behorend 
bij het over- 
drachtspunt 
van de aanslui- 
ting; 

X X X X X X 

t de identificatie 
van de actuele 
leverancier be- 
horende bij de 
desbetreffende 
aansluiting (be- 
drijfs-EAN- 
code); 

X X X 
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g de identificatie van de actuele programma- verantwoorde- lijke op de des- betreffende aansluiting (be- drijfs-EAN- code); 

X X X 

h een kenmerk dat de fysieke status van de aansluiting weergeeft; 

X X X X X 

een kenmerk dat de admini- stratieve status van de aanslui- ting weergeeft; 

X X X X 

j een kenmerk dat de leve- ringsrichting op de aanslui- ting weergeeft; 

X X X X X X X 

1 de aanduiding of de aanslui- ting behoort tot de catego- rie grootver- bruik, kleinver- bruik of artikel 1 lid 2 of lid 3 van de Elektri- citeitswet 1998; 

X X X X X X X _X 

P de wijze waarop de des- betreffende aansluiting wordt beme- ten; 

X X X X X _x 

q de profielcate- gorie voor elektriciteit 
X X X X X X _x 
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respectievelijk 
de afnameca- 
tegorie voor 
gas die van 
toepassing is 
op de desbe- 
treffende aan- 
sluiting; 

r in geval van 
aansluitingen 
waarbij de allo- 
catie met be- 
hulp van pro- 
fielen plaats- 
vindt: het stan- 
daardjaarver- 
bruik gas7-t« 
gevol von oen 
friektfidteits- 
aansluiting on 
dorschoiden 
naar normaal- 
uren en laag 
uren indion do 
aansluiting 
over een meet- 
inrichting met 
telwerken voor 
normaoluren 
en loaguren 
beschikt1. 

X X X X X _x 

s een kenmerk 
dat de alloca- 
tiemethode op 
de aansluiting 
weergeeft; 

X X X _x 

t de EAN-codes 
van de secun- 
daire allocatie- 
punten die aan 
de aansluiting 
zijn toegekend; 

X X X X 

u in geval van 
een secundair 

X X X X X X 

Codevvijzigingsvoorstel SJI/SJA 
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allocatiepunt: 
de EAN-code 
van het bijbe- 
horende pri- 
maire allocatie- 
punt; 

V [gereserveerd] X X 
w de aanduiding 

of het een 
elektriciteits- 
of gasaanslui- 
ting betreft; 

X X X X X X X _x 

X indien de net- 
beheerder 
hierover be- 
schikt: een na- 
dere duiding 
omtrent de lo- 
catie van het 
overdrachts- 
punt van de 
aansluiting; 

X X X X X X 

y indien de net- 
beheerder 
hierover be- 
schikt: BAG- 
nummeridenti- 
ficatie zoals be- 
doeld in artikel 
1, onderdeel d 
van de Wet ba- 
sisregistraties 
adressen en 
gebouwen. 

X X X X X 

Z de standaard- 
iaarafname en 
standaardiaar- 
invoedine elek- 
triciteit. waar 
moeeliik onder- 
scheiden naar 
normaaluren en 
laaguren. 

X X X X X )T 

1 Toe te voegen indien Codewijzigingsvoorstel SJI/SJA reeds is ingevoerd 
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BIJLAGE II 

Artikelsgewijze toelichting 

3.1.2.6a In dit artikel staat welke gegevens de nieuwe PV van de netbeheerder ontvangt om 
de prognose te kunnen opstellen voor de betreffende aansluiting. Hij ontvangt dit 
bericht na ontvangst van het verwervingsbericht in 3.1.2.6. bij een kleinverbruikers 
leveranciersswitch, die tevens leidt tot een switch van PV. Dit artikel correspondeert 
met de aanpassing van B7.1. 

3.3.2.5a Dit artikel zorgt ervoor dat de netbeheerder na het verwervingsbericht bij een klein- 
verbruik inhuizingsmelding de benodigde gegevens voor de prognose aan de nieuwe 
PV verzendt. 

3.5.2.6a Dit artikel zorgt ervoor dat de netbeheerder na het verwervingsbericht bij een indi- 
viduele kleinverbruik switch van PV de benodigde gegevens voor de prognose aan 
de nieuwe PV verzendt. 

3.6.3.6a Dit artikel zorgt ervoor dat de netbeheerder na het verwervingsbericht bij een klein- 
verbruik bulkswitch van PV de benodigde gegevens voor de prognose aan de nieuwe 
PV verzendt. 

4.1.2.6a Dit artikel zorgt ervoor dat de netbeheerder na het verwervingsbericht bij een 
grootverbruik switch van leverancier, die tevens leidt tot een switch van PV de beno- 
digde gegevens voor de prognose aan de nieuwe PV verzendt. 

4.3.2.5a Dit artikel zorgt ervoor dat de netbeheerder na het verwervingsbericht bij een 
grootverbruik inhuizingsmelding de benodigde gegevens voor de prognose aan de 
nieuwe PV verzendt. 

4.5.2.6a Dit artikel zorgt ervoor dat de netbeheerder na het verwervingsbericht bij een 
grootverbruik switch van PV de benodigde gegevens voor de prognose van de eer- 
ste leveringsdag aan de nieuwe PV verzendt. 

B7.1 Deze bijlage wordt aangepast met de aan de PV toe te zenden gegevens: 
Gegeven Toegevoegde waarde 
Aansluiting EAN Benodigd om GAIN aan dit bericht te 

kunnen koppelen 
Netgebied/GOS Waar de aansluiting zich bevindt, om 

zodoende in dat gebied/GOS een be- 
tere voorspelling voor morgen te 
kunnen maken 

Verbruikssegment In welke sub onderverdeling kunnen 
we een nieuwe aansluiting verwach- 
ten. De 
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BRP/Programmaverantwoordelijke zal dit gebruiken in het proces van 
voorspellen van de afname Productsoort Gas of elektrisch, geen verdere uitleg 
nodig 

Netbeheerder Welke netbeheerder moeten we 
contacteren indien we willen en 
welke netbeheerder verwacht een T 
prognose op basis van deze nieuwe 
informatie Allocatiemethode Hoe zal de RNB deze aansluiting allo- 
ceren is van belang voor hoe we deze 
gaan voorspellen 

SJV laag tarief Stuurt de Schaling van het verbruik, 
de TCF en MCF SJV normaal tarief Stuurt de Schaling van het verbruik, 
de TCF en MCF Wijze van bemeting Welk gegevens type van allocatie en 
op welke granulariteit mag de 
BRP/Programmaverantwoordelijke de allocatie verwachten 

Profielcategorie Stuurt de voorspelling van de 
BRP/Programmaverantwoordelijke Leveringsrichting Stuurt de voorspelling van de 
BRP/Programmaverantwoordelijke voor o.a. geprofileerd verbruik en be- 
paald tevens ingangscontrole voor de 
plausibiliteit check die BRP/Program- 
maverantwoordelijke doet. Bijvoor- beeld een aansluiting met TLV als 
richting, zou geen afname allocatie 
mogen krijgen 

Fysieke status Geeft weer of het een aansluiting in 
volledig normaal bedrijf is of bijv 
"under construction" en stuurt de 
voorspelling van de BRP/Programma- 
verantwoordelijke Leveringstatus Indien een aansluiting "uit bedrijf" is 
mogen we hier geen allocatie op ont- 
vangen en kunnen we de T prognose 
(GLDPM) overeenkomstig aanpassen. 
Het vroegtijdig melden van een in 
switch van een aansluiting met een 
"uit bedrijf'status geeft de BRP/Pro- 
grammaverantwoordelijke de moge- 
lijkheid om foutieve status in CAR te 
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signaleren en samen met LV zo spoe- 
dig mogelijk een oplossing te vinden, 
dan wel het CAR te wijzigen  
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BIJLAGE III 
Verslag bijeenkomst Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 

\ Netbeheer Nederland \ 

\ 
Verslao 

van iaofuterspaPom Ewttnowts- en Gattraraporrenen i GEN) 
Datum 28 november 2019 
Locao* seoeneer seoenand 

Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 
2B november 2010 
NBNL, Oen Haag 

Namens de representatieve organisaties 
VEklW 
E-NL: 
VA: 
Holland Solar 
PAWEX 
VMNED 
NOGEPA 

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

Namens de gezamenlijke netbeheerders 
TenneT 
GTS: 
NBNL: 

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

Van 

Datum 
Plaats 
Voorzitter 
Secretaris 
Aanwezig 

VS-2010-268* Pag na i »an i0 

[..] 
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8. Codewijzigingsvoorstel Informatieverstrekking PV na verwervingsbericht (D-2019- 10031) 

NEDU geeft een toelichting 
Er zijn geen vragen of opmerkingen 
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. M eetve ra nt woo rd e 1 ij ke 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 
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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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