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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 betreft een voorstel waarin een aantal verschillende onderwerpen gezamenlijk is opgenomen, wegens de beperkte omvang van de wijzigingen voor de afzonderlijke onderwerpen. 
Aanleiding De aanleidingen voor de betreffende wijzigingen zijn (a) het in lijn brengen van de leeg met de vigerende praktijk, (b) aanpassing van het huidige proces in de leeg in verband met knelpunten in de uitvoering of (c) 
het vereenvoudigen van een proces. 
Inhoud op hoofdlijnen De beoogde wijzigingen hebben betrekking op een viertal onderwerpen, te weten (i) de uitwisseling van de indicatie verblijfsfunctie en complexbepaling in lijn brengen met de huidige werkwijze, (ii) het formali- seren van het proces voor niet tijdig of onjuist geregistreerde metermutaties bij kleinverbruik, (iii) het ver- eenvoudigen van het proces om capaciteitstariefcodes aan te maken en te laten vervallen, en (iv) een wij- ziging van de berekening van het standaard jaar als bedoeld in B3.2.4 van Bijlage 3 bij de leeg. 
De in bijlage I opgenomen wijzigingen zijn artikelsgewijs voorgesteld. Per artikelonderdeel zijn de wijzigin- gen rood gemarkeerd, waarbij de te verwijderen tekstonderdelen zijn doorgehaald en de toe te voegen tekstonderdelen onderstreept. 
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. Aldus be- staat binnen de sector draagvlak voor de gekozen oplossingsrichtingen. Zie daarvoor de toelichting bij de artikelen (Bijlage II). 
Consequenties van het voorstel voor klanten en eventuele andere betrokkenen De effecten voor betrokkenen zijn beschreven in de algemene toelichting bij de artikelen (Bijlage II). 
Samenhang met aanhangige codewijzigingen 
In het vereenvoudigen van het proces voor capaciteitstariefcodes is er een samenhang met het lopende 
voorstel van Netbeheer Nederland met kenmerk BR-2019-1589, d.d. 13 mei 2019, waarbij de Tarie- 
vencode gas wordt gewijzigd. Voor het overige is er geen samenhang met aanhangige codewijzigingen. 
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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). Zie daarvoor de algemene toelichting 
bij de artikelen (Bijlage II). 
Gevolgde procedure 
De codewijzigingen zijn op 3 juli 2019 vastgesteld door de ALV NEDU. Het overleg met representatieve 
organisaties van marktpartijen zoals bedoeld in artikel 33 Elektriciteitswet 1998 heeft op 26 september 
2019 plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gastransport- 
netten ("GEN"). Het relevante deel van het GEN-verslag is opgenomen in bijlage III. Zie in dit verband ook 
de commentarenmatrix in bijlage IV. 
Inwerkingtreding 
NEDU verzoekt ACM om de beoogde wijzigingen zo spoedig mogelijk, doch, met het oog op de voorberei- 
dingen van de benodigde sectorrelease in 2020, niet later dan 21 november 2020 in werking te laten tre- 
den. 
Volgens de huidige werkwijze vindt de uitwisseling van de indicatie verblijfsfunctie en complexbepaling 
niet meer plaats ter voorkoming van onrechtmatige uitwisseling van persoonsgegevens. De beoogde co- 
dewijzigingen elimineren de voorschriften omtrent dergelijke gegevensuitwisselingen, en de beoogde sys- 
teemaanpassingen in de sectorrelease 2020 maken deze gegevensuitwisselingen onmogelijk. 
Overige wijzigingen zijn niet verbonden aan een sectorrelease, maar vragen wel om invoering ter formali- 
sering of optimalisatie van huidige processen. 
Representativiteit NEDU 
In NEDU zijn netbeheerders, leveranciers, meetverantwoordelijken en programmaverantwoordelijken 
verenigd. Tijdens de ledenvergadering van 3 juli 2019 zijn de voorgestelde wijzigingen van de Informatie- 
code unaniem vastgesteld. Gelet hierop meent NEDU dat het onderhavige wijzigingsvoorstel is ingediend 
door een representatief deel van de in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet bedoelde on- 
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BIJLAGEN 
I Codewijzigingen 
II Toelichting 
III Verslag GEN 
IV Commentarenmatrix 
V Ledenlijst NEDU 
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BIJLAGE I 
Voorstel wijzigingen in de Informatiecode elektriciteit en gas 
A 
2.1.5 
In aanvulling op 2.1.3 neemt de netbeheerder in het aansluitingenregister ten aanzien van grootverbruik- 
aansluitingen met inbegrip van de aansluitingen bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid van de Elektrici- 
teitswet 1998, de volgende gegevens op: 
a. de bedrijfs-EAN-code van de meetverantwoordelijke dan wel, indien sprake is van een aansluiting 

waarbij op grond van artikel 2.30, eerste lid van de Netcode elektriciteit geen comptabele meetin- 
richting aanwezig is of indien sprake is van een aansluiting zoals bedoeld in B3.4.7, de bedrijfs-EAN- 
code van de netbeheerder; 

b. in geval van aansluitingen waarbij eenmaal per jaar het verbruik wordt bepaald: de maand waarin de 
verbruiksbepaling plaatsvindt; 

c. in geval van een elektriciteitsaansluiting groter dan 3x80A: het op de aansluiting gecontracteerde 
transportvermogen [kW]; 

d. in geval van aansluitingen van telemetriegrootverbruikers gas: het jaarverbruik telemetriegrootver- 
bruikers (uitgedrukt in m3(n;35,17)); 

e. in geval van aansluitingen van telemetriegrootverbruikers gas: het maxverbruik (uitgedrukt in 
m3(n;35,17)/uur); 

f. in geval van een elektriciteitsaansluiting waarachter zich een of meer elektriciteitsproductie-installa- 
ties bevinden: de aard van die elektriciteitsproductie-installaties aangeduid met de primaire energie- 
bron; 

g. in geval van een elektriciteitsaansluiting tot en met 3x80A: de doorlaatwaarde van de aansluiting, 
aangeduid als het aantal beschikbaar gestelde fasen vermenigvuldigd met de nominale waarde van 
de overstroombeveiliging per fase; 

h. in geval van een eloktriciteitsaansluitine: een registratie van de verblijfsfunctio of complexbepa 
fotgifvervallenl 

i. in geval van een profielgrootverbruikaansluiting gas: de aansluitcapaciteit van de aansluiting, aange- 
duid als de G-waarde van de meetinrichting die zich bij de aansluiting bevindt. 

2.10.5 
De leverancier stuurt voor de aansluitingen waarbij de netbeheerder een verschil in naam heeft geconsta- 
teerd een wijziging naam 
netbeheerder. 

overeenkomstig paragraaf 3.12 aan de 
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B 
3.1.2.9 De regionale netbeheerder beëindigt de procedure van een reeds bevestigd, maar nog niet geëffectueerd mutatieproces uithuizing, eindelevering, PV-switch of wijzigen naam of verblijfsfunctie of complexbepa- tmg, indien de leverancierswitch, bedoeld in 3.1.1.1, het desbetreffende mutatieproces annuleert. 
B.2.2.6 De regionale netbeheerder beëindigt de procedure van een reeds bevestigd, maar nog niet geëffectueerd mutatieproces eindelevering, PV-switch of wijzigen naam of verblijfsfunctie of comploxbepaling, indien de uithuizing, bedoeld in 3.2.1.1, het desbetreffende mutatieproces annuleert. 
3.3.1.1 Op grond van de leveringsovereenkomst met de desbetreffende kleinverbruiker stuurt de nieuwe leveran- cier tenminste op de inhuizingsdatum en ten hoogste twee werkdagen voor de inhuizingsdatum namens deze aangeslotene een inhuizingsmelding naar de regionale netbeheerder. De inhuizingsmelding bevat: 
a. de EAN-code van de aansluiting; 
b. de naam van de nieuwe aangeslotene; 
c. de inhuizingsdatum; 
d. de bedrijfs-EAN-code van de regionale netbeheerder; 
e. de bedrijfs-EAN-code van de nieuwe leverancier; 
f. de bedrijfs-EAN-code van de programmaverantwoordelijke; 
g. het correspondentieadres van de aangeslotene indien dit afwijkt van het adres behorende bij de aan- sluiting; 
h. in geval van een elektriciteitsoonsluiting, of or sprake is van een-aaosktftiog-met verblijfsfunctie of complexbepaling; [vervallen] 
i. indien de leverancier dat wenst op te geven: het referentienummer van de leverancier; 
j. indien de leverancier hierover beschikt: de geboortedatum van de aangeslotene; 
k. indien de leverancier hierover beschikt: het KvK-nummer van de aangeslotene. 
3.3.2.8 De regionale netbeheerder beëindigt de procedure van een reeds bevestigd, maar nog niet geëffectueerd mutatieproces uithuizing, eindelevering, PV-switch of wijzigen naam of verblijfsfunctie of complexbepa- fmg, indien de inhuizing, bedoeld in 3.3.1.1, het desbetreffende mutatieproces annuleert. 
3.4.3.7 De regionale netbeheerder beëindigt de procedure van een reeds bevestigd, maar nog niet geëffectueerd mutatieproces eindelevering, PV-switch of wijzigen naam of verblijfsfunctie of complexbepaling, indien de eindelevering, bedoeld in 3.4.2.2, het desbetreffende mutatieproces annuleert. 
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3.7.1 De regionale netbeheerder registreert een nieuwe aansluiting in het aansluitingenregister en legt tenmin- ste de volgende gegevens in het aansluitingenregister vast: a. de EAN-code van de aansluiting; 
b. de bedrijfs-EAN-code van de regionale netbeheerder; 
c. de fysieke status van de aansluiting, bedoeld in 2.1.3 onderdeel h, die van toepassing is, te weten; "in aanleg"; 
A—ingeval van een elektriciteitsaonsluiting: de verblijfsfunctie of comploxbepaltng van-de aansluiting; bedoeld in 2.1.3 onderdeel m, te weten: "geen vef-blijfsfunctie, geen complex";[vervallenl 
e. indien de registratie betrekking heeft op een secundair allocatiepunt: de EAN-code van het bijbeho- rende primaire allocatiepunt. 

3.12.1. De leverancier dient het verzoek wijzigen naam of verblijfsfunctie of coroplexbepaling in bij de regionale netbeheerder 
3.12.1.1 De leverancier stuurt een melding wijzigen naam of verblijfsfunctie of complexbepaling op de werkdag voor de beoogde wijziging naar de regionale netbeheerder, indien de verblijfsfunctie of complexbepaling wijzigt of de registratie van de naam van de aangeslotene wijzigt zonder dat hiervoor een nieuw leverings- contract wordt aangegaan. De melding wijzigen naam of verblijfsfunctie of complexbepaling bevat de vol- gende gegevens: 

a. de EAN-code van de aansluiting; b. de bedrijfs-EAN-code van de regionale netbeheerder; 
£r.  de aangeslotene; 2° alleen wijziging van de verblijfsfunctie of complexbepaling; 3° wijzigen van zowel de naam als de verblijfsfunctie of complexbepaling; d. de gewijzigde naam van de aangeslotene gegevens, bedoeld in 3.12.1.1 onderdeel cfvervallenl; e. indien de leverancier dat wenst op te geven: het referentienummer van de leverancier. 

3.12.2. De regionale netbeheerder controleert de melding wijzigen naam of verblijfsfunctie of complex- bepaling 
3.12.2.1 Naar aanleiding van de melding wijzigen naam of verblijfsfunctie of complexbepaling controleert de regio- nale netbeheerder of: 

a. de melding volledig en syntactisch correct is; b. de EAN-code van de aansluiting voor komt in het aansluitingenregister; c. de melding wijzigen naamwordt ingediend door de in het aansluitingenregister vermelde leverancier; 
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d. er geen eerder bevestigde, doch nog niet geëffectueerde leverancierswitchmelding, inhuizings- 
melding, uithuizingsmelding of eindeleveringsmelding is voor dezelfde aansluiting met een eer- 
dere of dezelfde datum. 

3.12.2.2 
Als alle controles uit 3.12.2.1 een positief resultaat geven, wordt de procedure vervolgd vanaf 3.12.2.4. 
Als dat niet het geval is, wordt de wijziging naam of verblijfsfunctie of complexbepaling niet uitgevoerd en 
wordt de procedure na 3.12.2.3 beëindigd. 
3.12.2.3 
De regionale netbeheerder bericht het niet uitvoeren van de wijziging naam of verblijfsfunctie of com ■ 
plexbepaling naar aanleiding van 3.12.2.2 uiterlijk de werkdag na ontvangst van de melding wijzigen naam 
of verblijfsfunctie of complexbepaling aan de leverancier die de melding heeft ingediend en vermeldt 
daarbij: 

a. de EAN-code van de aansluiting; 
b. de bedrijfs-EAN-code van de regionale netbeheerder; 
c. de bedrijfs-EAN-code van de leverancier; 
d. indien aangeleverd in de melding wijzigen naam of verblijfsfunctie of complexbepoling: het refe- 

rentienummer van de leverancier; 
e. de reden voor het niet uitvoeren van de melding wijzigen naam of verblijfsfunctie of complexbe- 

onjuist; 
2° de EAN-code van de aansluiting is onbekend; 
3° de indienende leverancier is onjuist; 
4° de melding wijzigen naam of-verbUjfsfonct-ie-of complexbepaling conflicteert met een eerder 

bevestigde, doch nog niet geëffectueerde leverancierswitch-, inhuizings-, uithuizings- of einde- 
leveringsmelding. 

3.12.2.4 
De regionale netbeheerder bevestigt de geplande uitvoering van de melding wijzigen naam of ver-blijfe- 

a. de EAN-code van de aansluiting 
b. indien aangeleverd in de melding wijzigen naam of verblijfsfunctie of complexbepaling: het refe- 

rentienummer van de leverancier. 
3.12.3. De regionale netbeheerder voert de wijziging naam of verblijfsfunctie of complexbepaling uit en 
communiceert dit 
342.3,2 
De regionale netbeheerder informeert de leverancier en programmaverantwoordelijke overeenkomstig 
paragraaf 2.2, indien de mutaties, bedoeld in 3.12.3.1, een wijziging van de verblijfsfunctie ef complexbe' 
rv allo r~T tra f f Q n V. T I I M • 
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c 
4.1.2.10 De netbeheerder beëindigt de procedure van een reeds bevestigd, maar nog niet geëffectueerd mutatie- proces uithuizing, eindeleveringr of PV-switch of wijzigen verblijfsfunctie of complexbepaling, indien de leverancierswitch, bedoeld in 4.1.1.1, het desbetreffende mutatieproces annuleert. 
4.2.2.7 De netbeheerder beëindigt de procedure van een reeds bevestigd, maar nog niet geëffectueerd mutatie- proces uithuizing, eindelevering7 of PV-switch of wijzigen verblijfsfunctie of complexbepaling, indien de uithuizing, bedoeld in 4.2.1.1, het desbetreffende mutatieproces annuleert. 
4.3.1.1 De aangeslotene machtigt zijn actuele dan wel de nieuwe leverancier, in het inhuizingsproces hierna te noemen de nieuwe leverancier, om namens hem de inhuizing af te wikkelen. Op grond van deze machti- ging stuurt de nieuwe leverancier tenminste vijf werkdagen voor de inhuizingsdatum en ten hoogste twin- tig werkdagen voor de inhuizingsdatum namens deze aangeslotene een inhuizingsmelding naar de netbe- heerder. De inhuizingsmelding bevat de volgende gegevens: 
a. de EAN-code van de aansluiting; 
b. de naam van de nieuwe aangeslotene; 
c. de adresgegevens van de aansluiting; 
d. de inhuizingsdatum; 
e. de bedrijfs-EAN-code van de netbeheerder; 
f. de bedrijfs-EAN-code van de nieuwe leverancier; 
g. de bedrijfs-EAN-code van de programmaverantwoordelijke; 
h. in geval van een elektriciteitsaansluiting, of er sprake is van een aansluiting met verblijfsfunctie of 

complexbepalingifvervallen] 
i. indien de nieuwe leverancier dat wenst op te geven: het referentienummer van de nieuwe leveran- cier; 
j. indien de leverancier hierover beschikt: de geboortedatum van de aangeslotene; 
k. indien de leverancier hierover beschikt: het KvK-nummer van de aangeslotene. 

4.3.2.9 De netbeheerder beëindigt de procedure van een reeds bevestigd, maar nog niet geëffectueerd mutatie- proces inhuizing, uithuizing, eindelevering; of PV-switch of wijzigen verblijfsfunctie of complexbepaling, indien de inhuizing, bedoeld in 4.3.1.1, het desbetreffende mutatieproces annuleert. 
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4.4.3.8 
De netbeheerder beëindigt de procedure van een reeds bevestigd, maar nog niet geëffectueerd mutatie- 
proces PV-switch ef-wijzigen verblijfsfunctte of complexbepaling, indien de eindelevering, bedoeld in 
4.4.2.1, het desbetreffende mutatieproces annuleert. 
4.9.1 
De netbeheerder registreert een nieuwe aansluiting in het aansluitingenregister en legt tenminste de vol- 
gende gegevens in het aansluitingenregister vast: 
a. de EAN-code van de aansluiting; 
b. de bedrijfs-EAN-code van de netbeheerder; 
c. de fysieke status van de aansluiting, bedoeld in 2.1.3, onderdeel h, die van toepassing is, te weten: 

"in aanleg"; 
d. ingevol von een elektriciteitsaonsluiting: de ver-blijfsfunctie of complexbepaling van do aansluiting, 

bedoetd in 2.1.3. onderdeel m. te weten: "ceen verbliifsfunctie, geen complex'Mvervallenl 
e. indien de registratie betrekking heeft op een secundair allocatiepunt: de EAN-code van het bijbeho- 

rende primaire allocatiepunt. 
4x43.' een grootverbruikaansluiting 
4,13.1, De leveraneier-dient het verzoek 
heerder 
4.13.1.1 
De leverancier stuurt een melding wijzigen verblijfsfunctie of complexbepaling op de werkdag voor de be 
oogde wijziging naar de netbeheerder, waarbij wordt vermeld: 

a^—de EAN-code van de aansluiting; 
k—de bedrijfs-EAN-code van de netbeheerder; 
£:■ de gewijzigde verblijfsfunctie of complexbepaling; 
d.—indien de leverancier dat wenst op te geven: het referentienummer van de leverancier. 

4.13.2.1 
Naar aanleiding van do melding wijzigen verblijfs 
ef; 

a-,—de melding volledig en syntactisch correct is; 
b: de EAN-eode van de aansluiting voor komt in het aansluitingenregister; 
&—de melding wijzigen verblijfsfunctie of complexbepating-wofdt tngedtend-door de in het aonsluitin 

genregistor vermelde levefancteri 
4-,—er geen eerder bevestigde, doch nog niet geëffectueerde leverancierswitch-, inhwemgs-, uithui- 

zings of eindeleveringsmetding is voor dezetfée-acm-slwbng-met-dezelfde datum. 
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4-13.2.2 
Als alle controles uit 4.13.^1 een positief resultaat-geven, wordt de wijziging verbtijfeftmc&e of complex- 
bepallng uitgevoerd on wordt de procedure vervolgd vanaf 4.IS*;?.4, Als dat niet het geval is, wordt de wij- 
ziging verblijfsfunetie of complexbepaling niet uitgevoerd en wordt de procedure na 4.13.2.3 beëindigd. 
4T1-3T2.3 
Indien naar aanleiding van 4.13.2.2 de wijziging verblijfsfunctieef c-omplexbopaling niot uitgevoerd wordt, 
bericht de netbeheerder dit uiterlijk de werkdag na ontvangst van de melding wijzigen verblijfsfunctie of 
comploxbepaling aan de-ievorancier die de melding heeft ingediend, waarbij wordt vermeld: 

—de EAN-code van de aansluiting; 
k—de bedrijfs-EAN-code van de netbeheerder; 
c. de bedrijfs EAN code van do leverancier; 
dr—indien aangeleverd in do melding wijzigen verblijfsfunctie of comploxbepaling: hot referentiemrm- 

mer van de leverancier; 
er—de reden voor het niet uitvooron van de melding wijzigen verblijfsfunctie of complexbepaling: 

3° do indienende leverancier is onjuist; 
4—4e melding verblijfsfunctie of complexbepaling conflicteert met een eerder bevestigde, maar 

nog niet geëffectueerde levecancier-switch , inhuizings-, uithuizings ef eindeleveringsmelding. 
4.13.2.4 
De netbeheerder bevestigt de geplande uitvoering van de melding wijgigen verblijfsfunctie of- complexbe 
paling uiterlijk de werkdag na ontvangst van de melding wijzigen verblijfsfunctie of complexbepaling aan 

07—de EAN-code van de aansluiting; 
d—indien aangeleverd in do melding wijzigen verblijfsfunctie of complexbepaling: het referentienum- 

mer van de leverancier. 
complexbepaling uit en communiceert dit 

4.13.3.1 
De netbeheerder muteert het aansluitingenregister met do door de leverancier aangeleverde gegevens 
evereenkomstig 2.dg; 
4T1-3.3.2 

De netbeheerder informeert de leverancier, programmaverantwoordelijke en meetverantwoordelijke 
overeenkomstig-pa-ragraaf 2.2. 
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D 
5.3.5.2a 
De regionale netbeheerder vermeldt bij de gegevens die zijn opgesomd in 5.3.5.2, bil f. onder 1° en 2° in 
plaats van de opnamedatum de mutatiedatum, als de gegevens voortkomen uit een mutatieproces in de 
paragrafen 3.1 tot en met 3.4, 3.8 tot en met 3.11 en 3.15. 
E 
8.1.6 
a. De gezamenlijke regionale netbeheerders stellen per afnemerscategorie voor kleinverbruikers zoals ge- 
noemd in de Tarievencode elektriciteit en Tarievencode gas een vijfcijferige tariefcode vast. 
b. De gezamenlijke regionale netbeheerders stellen de onder a bedoelde tariefcodes online beschikbaar 
aan de leveranciers. 
c. De regionale netbeheerder stelt per afnemerscategorie voor kleinverbruikers zoals genoemd in de Ta- 
rievencode elektriciteit en Tarievencode gas een capaciteitstariefcode vast in de vorm van een EAN-code. 
De capaciteitstariefcode bestaat uit de landcode, zijn vijfcijferige bedriifscode. de bij de afnemerscatego- 
rie horende tariefcode zoals bepaald in onderdeel a en het controlegetal. 
d. De regionale netbeheerder stelt de onder c bedoelde capaciteitstariefcodes online beschikbaar aan de 
leveranciers. 
e. De regionale netbeheerder bepaalt het nettarief per dag met vier decimalen achter de komma voor de 
nettarieven. bedoefd-m-B4T4per afnemerscategorie voor kleinverbruikers zoals genoemd in de Tarieven- 
code elektriciteit en Tarievencode gas. 
f. De regionale netbeheerder informeert leveranciers middels het elektronisch berichtenverkeer over het 
in onderdeel e bedoelde tarief met de capaciteitstariefcode zoals bedoeld in onderdeel b. 
F 
B3.2.4 
Het standaardprofiel geeft het verwachte verbruikspatroon van een gemiddelde profielafnemer over de 
uren in een standaard jaar./ waarbij het 
B.3.2.4a 
Het standaard jaar wordt beschouwd als is_een jaar met gemiddelde klimaatcondities (temperatuur, zon- 
instraling en windsnelheid). Voor ieder uur van het standaard laar worden de klimaatcondities gelijk- 
gesteld aan het gemiddelde van de om datzelfde uur-gerealiseerde temperaturen (en overige relevante 
klimaatcondities^gedurende de in een periode van 30 laar. 
B3.2.4b 
Het standaard jaar voor het kalenderjaar (t) is gebaseerd op de klimaatcondities van het kalenderjaar (t- 
31) tot en met het kalenderjaar (t-2) 1988 tot en met 2002. Het totaal van de fracties van het standaard- 
profiel, gesommeerd over een kalenderjaar (met uitzondering van een schrikkeljaar), is gelijk aan 1. 
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G 
Bijlage 4. Capaciteitstaricfcodes Kleinverbruik 
8474 
De tariefcodes in onderstoandc tabel worden geacht do laatste vijf cijfers te zijn van de capaciteitsto 
fiefcodes, waaraan de netbeheerder zije 5-cijferige bedrijfscode laat voorafgaan.  
Predwet 

Tarief 
OrRsehrijving-vorvdeoansluitiag code 

C1 r\ \sA-ri/*i L- T 1 Vv I IV- I 

teit 
I'tVXTv.vJT 1 Va l 40000 

10101 
tert 

mi m 
tert 

1 m 11 
+ /~v 1 + 

min 
teit 

10?01 
meten 

10?11 
teit 

1H21 1 
tert 

10^ll 1 
teit 

10M 1 
tert 

1 nci 1 
tert 
Ges Nultarief 2666© 
Gas i-\ /-» /->+<->»-> V_^T I T T 20101 
Gas copociteit-4-10m4fn4/uasen ■20444 
Gas capaciteit £ 10m*(n)/uur ca 20244 
Gas capaciteit < 10mj(n)/uur en 20844 

Gas 10 ^ nmritrit ^ Ifi n\/ini ?OA11 ±u iii \n;/uur - LjpjLiii_n _ ±o in uur 
Gas onci 1 
Gas ?0fi11 
Gas ?0fi?1 

richting 
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In afwijking van B.4.1 io do onderstoande tabel van toopossing op oonsluitingen waarachtor zich uit- 
sluitend één of meer productie-instollatios bevinden 

Omschrijving van do aansluiting 
Elektric4teit MII I + ~i r i /->r I » T \.u ■ i v_ i - 
Flrktriritrit CIL.IVLI 
Flrktriritrit innni 

n.v.t. 
1 DOOP 
innA3 
10OOd 

Flrktriritrit o + co A ^ HnnrlmtwTTrrln ^ lOOOFi CICHll IL.ILLII 3 03M ' UUUl lUüLWÜdf Ul> _j ^ OU/N 
Sas n.v.t. n.v.t. 

H 
B7.1 

Arti- kel 2.1.5 meetinrichting aanwezig is of indien sprake is van een aansluiting zoals bedoeld in BB.4.7, de bedrijfs-EAN-code van de netbeheer- der; 
B in geval van aansluitingen waarbij eenmaal per jaar het verbruik x wordt bepaald: de maand waarin de verbruiksbepaling plaats- vindt; 
C in geval van een elektriciteitsaansluiting groter dan 3x80A: het op x de aansluiting gecontracteerde transportvermogen [kW]; 
D in geval van aansluitingen van telemetriegrootverbruikers gas: x het jaarverbruik telemetriegrootverbruikers (uitgedrukt in 

m3(n;35,17)); 
E in geval van aansluitingen van telemetriegrootverbruikers gas: x het maxverbruik (uitgedrukt in m3(n;35,17)/uur). 
F in geval van een elektriciteitsaansluiting waarachter zich een of x meer elektriciteitsproductie-installaties bevinden: de aard van die elektriciteitsproductie-installaties aangeduid met de primaire energiebron; 

de bedrijfs-EAN-code van de meetverantwoordelijke dan wel, in- dien sprake is van een aansluiting waarbij op grond van artikel 2.30, eerste lid van de Netcode elektriciteit geen comptabele 
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G in geval van een elektriciteitsaansluiting tot en met 3x80A: de doorlaatwaarde van de aansluiting, aangeduid als het aantal be- schikbaar gestelde fasen vermenigvuldigd met de nominale waarde van de overstroombeveiliging per fase. 
in geval von een elektriciteitsaansluiting: een registratie van de ;rvallenl 
in geval van een profielgrootverbruikaansluiting gas: de aansluit- capaciteit van de aansluiting, aangeduid als de G-waarde van de meetinrichting die zich bij de aansluiting bevindt. 
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BIJLAGE II 
Toelichting 
1. Algemeen 
Zoals hierboven aangegeven, regelt dit voorstel het in lijn brengen van de leeg met de vigerende praktijk, een aanpassing van het huidige proces in de leeg in verband met knelpunten in de uitvoering en het ver- eenvoudigen van een proces. 
De beoogde wijzigingen hebben betrekking op een viertal onderwerpen. Hieronder volgt een algemene toelichting aan de hand van de toetsingscriteria, de consequenties van het voorstel voor klanten en even- tuele andere betrokkenen en de overwogen alternatieven. 
Toetsingscriteria Het onderhavige voorstel regardeert enkele belangen zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Elektri- citeitswet 1998 en in artikel 12f, eerste lid van de Gaswet. Hieronder volgt per onderwerp een beschrij- ving aan de hand van de relevante toetsingscriteria. 
(i) de uitwisseling van de indicatie verblijfsfunctie en complexbepaling laten vervallen in lijn met de 

huidige werkwijze (A, D, E, H) 
De doelstelling van dit voorstel is het in lijn brengen van de leeg met de daadwerkelijke werkwijze. 
Toetsingscriteria Het onderhavige voorstel regardeert enkele belangen zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Elektri- citeitswet 1998 en in artikel 12f, eerste lid van de Gaswet. Hieronder volgt een beschrijving aan de hand van de relevante toetsingscriteria: 
Een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders (onderdeel d) 
Het voorstel beoogt de leeg in lijn te brengen met de huidige werkwijze waarbij in het Centraal Aansluitre- gister (CAR) de velden Verblijfsfunctie en Complexbepaling op basis van het voorstel Dataveiligheid reeds voor kleinverbruikers buiten gebruik gesteld zijn. Bij de implementatie van het voorstel Dataveiligheid is de verplichting voor de netbeheerder om in het CAR de indicatie verblijfsfunctie en de complexbepaling immers komen te vervallen (artikel 2.1.3 sub m leeg). De huidige werkwijze is gericht op het beschermen van de privacy van de aangeslotenen. 
In dit voorstel wordt ook voor zakelijke verbruikers de verblijfsfunctie en complexbepaling verwijderd, omdat het niet noodzakelijk is om deze gegevens in het CAR op te slaan. 
De Belastingdienst vermindert de energiebelasting als een onroerende zaak een verblijfsfunctie heeft. De energiebelasting wordt door de leverancier, als belastingplichtige, in rekening gebracht aan de aangeslo- tene. De leverancier moet zich er van vergewissen of er sprake is van een verblijfsfunctie om de belasting- vermindering toe te passen. De complexbepaling is relevant voor zakelijke gebruikers die op een onroe- 
rende zaak meer dan 1 aansluiting hebben. Deze aansluitingen worden mogelijk als 1 aansluiting gezien aan de hand van de complexbepaling op grond van artikel 16 sub c WOZ. Dat heeft effect op de energie- 
belasting. De leverancier moet voor het bepalen van de juiste energiebelasting bij de afnemer navraag doen over de complexbepaling. 
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Met het voorstel verdwijnt een onnodige verplichting voor de netbeheerder uit het CAR en neemt de kwa- 
liteit van zijn dienstverlening toe. 
Consequenties van het voorstel voor klanten en eventuele andere betrokkenen 
Dit voorstel heeft geen consequenties voor de aangeslotenen., aangezien de leveranciers ook zonder ver- 
melding in het CAR gehouden blijven om de indicatie verblijfsfunctie voor kleinverbruikers en de complex- 
bepaling voor zakelijke verbruikers na te gaan voor het in rekening brengen van de energiebelasting. 
Alternatieven 
Om het effect op kortst mogelijke termijn weg te nemen, voordat het berichtenverkeer is aangepast, wordt als 
waarde 'NVT' door de leveranciers gebruikt. Daarmee is echter nog sprake van een regeling in de informatie- 
code die niet strookt met de werkwijze en van een plicht die zich niet verhoudt tot de plicht tot bescher- 
ming van privacygevoelige gegevens. 

(ii) het formaliseren van niet tijdig of onjuist geregistreerde metermutaties bij kleinverbruik (D) 
De doelstellingen van dit onderdeel zijn het in overeenstemming brengen van de leeg met de huidige 
praktijk en het oplossen van de inconsistentie met andere mutatieprocessen. 
Toetsingscriteria 
Het onderhavige voorstel regardeert enkele belangen zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Elektri- 
citeitswet 1998 en in artikel 12f, eerste lid van de Gaswet. Hieronder volgt een beschrijving aan de hand 
van de relevante toetsingscriteria: 
Een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders (onderdeel d) 
Het voorstel bevordert een eenduidige handelswijze voor het communiceren en verwerken van de opna- 
medatum bij metermutaties. Deze handelswijze bevordert eenduidige correcties en verrekeningen tussen 
de marktpartijen en de klant. 
Consequenties van het voorstel voor klanten en eventuele andere betrokkenen 
Het voorstel legt de werkwijze vast die na het constateren van het knelpunt is afgesproken. Het knelpunt 
was dat in het metermutatieproces de opnamedatum van de meterstand niet gelijk hoeft te zijn aan de 
mutatiedatum in het CAR. Dat kan, naast de reguliere mutatieprocessen, om allerlei redenen zijn, zoals te 
late registratie van meterafname of -plaatsing, registratie op het verkeerde adres of incorrecte plaatsing 
van de meter. Doordat de fysieke metermutatie te laat of foutief is geregistreerd is de kans aanwezig dat 
verbruiken van een bepaalde verbruiksperiode aan de marktpartij, die verantwoordelijk is voor een an- 
dere periode van levering, wordt gereconcilieerd, dat verbruiken aan de verkeerde afnemer worden ge- 
factureerd, dat standen met een bepaalde opnamedatum niet behoren tot de op dat moment in het CAR 
geregistreerde meetinrichting en formeel gezien niet gevalideerd kunnen worden en/of dat afname als 
teruglevering of andersom wordt gefactureerd. De netbeheerders verstrekken als oplossing in bepaalde 
situaties niet langer de opnamedatum van de meterstand, maar de mutatiedatum van een proces. Daar- 
mee wordt consistentie bereikt met het Centrale Aansluit Register, waardoor leveranciers beter in staat 
gesteld worden om eventuele correcties op facturen door te voeren voor klanten. De verwerking is der- 
halve noodzakelijk in de afhandeling van het contract met de klant. De afhandeling van te maken correc- 
ties op de nota wordt versneld, aangezien er geen onduidelijkheid meer kan ontstaan over de meterstand 
op een bepaalde datum. Dit helpt dus zowel de leverancier in zijn dienstverlening als de klant in het ont- 
vangen van een juiste (gecorrigeerde) nota. 
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Alternatieven 
Er zijn alternatieven overwogen in de processen om het knelpunt weg te nemen. De meest eenvoudige 
manier is nu gekozen, maar daarvoor is wel een codewijziging nodig. De gekozen oplossing brengt tevens 
de werkwijze in lijn met andere mutatieprocessen in de Informatiecode. 
(iii) het vereenvoudigen van het proces om capaciteitstariefcodes aan te maken en te laten vervallen 

(E,G) 
De doelstelling van dit voorstel is het sneller en eenvoudiger kunnen implementeren van nieuwe capaci- 
teitstariefcoderingen of laten vervallen van bestaande capaciteitstariefcoderingen. 
Toetsingscriteria 
Het onderhavige voorstel regardeert enkele belangen zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Elektri- 
citeitswet 1998 en in artikel 12f, eerste lid van de Gaswet. Hieronder volgt een beschrijving aan de hand 
van de relevante toetsingscriteria: 
Een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders (onderdeel d) 
Het voorstel bevordert een adequate dienstverlening door het sneller kunnen inspelen op veranderingen waar- 
bij de netbeheerders capaciteitstariefcoderingen aanmaken en laten vervallen. 
Consequenties van het voorstel voor klanten en eventuele andere betrokkenen 
Dit voorstel helpt met name de netbeheerders en de leveranciers door een vereenvoudiging van het pro- 
ces. De netbeheerders moeten hiertoe wel een website maken, waar de gegevens beschikbaar gemaakt 
en bijgehouden kunnen worden. De leveranciers kunnen op die website de betreffende capaciteitstarief 
EAN-codes vinden voor het opstellen van de factuur aan de klant. 
Alternatieven 
Overwogen is om de huidige bijlage 4 in de Informatiecode laten voor de "standaard" tariefcodes en de 
totale lijst met in gebruik zijnde (afgeleide) capaciteitstariefcodes op een centrale website publiceren. 
Daarmee kunnen netbeheerders echter nog niet sneller, met gelijkblijvende kwaliteit, voor de netgebrui- 
kers nieuwe tarieven introduceren. Dat is wel mogelijk bij de gekozen oplossing. 

(iv) een wijziging van de berekening van het standaard jaarverbruik als bedoeld in B3.2.4 van Bijlage 3 
bij de leeg (F) 

Doel van het voorstel is om tot een berekening van een 'standaard jaar' te komen welke aansluit bij actu- 
ele klimaatcondities. De periode van 14 jaar was ingegeven door het harde beginjaar 1988 en het moment 
waarop het in de code gezet werd. Door de grote spreiding in temperaturen is een periode van 14 jaar te 
kort om een representatief gemiddeld profiel te krijgen. De periode van 30 jaar is een compromis tussen een 
acceptabel gemiddelde en actualiteit. Klimaatdeskundigen gebruiken bij het bepalen van gemiddelde 
weersomstandigheden ook een periode van 30 jaar. Bovendien is het wenselijk om ook de meest recente 
jaren met beschikbare klimaatcondities mee te nemen, zodat actuele veranderingen in klimaat condities 
ook in de berekening worden meegenomen. 
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Toetsingscriteria 
Het onderhavige voorstel regardeert enkele belangen zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Elektri- 
citeitswet 1998 en in artikel 12f, eerste lid van de Gaswet. Hieronder volgt een beschrijving aan de hand 
van de relevante toetsingscriteria: 
Het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieu hygiënisch verantwoord functioneren van de energie- voorziening (onderdeel a) 
Het voorstel bevordert het vaststellen van standaard gasprofielen om verbruiksprofielen vast te stellen. 
Door het profiel te baseren op klimaatcondities over een recentere, langere periode komen standaard jaarver- 
bruiken beter overeen met daadwerkelijke jaarverbruiken. Het standaardjaar wordt gebruikt om het standaard- 
jaarverbruik te berekenen. Het standaardjaarverbruik bepaalt samen met de profielfracties de volumeverdeling 
bij de allocatie met profielen. Onnauwkeurige standaardjaarverbruiken leiden tot een onjuiste toewijzing van 
leveringsvolumes aan de profielaansluitingen en meer kruissubsidiëring tussen klantgroepen. 
Een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de energiebalans op een wijze die de 
kosten weerspiegelt (onderdeel e) 
Betere standaard jaarverbruiken (SJV's) zorgen voor een betere allocatie en daardoor minder kruissubsi- 
die tussen klantgroepen. 
Consequenties van het voorstel voor klanten en eventuele andere betrokkenen 
Het standaardprofiel, dat als basis dient voor verbruiksinschattingen van klanten ten behoeve van de 
allocatie, kan met deze wijziging een beter ingeschat worden. Het standaardjaarverbruik wordt bij 
consumentencontracten gebruikt om de voorschotberekening te maken. Hoe nauwkeuriger het stan- 
daardjaarverbruik, hoe nauwkeuriger de voorschotnota. Voor de consument die zijn verbruikspa- 
troon of zijn voorschot niet aanpast betekent dat zo min mogelijk bijbetalen of geld terugkrijgen bij 
de afrekening van het verbruik op de jaarnota, indien dat verbruik het werkelijke verbruik weergeeft. 
Alternatieven 
Alternatief is om de leeg niet in overeenstemming te brengen met de huidige berekening. 
2. Artikelsgewijze toelichting 

Paragraaf/ Toelichting 
artikel 
2.1.5 Het codewijzigingsvoorstel beoogt de uitwisseling van de verblijfsfunctie en complexbe- 

paling te laten vervallen. Deze gegevens worden niet meer uitgewisseld omdat er geen 
noodzaak is voor de verwerking van deze gegevens. 

2.10.5 Nu de uitwisseling van de verblijfsfunctie en complexbepaling vervalt, is de procesbena- 
ming "wijziging naam of verblijfsfunctie of complexbepaling" aangepast naar "wijziging 
naam". 
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3.1.2.9 

B.2.2.6 
3.3.1.1 
3.3.2.S 
3.4.3.7 
3.7.1 

3.12 

3.12.1 

3.12.1.1 
3.12.2 
3.12.2.1 
3.12.2.2 
3.12.2.3 
3.12.2.4 
3.12.3 
3.12.3.1 
3.12.3.2 

4.1.2.10 
4.2.2.7 
4.3.1.1 

Voor kleinverbruikers is het niet meer noodzakelijk om de verblijfsfunctie en complexbe- 
paling op te nemen in het CAR. Daardoor kunnen de verwijzingen daarnaar in de leeg ver- 
vallen. 
Zie 3.1.2.9 
De verblijfsfunctie en complexbepaling worden niet meer verwerkt bij de inhuismelding. 
Zie 53.1.2.9 
Zie 53.1.2.9 
De netbeheerder verwerkte uitwisseling van de verblijfsfunctie en complexbepaling niet 
meer in het aansluitingenregister. 
Nu de uitwisseling van de verblijfsfunctie en complexbepaling vervalt, wordt de procesbe- 
naming hierop aangepast. 
Nu de uitwisseling van de verblijfsfunctie en complexbepaling vervalt, is het proces be- 
perkt tot het wijzigen van de tenaamstelling. De benaming van het verzoek wordt hierop 
aangepast. 
Zie 3.12.1 
Zie 3.12.1 
Zie 3.12.1 
Zie 3.12.1 
Zie 3.12.1 
Zie 3.12.1 
Zie 3.12.1 
Zie 3.12.1 
Nu de uitwisseling van de verblijfsfunctie en complexbepaling vervalt, leidt dit niet meer 
tot het informeren over deze wijziging in het aansluitingenregister. 
Zie 2.10.5 
Zie 2.10.5 
Omdat de uitwisseling van de verblijfsfunctie en complexbepaling komt te vervallen zijn 
deze gegevens niet meer nodig in de inhuismelding. 
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4.3.2.9 
4.4.3.8 
4.9.1 

Geheel 4.13 

B7.1 

8.1.6 

Bijlage B4 

B3.4.2. 

Zie 2.10.5 
Zie 2.10.5 
De netbeheerder verwerkt de verblijfsfunctie en complexbepaling niet meer in het aan- sluitingenregister. 
Het proces "Wijzigen van verblijfsfunctie of complexbepaling op een grootverbruikaan- sluiting" in paragraaf 4.13 vervalt. 
De kenmerken verblijfsfunctie en complexbepaling worden niet meer uitgewisseld. Tabel B7.1 wordt daarop aangepast. 
Deze codewijziging beoogt de bijlage te laten vervallen waar dit artikel naar verwijst. Ach- terliggende gedachte is om een algemene regeling op te stellen voor het vaststellen van een capaciteitstariefcode in de vorm van een EAN-code, zodat de bijlage van de leeg niet telkens voor een nieuwe of vervallen codering met een codewijzigingsvoorstel hoeft te worden bijgewerkt. De huidige werkwijze wordt als omslachtig en tijdrovend ervaren en te hanteren domeinwaarden van andere gebruikte velden in het berichtenverkeer wor- den niet bijgehouden in de leeg. In het elektronisch berichtenverkeer wordt in het stamgegevensbericht op basis van arti- kel 2.2.1 sub d jo. B7.1 onder artikel 2.1.4 sub a van de leeg, een capaciteitstariefcodering vermeld. Deze capaciteitstariefcodering geeft aan welk nettarief bij de aangeslotene moet worden toegepast bij facturering van de netwerkkosten door de verantwoordelijke leve- rancier. Om te zorgen dat de leveranciers weten welke capaciteitstariefcoderingen een regionale netbeheerder gebruikt, stelt de regionale netbeheerder een overzicht hiervan via de uitvoeringsorganisatie ter beschikking aan de leveranciers. In plaats van een open- bare bijlage in de leeg worden de gezamenlijke regionale netbeheerders verplicht om een overzicht van de in gebruik zijn tariefcodes, inclusief bijbehorende omschrijvingen, via een publiek toegankelijke website ter beschikking te stellen. 
Doordat de gezamenlijke regionale netbeheerders de door hen in gebruik zijnde tariefco- des centraal publiceren is de bijlage in de leeg niet meer nodig. 
De referentieperiode is relevant voor de bepaling van de fracties van het standaardprofiel (over relevante klimaatcondities). Volgens B3.2.4 loopt de referentieperiode van 1988 tot 2002. Deze periode is aangepast naar een voortschrijdende periode van maximaal 30 jaar. Bijvoorbeeld: profiel van 2019 = periode 1988 t/m 2017 (30 jaar). 
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BIJLAGE III 
Verslag bijeenkomst Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 26 september 2019 

Van Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 

Datum 26 september 2019 
Plaats NBNL. Den Haag 

Voorzitter 
Secretaris 

Aanwezig 
Namens de representatieve orqanisaties: 
VEMW 
NWEA 
PAWEX 
E-NL 
VA 
Holland Solar 
PAWEX 
EFET 
Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt 
met leveren, transponeren en meten van energie 
NEDU; 

Namens de gezamenlijke netbeheerders 
NBNL 
TenneT; 

COGEN. Consumentenbond, FME-CWN. NOGEPA, NVDE, 
UNETO-VNI. VEDEK. Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN, 

Atwezig VMNED, VNCI, VNO-NCW 
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3. Concept codewijzigmgsvoorstel veegvoorstel informatiecode elektriciteit en gas (BR- 2019-01649) 
VEMW Pagina 17 Welke informatie is er verwijderd’ Voorkomen moet worden dat er niet meer uitgewisseld kan worden en aangeslotenen reeds beschikbare informatie bij elke leveranciersswitch moeten leveren 
NEDU: De gegevens over verblijfsfunctie en/of complex worden uit het C-AR en de berichten verwijderd Deze werden doorgegeven van leverancier naar leverancier De klant is echter verantwoordelijk om de juiste gegevens bij de leverancier aan te leveren 
VEMW Pagina 17. Met het voorstel verdwijnt een onnodige verplichting voor de netbeheerder uit het CAR en neemt de kwaliteit van zijn dienstverlening toe Hoe neemt de kwaliteit toe? 
NEDU De leverancier moet voor het bepalen van de juiste energiebelasting bij de afnemer navraag doen over de complexbepaling Het kwam voor dat de informatie niet juist was en met bij de klant geverifieerd was Daar zou de nieuwe leverancier problemen mee kunnen knjgen Er zou een onbedoelde foutsituatie kunnen ontstaan Dat is weggenomen 
VEMW: pagina 17, Consequenties van het voorstel voor klanten De punt achter 'aangeslotenen' moet weg Pagina 18 Alternatieven Er zijn alternatieven overwogen Welke alternatieven zijn dit? 
NEDU: Het gaat erom de juiste stand op het luiste moment op een aansluiting te krijgen Een alternatief zou zijn geweest om de systeemdatum te kiezen Er zou dan veel extra communicatie nodig zijn om het juiste volume te berekenen Verder is bij meterwisseling gekeken naar alternatieven afhankelijk van de duur van de vertraging De oplossingen daarvoor vroegen veel extra communicatie en/of leverde schommelingen op in de reconciliatie en een onzuivere SJV bepaling 
VEMW verzoekt minstens enkele van de overwogen alternatieven te benoemen 
De voorzitter concludeert dat de vergadenng er unaniem mee akkoord gaat om het voorstel met de voorgestelde aanpassingen naar ACM te sturen. 
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commentaar cateij®'® representaoeve ronmenaar 
ïidertee 

onMaftjen reatte»arNBNlo((£DU öy^eqiaises voer bdettsl 

taing over hel voorstel als geheel 
fa)na17'28 i'i! 1 *VQIW 

vagmal'28 

5agmai’28 

■agma 1828 

HeriwraitenMTBdaiJe'MrhpIsrtieianguitherCARzawcrteiven^wplKhtngrfcdeheïieheefdeisnuhettenopgrondoarKielfgjisnietnorig^HridatOe Geen iterd. !ev»3fK» zelf de vetpllchling heeft om de compleiibepaling bij zakelgke klanten te doen, net ais ni Hoevea er ivelke rfomalie die in her CAR saa: wrdt h«rae «eggehet geval is. Wat verandert is dal de leverarioef de corrtieibepalrg niet meer aan de nelbeheer- 
haak)7 der communiceert De zorg van VEMiV is (öt de eomplexbeosing otei bij eert leveraraersv iswiKh mterecht verloren zou kunnen gaari, ofwel een teverancierssMtcn d 
be toekomst zou kunnen leiden kat het oprveuw moeten indenen van eert aanvraag comptabeoallng. in de huidige situaie: Hoe sfflt de compleiiBefialing momeriteel in hel CAR 
:ven«ertt en worden deze gegevens n het CAR momenteel gebmikt dj 
WeranoersswiKhes? Nwdesi!jaeeomsctireveninhetixde»h2)3"gsvoorstel boe eerderi deze gegevens opgesagen jtgewssesd en to^ankeijk gemaatf to^aag 
viïtneer ze me! larger in het CAR staan met name voor leveranciers gedurende swlctw«zoeken? Uitgangspunt van VEMVI vooralsnog' als je als aangeslotene een comple* bent rreet ie n phnope een complex bij«n als dat wegvalt heeft het vo* be angedotene matenèie consequenties Isaffels Beaslngdenst) 

ïvaw 

xUEMW 

Her word! benoemd dat mef dt voorse een onnodge verpkhtng jgegeDe netbeheerders z^n mei bebokkenbg de bepaing of eis complex is,ai kunnen dus mei in staan iCeen jvensuitiMsseling, adThruslraieue dooessenj voer de nelbeneerder verdvuntkor de kwak» van deze das 
en de kwaliieit van de denstvertenng toeneemt filmen de netbeheerders 
deze beoogde kwakteitsteename Bekenten? 
Under hel kopje 'consequenties van her voos» voor kistten ( Sbusrewigk een punt Voer de angeslcenen angeaen, f t. staaConect. deze moei weg 

iVEMW Cnder het kopje atemakever'' staat vermeld dat alternatieven ajnovenwofns gekeken ol de wakwkze kon worden geumkxmeert zonder een codewijzrgrngsvoorstel gen. en de meesie eenvourdge mamer nu is gexezen WeM ahmahevet<Merzoch! alternate! mgj aanpassen van sbndr plaats van daun.Ekjmeleniisselirg is 
jzp dT Graag een Belcntlng, gekeken nas ademalievenahar*ei|kvai de duir van de vertradng De oplossingen daarvoor Vroegen veel exsa comrmncalie enW leverde schommelingen op in de reconciialie en een PnzuvEreSJV bepaling. 

Deen 

Commentarenmatrix 



NEDU 

BIJLAGE V 
Ledenlijst NEDU d.d. 3 juli 2019 
Betreffende de “ondernemingen” als bedoeld in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet 
Lid Marktrol 
AGEM Levering B.V. Energieleverancier 
Allure Energie B.V. Energieleverancier 
Anexo B.V. Meetverantwoordelijke 
Anode Energie Energieleverancier 
Axpo Solutions AG Energieleverancier 
Basic Energie Energieleverancier 
Bewaakt & Bewoond Energieleverancier 
Brainchild Capital Investments B.V. Energieleverancier 
Chiriqui B.V. Energieleverancier 
ConceptsnSolutions B.V. Energieleverancier 
Coteq Netbeheer B.V. Regionaal Netbeheerder 
De Groene Stroomfabriek B.V. Energieleverancier 
De Vrije Energie Producent Energieleverancier 
De Vrije Energie Producent Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
Delta Energie B.V. Energieleverancier 
DGB Energie B.V. Energieleverancier 
DNWG Staff B.V. Meetverantwoordelijke 
E&G Trading Wholesale B.V. Energieleverancier 
E.D. Mij B.V. Energieleverancier 
Ealyze B.V. Meetverantwoordelijke 
Econvert Climate & Energy B.V. Energieleverancier 
e-Energy Europe B.V. Energieleverancier 
Endesa Energi'a SAU Energieleverancier 
Enduris B.V. Regionaal Netbeheerder 
Eneco Energy Trade B.V. Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
Eneco Energy Trade B.V. Programmaverantwoordelijke Gas 
Eneco Services B.V. Energieleverancier 
Eneco Zakelijk B.V. Energieleverancier 
Eneco Zuid Nederland B.V. Energieleverancier 
Energierdirect B.V. Energieleverancier 
Energie365 B.V. Energieleverancier 
Energieln B.V. Energieleverancier 
EnergiePlaneet Energieleverancier 
Energyhouse B.V. Energieleverancier 
EnergyZero B.V. Energieleverancier 
Enexis Personeel B.V. Regionaal Netbeheerder 
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I 

ENGIE Energie Nederland N.V. Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
ENGIE Energie Nederland N.V. Programmaverantwoordelijke Gas 
ENGIE Energie Nederland N.V. Energieleverancier 
ENGIE Nederland Retail N.V. Energieleverancier 
ENGIE UnitedConsumers Energie B.V. Energieleverancier 
eni S.p.A. Belgisch filiaal Energieleverancier 
Enstroga B.V. Energieleverancier 
Essent Energie Verkoop Nederland B.V. (B2B) Energieleverancier 
Essent Retail Energie B.V. Energieleverancier 
Essent Sales Portfolio Mgmt B.V. Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
Essent sales Portfolio Mgmt B.V. Programmaverantwoordelijke Gas 
European energy Pooling bvba Programmaverantwoordelijke Gas 
FENOR B.V. Energieleverancier 
Fudura B.V. Meetverantwoordelijke 
Gas Natural Europe t.a.v. Succursale Pays Bas Energieleverancier 
GasTerra B.V. Energieleverancier 
GasTerra B.V. Programmaverantwoordelijke Gas 
Gasunie Transport Services BV Landelijk Netbeheerder 
Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd Energieleverancier 
Getec Energie GmbH Energieleverancier 
Green Dutch Energy B.V. Energieleverancier 
Greenchoice Energieleverancier 
Gulf Gas and Power (GGP B.V.) Energieleverancier 
Hezelaer Energy B.V. Energieleverancier 
HIJS Energie Consultants B.V. Energieleverancier 
Holthausen Clean Energy B.V. Energieleverancier 
Huismerk Energie N.V. Energieleverancier 
HVC Energie B.V. Energieleverancier 
Ingenieursbureau Ebatech B.V. Meetverantwoordelijke 
INNAX energiemanagement B.V. Meetverantwoordelijke 
Innova Energie B.V. Energieleverancier 
Joulz Meetbedrijf B.V. Meetverantwoordelijke 
Kenter B.V. Meetverantwoordelijke 
Kikker Energie B.V. Energieleverancier 
Kinect Energy Group Energieleverancier 
Kleinverbruik Energie der Nederlanden Energieleverancier 
Liander N.V. Regionaal Netbeheerder 
Main Energie Energieleverancier 
N.V. Nuon Sales Nederland Energieleverancier 
N.V. RENDO Regionaal Netbeheerder 
Naked Energy B.V. Energieleverancier 
Neosmart B.V. Energieleverancier 
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NG&E Services Netherlands B.V. Energieleverancier 
Nieuw Hollands Energiebedrijf B.V. Energieleverancier 
NRG2050 Holding B.V. Energieleverancier 
NutsServices B.V. Energieleverancier 
NutsServices B.V. Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
NutsServices B.V. Programmaverantwoordelijke Gas 
OM Nieuwe Energie Energieleverancier 
OMV Gas Marketing & Trading GmbH Programmaverantwoordelijke Gas 
OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V. Energieleverancier 
PVNED Holding B.V. Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
PZEM Energy B.V. Energieleverancier 
PZEM N.V. Programmaverantwoordelijke Gas 
Qurrent Nederland B.V. Energieleverancier 
Qwint B.V. Energieleverancier 
Raedthuys Energie BV Energieleverancier 
Scholt Energy Control B.V. Energieleverancier 
Sepa Green Energy B.V. Energieleverancier 
ServiceHouse B.V. Energieleverancier 
Slim met Energie B.V. (NieuweStroom) Energieleverancier 
Stedin Netbeheer B.V. Regionaal Netbeheerder 
TenneT TSO B.V. Landelijk Netbeheerder 
Total Gas & Power Programmaverantwoordelijke Gas 
Total Gas & Power Nederland B.V. Energieleverancier 
Uniper Benelux N.V. Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
Uniper Global Commodities SE Programmaverantwoordelijke Gas 
Vandebron Energie B.V. Energieleverancier 
Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. Programmaverantwoordelijke Gas 
Vrij Op Naam B.V. Energieleverancier 
Westland Infra Netbeheer B.V. Regionaal Netbeheerder 
WINGAS GmbH Energieleverancier 
VUSO BVBA Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
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