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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 de uitfase- ring van het toonfrequent signaal (TF-signaal). 
Aanleiding Het TF-signaal voor tariefschakeling wordt van oudsher gebruikt om de conventionele elektriciteitsmeter te laten schakelen tussen het laag en normaal telwerk voor kleinverbruikers. De conventionele elektrici- teitsmeterpopulatie wordt steeds kleiner door de grootschalige uitrol van de slimme meter. Deze slimme meters hebben geen TF-signaal nodig voor het schakelen van het tarieftelwerk. Met het kleiner worden van de populatie conventionele meters is het daarom niet doelmatig om het TF-signaal voor het laag en normaaltelwerk voor kleinverbruikers in stand te houden. Door uitschakelen van het TF-signaal worden 
naast de beheerkosten van het TF-signaal bij verschillende netbeheerders ook substantiële vervangingsin- vesteringen in toonfrequent installaties vermeden. De ACM heeft verzocht om de mogelijkheden voor een landelijke gelijktijdige uitfasering te onderzoeken. In NEDU verband zijn die mogelijkheden onderzocht. Daar is uitgekomen dat het TF-signaal voor tariefschakeling landelijk gelijktijdig wordt uitgeschakeld. Er is gekozen voor een uitschakelmoment nadat de grootschalige uitrol van slimme meters heeft plaatsgevon- den, waarbij de netbeheerders een plaatsingsgraad van minimaal 80% nastreven. Van de resterende 20% 
blijven er nog zo'n 750.000 traditionele meters over met een dubbeltelwerk voor tariefschakeling. Er loopt een wetsvoorstel om meters die nog niet afname en invoeding gescheiden meten verplicht te laten 
vervangen door een meter die dat wel kan. 
De uitschakeling vindt plaats op 1 juli 2021, wanneer de standaard tariefswijzigingen ingaan. Dat is een natuurlijk moment om een verandering door te voeren. 
Doelstelling 
Dit voorstel heeft als doel om de leeg met een minimale impact voor alle marktpartijen aan te passen aan de situatie zonder TF-signaal per 1 juli 2021. 
Inhoud op hoofdlijnen De uitfasering van het TF-signaal zorgt ervoor dat de conventionele meter met twee telwerken niet meer schakelt tussen normaal- en laagtelwerk. Dit heeft als gevolg dat leveranciers op die aansluitingen geen 
normaal- of laagtarief op basis van meterstanden kunnen factureren. De voorgestelde wijzigingen betref- fen de manier waarop de meterstanden van conventionele elektriciteitsmeters met twee telwerken na 
uitfasering van het TF-signaal verwerkt worden. 
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Toelichting 
Uitgangspunt bij het codewijzigingsvoorstel is dat de telwerken van de conventionele meter beide een 
'actief telwerk' blijven conform de Begrippencode. Er is namelijk een mogelijkheid van 'omklappen' van 
het actieve telwerk waardoor het andere telwerk actief wordt en energie gaat meten, bijvoorbeeld als ge- 
volg van stroomstoringen. Ook na de uitfasering van het TF-signaal worden derhalve steeds beide telwer- 
ken uitgelezen: alle meterstanden worden gecollecteerd, vastgesteld en gecommuniceerd. De berekening 
van volumes en distributie van standen en volumes blijft eveneens op dezelfde wijze plaatsvinden, ook al 
is er sprake van een nul-volume. 
De begrippen laaguren en laagtelwerken worden naast normaaluren en normaaltelwerken gehandhaafd 
vanwege identificatie van deze telwerken en uren in de systemen voor allocatie en reconciliatie. De ge- 
sommeerde verbruiken worden in de allocatie en reconciliatie verdeeld conform een aansluiting met een 
enkeltelwerk. 
Het gesommeerd standaardjaarverbruik (SJV) wordt gehanteerd voor allocatie. Voor reconciliatie worden 
de verbruiken ook gesommeerd en behandeld alsof het één telwerk per leveringsrichting betreft. Het SJV 
van het telwerk waarvan verwacht wordt dat deze niet meer loopt wordt op 0 gezet. Van het SJV van het 
telwerk dat nog wel loopt wordt de waarde gesommeerd met de SJV-waarde van het telwerk waarvan het 
SJV op 0 is gezet. 
Aansluitingen met een conventionele meter (al dan niet met twee telwerken) worden in profielcategorie 
A geplaatst, zonder aansturing op bepaalde tijden. Daarmee valt de uitschakeling van het TF-signaal niet 
onder de definitie van schakelstoring. 
De uitschakeling van het TF-signaal kan ook niet gekwalificeerd worden als een wijziging van de meetin- 
richting, aangezien er fysiek geen aanpassing aan de meter gedaan wordt. Daarmee is het benodigde aan- 
tal wijzigingen in de leeg beperkt. 
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. 
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: 
A profiel hanteren en 1 telwerk uitlezen. Dit kan alleen als er een garantie is dat een telwerk niet meer geschakeld wordt in de toekomst. Het gege- 
ven dat er meters zijn waarbij bij stroomstoringen het telwerk nog kan schakelen en fraudemogelijkheden zorgen er samen voor dat deze garantie niet te geven is. Verder is de verwachting dat deze oplossing tot 
veel uitval en/of klantvragen leidt, door bijvoorbeeld onduidelijkheid over welk telwerk actief is. Klanten dienen dan immers exact te weten van welk telwerk ze de stand aan de leverancier op moeten geven. 
B/C profiel hanteren en 2 telwerken uitlezen. 
Profiel categorieën B en C passen bij verbruiksmeting waarin geschakeld wordt van laag naar normaal- uren, niet bij een optelling van twee telwerken. Dit leidt tot verkeerde allocatie. 
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Een nieuw profiel: E1F profiel (conform E1A) hanteren en 2 telwerken uitlezen. 
Een nieuw profiel aanmaken vraagt veel proces- en systeemaanpassingen en is daarmee een dure oplos- sing. Naar verwachting zijn elektriciteitsprofielen niet de toekomst. In het project Allocatie 2.0 binnen NEDU wordt ook beoogd profielen af te schaffen. Ook in dat kader past het niet om een nieuw profiel aan 
te maken. 
Consequenties van het voorstel voor klanten en eventuele andere betrokkenen 
Effect voor de klant Voorafgaand aan uitschakeling van TF zijn de betrokken klanten er - voornamelijk bij aanbieden van de slimme meter - op gewezen dat met de conventionele meter in de toekomst geen gebruik meer gemaakt kan worden van dubbeltarief. Zodra het TF-signaal voor tariefschakeling wordt uitgeschakeld zullen de gebruikers die een conventionele meter hebben geen gebruik meer kunnen maken van hoog-laag tarief 
via hun meter. Floe leveranciers daarmee omgaan richting deze klanten is aan de betreffende leverancier. De meetgegevens blijven op dezelfde wijze uitgelezen worden als voorheen. 
Flet kan zijn dat klanten het TF-signaal ook gebruiken voor andere doeleinden, zoals het schakelen van een boiler, zodat deze opwarmt tijdens de laagtariefuren. Oplossing hiervoor kan gevonden worden in 
apparaatjes, zoals schakelklokken, welke die functionaliteit ook bieden. De klant dient zelf te zorgen voor het laten schakelen van bijvoorbeeld zijn boiler op het gewenste tijdstip. 
Effect voor de leverancier 
Leveranciers dienen tijdig afstemming te hebben met de betreffende klanten over de nieuwe situatie. Er 
blijven op de conventionele meters 2 telwerken en standen en verbruiken komen, maar ze gaan wel 
naar profielcategorie A, dat hoort bij een enkeltelwerk. Mogelijk hebben leveranciers daar in het sys- 
teem iets voor ingebouwd dat die combinatie niet kan bestaan. Systemen en processen moeten hier 
afhankelijk van de huidige inrichting mogelijk op worden aangepast. 
Effect voor de netbeheerder Regionale netbeheerders zullen hun systemen aanpassen om bij uitzetten van TF-signaal voor tariefscha- keling de elektriciteit te alloceren alsof de conventionele meter met 2 telwerken een meter met een en- keltelwerk is. Het gemeten verbruik op beide telwerken wordt opgeteld tot een verbruik dat als normaal- 
uren in de allocatie en reconciliatie wordt behandeld. Dit is een extra verwerking van de meterstanden door de netbeheerder. 
De netbeheerders dienen verder voor tijdige communicatie te zorgen richting partijen over het afschake- len van het TF-signaal. 
Effect voor de programmaverantwoordelijke Bij conventionele meters die stoppen met schakelen ondervinden Programmaverantwoordelijken (PV-ers) mogelijk hinder omdat de verbruiksregistratie op de meter en daarmee de verbruikstoewijzing (alloceren, 
reconciliëren) afwijkend plaatsvindt. Dit kan ondervangen worden met tijdige communicatie van de net- beheerder aan de PV-ers, zodat hij hiermee rekening kan houden bij het opstellen van zijn programma's. 
Effect voor de meetverantwoordelijke Meetverantwoordelijken dienen zo nodig tijdig afstemming te hebben met de leveranciers van de meetin- 
richting over de gevolgen van de nieuwe situatie. 
Effect voor andere betrokkenen 
Het TF-signaal wordt ook gebruikt voor boilerschakeling. Met het signaal krijgt de boiler een seintje om in de laagtariefuren het water te verwarmen. Per 1 juli 2021 krijgt de boiler dat seintje niet meer, en zal dus 
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niet meer automatisch 's avonds het water verwarmen. Zonder aanpassing moeten de gebruikers de boi- ler dan via handmatige schakeling de boiler aanzetten voor verwarming van warm water. 
Samenhang met aanhangige codewijzigingen 
Er is geen samenhang met aanhangige codewijzigingen. 
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). 
het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de energie- voorziening Het TF-signaal wordt niet langer in stand gehouden, omdat het ondoelmatig is voor het beperkte aantal 
meters dat het signaal nog nodig heeft. Beheer- en vervangingskosten van het TF-signaal worden verme- den. 
Gevolgde procedure 
De codewijzigingen zijn op 18 december 2019 vastgesteld door de ALV NEDU. Het overleg met represen- tatieve organisaties van marktpartijen zoals bedoeld in artikel 33 Elektriciteitswet 1998 heeft op 5 maart 2020 plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gastransport- netten ("GEN"). Het relevante deel van het GEN-verslag is opgenomen in bijlage III. 
Inwerkingtreding 
De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 juli 2021. Op die datum gaat de situatie zonder TF-signaal in en is de werkwijze die in dit codewijzigingsvoorstel beoogd is, noodzakelijk om de processen voor de aanslui- tingen met overgebleven conventionele elektriciteitsmeters in overeenstemming te laten zijn met de praktijk. 
Representativiteit NEDU In NEDU zijn netbeheerders, leveranciers, meetverantwoordelijken en programmaverantwoordelijken verenigd. Tijdens de ledenvergadering van 18 december 2019 zijn de voorgestelde wijzigingen van de ln- 
formatiecode 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 ondernemingen. Zie desgewenst bijgaande actuele ledenlijst (Bijlage IV). 
Met vriendelijke groet, 

Arthur van Wijlick Voorzitter Vereniging NEDU 
BIJLAGEN 
I Codewijzigingen III Verslag GEN II Toelichting IV Ledenlijst NEDU 
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BIJLAGE I 
Codewijzigingen 
ARTIKEL I 
De Informatiecode elektriciteit en gas wordt als volgt gewijzigd: 
A 
5.3.2.1 
Voor een op afstand uitleesbare meetinrichtine wordt het Het verbruik voor de normaaluren wordt bepaald 
door het verschil te bepalen tussen de vastgestelde meterstand en de voorlaatste vastgestelde meterstand van 
het hoogtelwerk of normaaltelwerk on door dit verschil te vermenigvuldigen met de vermenigvuldigingsfactor 
van het telwerk. 
5.B.2.2 
Voor een op afstand uitleesbare meetinrichtine wordt het Het verbruik voor de laaguren wordt bepaald door 
het verschil te bepalen tussen de vastgestelde meterstand en de voorlaatste vastgestelde meterstand van het 
laagtelwerk on door dit verschil te vermenigvuldigen met de vermenigvuldigingsfactor van het telwerk. 
5.3.2.2a 
Voor een niet op afstand uitleesbare meetinrichtine, die beschikt over twee telwerken voor een leveringsrich- 
ting, wordt het verbruik op het normaaltelwerk bepaald door het verschil tussen de vasteestelde meterstand 
en de voorlaatst vastgestelde meterstand van het normaaltelwerk te vermenigvuldigen met de vermenigvuldi- 
gingsfactor van het telwerk. 
5.3.2.2b 
Voor een niet op afstand uitleesbare meetinrichting, die beschikt over twee telwerken voor een leveringsrich- 
ting, wordt het verbruik op het laagtelwerk bepaald door het verschil tussen de vastgestelde meterstand en de 
voorlaatst vastgestelde meterstand van het laagtelwerk te vermenigvuldigen met de vermenigvuldigingsfactor 
van het telwerk. 
5.3.2.3 
In afwijking van 5.3.2.42a wordt in het geval dat een meetinrichting beschikt over een totaaltelwerk en een 
laagtelwerk, het verbruik voor de normaaluren bepaald door het verschil te bepalen tussen de vastgestelde 
meterstand en de voorlaatste vastgestelde meterstand van het totaaltelwerk en-éit verscM te vermenigvuldi- 
gen met de vermenigvuldigingsfactor van het telwerk en dit verbruik te veeminderen met het verbruik voor het 
laagtelwerk op nul te stellen. 
5.3.2.4 
In afwijking van 5.3.2.2b wordt in het geval dat een meetinrichting beschikt over een totaaltelwerk en een 
hoog- of normaaltelwerk, het verbruik voor de looguren bepaald door het verschil to bopolon tussen de vastge- 
stelde meterstand en de voorlaatste vastgestelde meterstand van het totaaltelwerk en dit verschil te vermenig- 
vuldigen met de vermenigvuldigingsfactor van het telwerk en dit verbruik te verminderen met het verbruik 
voor het normaaltelwerk op nul te stellen. 
5.3.2.4a 
De in 5.3.2.2a, 5.3.2.2b. 5.3.2.3 en 5.3.2.4 bepaalde verbruiken worden in het allocatie- en reconciliatieproces 
als verbruik in normaaluren beschouwd. 
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B 

BI.2.1 
Aansluitingen met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x25A op laagspanning die beschikken over een 
niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting-met één actief telwerk, worden ingedeeld in profielcate- 
gorie E1A van de overeenkomstig BI.1.3 van deze bijlage vastgestelde set standaardprofielen. 

BI.2.2 
Aansluitingen met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x25A op laagspanning die beschikken over een 
op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting met twee actieve-teiwerken en waarbij het schakelmoment 
van normaaluren naar laaguren omstreeks 23:00 uur valt, worden ingedeeld in profielcategorie E1B van de over- 
eenkomstig BI.1.3 vastgestelde set standaardprofielen. 

BI.2.3 
Aansluitingen met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x25A op laagspanning die beschikken over een 
op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting met twee actieve telwerken en waarbij het schakelmoment 
van normaaluren naar laaguren omstreeks 21:00 uur valt, worden ingedeeld in profielcategorie E1C van de over- 
eenkomstig BI.1.3 vastgestelde set standaardprofielen. 

BI.2.4 
Aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3x25A op laagspanning maar kleiner dan of gelijk aan 3x80A 
op laagspanning die beschikken over een niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting met één- actief 
telwerk, worden ingedeeld in profielcategorie E2A van de overeenkomstig BI.1.3 vastgestelde set standaardpro- 
fielen. 

BI.2.5 
Aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3x25A op laagspanning maar kleiner dan of gelijk aan 3x80A 
op laagspanning die beschikken over een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting met twee actieve 
telwerken, worden ingedeeld in profielcategorie E2B van de overeenkomstig BI.1.3 vastgestelde set standaard- 
profielen. 
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BIJLAGE II 
Artikelsgewijze toelichting 
Artikel/ 
bijlage 
5.3.2.1 

5.3.2.2 

5.3.2.2a 

5.3.2.2b 

5.3.2.3 

5.3.2.4 

5.3.2.4a 

Toelichting 
Met deze wijziging wordt het artikel beperkt tot slimme meters. Voor slimme meters worden 
de verbruiken van het hoog- of normaaltelwerk gerelateerd aan de normaaluren. Bij conventionele meters zijn de uren van meting van ondergeschikt belang na uitschakeling van TF. 
Met deze wijziging wordt het artikel beperkt tot slimme meters. Voor slimme meters worden 
de verbruiken van het laagtelwerk gerelateerd aan de laaguren. Bij conventionele meters zijn 
de uren van meting van ondergeschikt belang na uitschakeling van TF. 
Voor conventionele meters wordt de verbruiksbepaling met dit artikel gerelateerd aan het 
normaaltelwerk. Bij conventionele meters zijn - na uitschakeling van TF - de uren van meting immers van ondergeschikt belang. 
Voor conventionele meters wordt de verbruiksbepaling met dit artikel gerelateerd aan het 
laagtelwerk. Bij conventionele meters zijn - na uitschakeling van TF - de uren van meting immers van ondergeschikt belang. 
Dit artikel gaat over conventionele meters met een totaaltelwerk en een laagtelwerk. De wijziging zorgt ervoor dat het totaaltelwerk bepalend is voor de verbruiksbepaling, na uitschakeling van het TF-signaal. 
Dit artikel gaat over conventionele meters met een totaaltelwerk en een hoog- of 
normaaltelwerk. De wijziging zorgt ervoor dat het totaaltelwerk bepalend is voor de verbruiksbepaling, na uitschakeling van het TF. 
Met deze wijziging wordt aangegeven dat de (gesommeerde) verbruiken in de allocatie en reconciliatie als normaaluren worden beschouwd, als ware het een conventionele meter met een enkeltelwerk. De leverancier bepaalt of hij deze uren ook op die manier in rekening 
brengt bij de klant. 

BI.2.1 

BI.2.2 

Dit artikel is door de aanpassing niet meer van toepassing op slimme elektriciteitsmeters, maar alleen nog op conventionele elektriciteitsmeters, ongeacht het aantal telwerken. De conventionele meter wordt hiermee ingedeeld in profielcategorie A. 
Dit artikel is door de aanpassing niet meer van toepassing op conventionele 
elektriciteitsmeters, maar alleen nog op slimme elektriciteitsmeters, die op afstand uitleesbaar zijn. Dat betekent dat het schakelmoment voor de conventionele meters vervalt. 

BI.2.3 

BI.2.4 

BI.2.5 

Dit artikel is door de aanpassing niet meer van toepassing op conventionele elektriciteitsmeters, maar alleen nog op slimme elektriciteitsmeters, die op afstand 
uitleesbaar zijn. Dat betekent dat het schakelmoment voor de conventionele meters vervalt. 
Dit artikel is door de aanpassing niet meer van toepassing op slimme elektriciteitsmeters, maar alleen nog op conventionele elektriciteitsmeters, ongeacht het aantal telwerken. De 
conventionele meter wordt hiermee ingedeeld in profielcategorie A. 
Dit artikel is door de aanpassing niet meer van toepassing op conventionele 
elektriciteitsmeters, maar alleen nog op slimme elektriciteitsmeters, die op afstand 
uitleesbaar zijn. 
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BIJLAGE III 
Verslag bijeenkomst Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 

\ Netbeheer Nederland \ 

VS-2G20-2724 *wr>7 

Barchman Wuytierslaan 6 3818 LH Amersfoort 1 +31(0)33 422 46 80 
IBAN NL 10 RABO 0142197122 KVK 09173017 

W www.nedu.nl 
BTW NL8182.59.589.B.01 8-12 



NEDU 

7. Codewijzigingsvoorstel landelijke uitfasering TF voor tariefschakeling (D- 2020-10246) 
NEDU geeft een toelichting 

VS-2020-2724 Pagina 6 van 7 

VEMW vraagt hoe hoog de kosten zijn voor het in standhouden van het systeem. 
NEDU legt uit dat het voorstel de gevolgen regelt voor niet meer schakelen van 'domme' meters. 
VEMW merkt op dat het signaal ook voor andere zaken dan het idOfifsebafcelSG wordt gebruikt zoals het in- en uitschakelen van De vraag is hoe de kosten voor het aanpassen van deze apparatuur zich verhouden tot het uitschakelen van het TF-signaal. 
Volgens NEDU is het faciliteren van het TF-signaal geen gereglementeerde taak van de netbeheerder De netbeheerders weten niet wie er van het signaal gebruik maken 
De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord gaat om het voorstel naarde ACM te sturen. 
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BIJLAGE IV 

Ledenlijst NEDU d.d. 18 december 2019 
Betreffende de “ondemenningen” als bedoeld in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet 
Naam 
AGEM Levering B.V. 
Allure Energie B.V. 
Anexo B.V. 
Anode Energie 
Axpo Solutions AG 
Basic Energie 
Bewaakt & Bewoond 
Brainchild Capital Investments B.V. 
Chiriqui B.V. 
ConceptsnSolutions B.V. 
Coteq Netbeheer B.V. 
De Groene Stroomfabriek B.V. 
De Vrije Energie Producent 
De Vrije Energie Producent 
Delta Energie B.V. 
DGB Energie B.V. 
DNWG Staff B.V. 
E&G Trading Wholesale B.V. 
E.D. Mij B.V. 
Ealyze B.V. 
Econvert Climate & Energy B.V. 
e-Energy Europe B.V. 
Endesa Energia S.A. 
Enduris B.V. 
Eneco Energy Trade B.V. 

Classificatie 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Meetverantwoordelijke 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Regionaal Netbeheerder 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Meetverantwoordelijke 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Meetverantwoordelijke 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Regionaal Netbeheerder 
Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 

lidmaatschap 
Aspirant 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Aspirant 
Aspirant 
Aspirant 
Lid 
Aspirant 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Aspirant 
Lid 
Aspirant 
Aspirant 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

Eneco Energy Trade B.V. 
Eneco Services B.V. 
Eneco Zakelijk B.V. 
Eneco Zuid Nederland B.V. 
Energierdirect B.V. 
Energie365 B.V. 
Energieln B.V. 
EnergiePlaneet 
Energyhouse B.V. 
EnergyZero B.V. 
Enexis Netbeheer B.V. 

Programmaverantwoordelijke Gas 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Regionaal Netbeheerder 

Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Groepslid 
Lid 
Lid 
Aspirant 
Lid 
Aspirant 
Lid 
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NEDU 

Naam 
ENGIE Energie Nederland N.V. 
ENGIE Energie Nederland N.V. 
ENGIE Energie Nederland N.V. 
ENGIE Nederland Retail N.V. 
ENGIE UnitedConsumers Energie B.V. 
eni S.p.A. 
Enstroga B.V. 
Essent Energie Verkoop Nederland B.V. 
Essent Retail Energie B.V. 
Essent Sales Portfolio Mgmt B.V. 
Essent sales Portfolio Mgmt B.V. 
European energy Pooling bvba 
FENOR B.V. 
Fudura B.V. 
Gas Natural Europe 
GasTerra B.V. 
GasTerra B.V. 
Gasunie Transport Services BV 
Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd 
Getec Energie GmbH 
Green Dutch Energy B.V. 
Greenchoice 
Gulf Gas and Power (GGP B.V.) 
Hezelaer Energy B.V. 
HIJS Energie Consultants B.V. 

Classificatie 
Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
Programmaverantwoordelijke Gas 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
Programmaverantwoordelijke Gas 
Programmaverantwoordelijke Gas 
Energieleverancier 
Meetverantwoordelijke 
Energieleverancier 
Programmaverantwoordelijke Gas 
Energieleverancier 
Landelijk Netbeheerder 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 

lidmaatschap 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Groepslid 
Lid 
Aspirant 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Aspirant 
Lid 
Aspirant 
Lid 
Aspirant 

Holthausen Clean Energy B.V. Energieleverancier Aspirant 
Huismerk Energie N.V. 
HVC Energie B.V. 
IMServThe Netherlands B.V. 
Ingenieursbureau Ebatech B.V. 
INNAX energiemanagement B.V. 
Innova Energie B.V. 
Joulz Meetbedrijf B.V. 
Kenter B.V. 
Kikker Energie B.V. 
Kinect Energy Group 
Kleinverbruik Energie der Nederlanden 
Liander N.V. 
Main Energie 
N.V. RENDO 
Neosmart B.V. 

Energieleverancier 
Energieleverancier 
Meetverantwoordelijke 
Meetverantwoordelijke 
Meetverantwoordelijke 
Energieleverancier 
Meetverantwoordelijke 
Meetverantwoordelijke 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Regionaal Netbeheerder 
Energieleverancier 
Regionaal Netbeheerder 
Energieleverancier 

Lid 
Lid 
Aspirant 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Aspirant 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
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NEDU 

Naam 
NG&E Services Netherlands B.V. 
Nieuw Hollands Energiebedrijf B.V. 
NRG2050 Holding B.V. 
NutsServices B.V. 
NutsServices B.V. 
NutsServices B.V. 
OM Nieuwe Energie 
OMV Gas Marketing & Trading GmbH 
OMV Gas Marketing Trading & Finance 
B.V. 
PVNED Holding B.V. 
PZEM Energy B.V. 
PZEM N.V. 
Qurrent Nederland B.V. 
Qwint B.V. 
Raedthuys Energie BV 
Scholt Energy Control B.V. 
Sepa Green Energy B.V. 
ServiceHouse B.V. 
Slim met Energie B.V. (NieuweStroom) 
Stedin Netbeheer B.V. 
TenneT TSO B.V. 
Total Gas & Power 
Total Gas & Power Nederland B.V. 
Uniper Benelux N.V. 
Uniper Global Commodities 
Vandebron Energie B.V. 

Classificatie 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
Programmaverantwoordelijke Gas 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Programmaverantwoordelijke Gas 
Energieleverancier 
Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
Energieleverancier 
Programmaverantwoordelijke Gas 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Regionaal Netbeheerder 
Landelijk Netbeheerder 
Programmaverantwoordelijke Gas 
Energieleverancier 
Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
Programmaverantwoordelijke Gas 
Energieleverancier 

lidmaatschap 
Aspirant 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Aspirant 
Aspirant 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

Vattenfall Energy Trading Netherlands 
N.V. 
Vattenfall Energy Trading Netherlands 
N.V. 
Vattenfall Sales Nederland N.V. 
Vrij Op Naam B.V. 
Westland Infra Netbeheer B.V. 
WINGAS GmbH 
YUSO BVBA 

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 
Programmaverantwoordelijke Gas 
Energieleverancier 
Energieleverancier 
Regionaal Netbeheerder 
Energieleverancier 
Programmaverantwoordelijke Elektriciteit 

Lid 
Lid 
Lid 
Aspirant 
Lid 
Lid 
Lid 
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