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Geachte mevrouw Hijmans van den Bergh, 
Hierbij ontvangt u, namens een representatief deel van de in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 
Gaswet bedoelde ondernemingen een voorstel tot wijziging van de Informatiecode elektriciteit en gas 
("leeg"), zoals bedoeld in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet en namens gezamenlijke 
netbeheerders tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektrici- 
teitswet 1998, in casu de Allocatiecode gas. Het betreft een voorstel waarin een tweetal voorstellen is opgenomen, betreffende (i) het wijzigen van de aanleverdatum van de calorische omrekenfactor in het 
CalGosboek en (ii) het harmoniseren en wijzigen van de aanleverdatum voor profielen. 
Aanleiding (i) het wijzigen van de aanleverdatum van de calorische omrekenfactor in het CalGosboek De samenstelling van aardgas, en daarmee de energetische waarde, varieert. In Nederland wordt het ge- leverde gas bij de klant gemeten in m3. Om te corrigeren voor verschillen in energetische waarde, wordt het geleverde aardgas teruggerekend naar één standaard energetische waarde. Om dat te kunnen doen is de calorische waarde van het gas nodig. 
De regionale netbeheerders bepalen de correctiefactoren uit de calorische waarden per uur, dit betreft de V2 allocatiedata, zoals beschreven in paragraaf 2.4 van de Allocatiecode gas. Uit de uurlijkse calorische 
waarden en de calorische waarden zoals zij deze ontvangen van GTS (MINFO) bepaalt de regionale 
netbeheerder volumeafhankelijk de gewogen gemiddelde calorische uurwaarden voor de gasmaand. Het 
aanlevermoment van de calorische omrekenfactor in het CalGosboek is in de praktijk uiterlijk de zevende werkdag van de maand. Dit is gebaseerd op de V2 allocatiedata. De leeg gaat echter nog uit van gebruik van de V3 allocatiedata voor het aanleveren van de calorische omrekenfactor in het CalGosboek met een 
aanlevertermijn tot de achttiende werkdag. 
De leveranciers hebben de gewogen gemiddelde calorische waarden nodig om tot een accurate verbruiks- 
bepaling te komen voor kleinverbruikersaansluitingen. Indien deze waarden op het moment van ver- bruiksbepaling door de leverancier niet beschikbaar zijn, gebruikt de leverancier een benadering van de gewogen gemiddelde calorische waarde. 
(ii) het harmoniseren en wijzigen van de aanleverdatum voor profielen 
Het conform de codes vier keer per jaar updaten en vaststellen voor alleen elektriciteit wordt gezien als niet doelmatig en verhoogt onnodig de kosten van de profielallocatie, zonder dat de allocatie verbetert. Bij gas vindt vaststelling van de profielen een keer per jaar plaats. Er blijkt daarnaast te weinig tijd te zijn tussen aanlevering van de brondata en het vaststellen van de profielen om een zorgvuldige toetsing door de verschillende overlegorganen (expertgroepen, commissie verbruiksprofielen en wholesale issuecommissies) te 
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borgen. Dit verhoogt de kans op fouten in de vast te stellen verbruiksprofielen. Verbruiksprofielen die fouten bevatten zorgen voor een allocatie die minder goed aansluit bij de daadwerkelijke verbruiken, dit veroorzaakt kruissubsidie tussen klantgroepen. 
Doel van het voorstel Het voorstel beoogt de leeg in overeenstemming te brengen met de kortere termijn die in de praktijk gehan- teerd wordt voor het aanleveren van de gewogen gemiddelde calorische waarden in het CalGosboek. De hui- dige werkwijze zorgt ervoor dat leveranciers meer verbruiksbepalingen op de vastgestelde gewogen gemid- delde calorische waarde kunnen uitvoeren, hetgeen de juistheid van de facturen aan kleinverbruikers bevor- dert. Ook beoogt het voorstel de aanleverdata van profielen voor elektriciteit te harmoniseren met de aanle- 
verdata van profielen voor gas, waarbij tevens het hele voorafgaande kalenderjaar in de berekening wordt opgenomen. Verder beoogt het voorstel de termijn voor het aanleveren van de verbruiksprofielen te verlengen om- wille van de zorgvuldigheid van de vaststelling van die profielen. 
Inhoud op hoofdlijnen Het voorstel betreft in de eerste plaats een aanpassing van de aanlevertermijn voor de calorische omre- kenfactor in het CalGosboek van uiterlijk achttien werkdagen naar uiterlijk zeven werkdagen. 
In de tweede plaats wordt voorgesteld de elektriciteits- en gasprofielen jaarlijks op 1 moment vast te stel- len. Voorgesteld wordt om de tekst van de code voor elektriciteit te harmoniseren met de aangepaste 
tekst voor gas. 
In de derde plaats wordt in het voorstel een aanpassing voor de aanlevertermijnen voor verbruiksprofie- 
len gas en elektriciteit voor klein- en grootverbruikers aangepast naar 1 augustus. De verbruiksprofielen gas worden bepaald op basis van de allocatiedata van de voorgaande periode. In het kader van de kwali- teitsverbetering is het tevens wenselijk het hele voorafgaande kalenderjaar mee te nemen in de daarvoor 
benodigde berekening. Dit kan na afronding van de gehele allocatieperiode van gas (na de tiende werkdag in april). Het overlegplatform Verbruiksprofielen krijgt door deze aanpassing na ontvangst van de brondata in april de tijd tot 1 augustus om tot vaststelling van de profielen te komen. 
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. Onder A van Artikel I staan de wijzigingsvoorstellen inzake het communi- ceren van de calorische omrekenfactor in het CalGosboek. Onder B van Artikel I en Artikel II zijn de wijzi- gingsvoorstellen inzake harmoniseren en het wijzigen van de aanleverdatum voor profielen opgenomen. 
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 elektrici- teitsvoorziening 
Het verkorten van de aanlevertermijn van de vastgestelde gewogen gemiddelde calorische waarde bevor- dert de snelheid van het opmaken van de facturen aan kleinverbruikers. 
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Het harmoniseren van de aanleverdata voor profielen is voor de elektriciteitsprofielen doelmatiger dan vier maal per jaar aanleveren en vaststellen van data. Voor gasprofielen wordt het verbruik over het hele kalenderjaar meegenomen. 
de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de elektriciteitsmarkt 
Het aanpassen van de aanleverdata levert zorgvuldiger profielen op voor gas en elektriciteit. 
een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de energiebalans op een wijze die de 
kosten weerspiegelt Het aanpassen van de aanleverdata levert zorgvuldiger profielen op voor gas en elektriciteit. 
Alternatieven 
De onderhavige voorstellen vloeien voort uit de beslechting van issues in NEDU-verband waarin alle marktrollen zijn vertegenwoordigd. Hierbij zijn alternatieven gewogen en ter zake keuzes gemaakt. 
(i) Geen aanpassing Het voorstel voor de aanpassing van de aanlevertermijn voor de calorische omrekenfactor in het CalGos- boek had ook achterwege gelaten kunnen worden. De consequentie daarvan is, dat de termijn die in de praktijk gehanteerd wordt, niet formeel is vastgelegd. Er blijft aldus ruimte bestaan om de aanlevering van de calorische omrekenfactor minder snel door te geven, terwijl deze wel beschikbaar is. Vastlegging 
van de huidige werkwijze bevestigt de vigerende aanlevertermijn. 
(ii) vier maal per jaar vaststellen van profielen 
Het conform de codes vier maal per jaar updaten en vaststellen voor alleen elektriciteit veroorzaakt ho- gere kosten voor profielallocatie, zonder dat de allocatie verbetert. 
(iii) Minder zorgvuldige toetsing of gebruik van onvolledige allocatiedata van het voorgaande jaar Het niet aanpassen van de aanlevertermijn naar 1 augustus van elk jaar leidt tot vaststellen van profielen in een kort tijdsbestek. 
Consequenties van het voorstel voor klanten en eventuele andere betrokkenen 
Effect voor de klant Meer kleinverbruikers van gas kunnen een factuur op basis van gewogen gemiddelde calorische waarde ontvangen door de aanpassing van de aanlevertermijn van de calorisch omrekenfactor. 
Het harmoniseren en aanpassen van de aanlevertermijnen voor de profieldata van gas en elektriciteit geldt voor zowel klein- als grootverbruikers. Zij merken niets van die wijzigingen, het opstellen van de pro- fielen is een bestaand proces. 
Effect voor de marktpartijen 
Het voorstel voor de aanpassing van de aanlevertermijn voor de calorische omrekenfactor in het CalGos- boek zorgt dat alle marktpartijen deze sneller ter beschikking hebben. 
Een jaarlijkse frequentie van het vaststellen van de profielen voor elektriciteit is doelmatiger dan vier maal per jaar vaststellen. De marktpartijen hoeven minder vaak gegevens te verwerken. 
Samenhang met aanhangige codewijzigingen 
Er is geen samenhang met andere codewijzigingsvoorstellen. 
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Gevolgde procedure De codewijzigingen zijn op 22 januari 2020 vastgesteld door de ALV NEDU en voor zover het wijzigingen 
van de Allocatiecode gas betreft op 30 januari 2020 door de Taakgroep Regulering vastgesteld als voorstel namens de gezamenlijke netbeheerders. Het overleg met representatieve organisaties van marktpartijen zoals bedoeld in artikel 33 Elektriciteitswet 1998 heeft op 5 maart 2020 plaatsgevonden tijdens een bij- eenkomst van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gastransportnetten ("GEN"). Het relevante deel van het GEN-verslag is opgenomen in bijlage III. 
Inwerkingtreding De beoogde inwerkingtredingsdatum is zo spoedig mogelijk. 
Representativiteit NEDU In NEDU zijn netbeheerders, leveranciers, meetverantwoordelijken en programmaverantwoordelijken 
verenigd. Tijdens de ledenvergadering van 22 januari 2020 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- 
doelde ondernemingen. Zie desgewenst bijgaande actuele ledenlijst (Bijlage IV). 
Met vriendelijke groet, 

Voorzitter 
Vereniging NEDU Directeur 

Netbeheer Nederland 

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 
2.4.2 
De regionale netbeheerders stellen uiterlijk de achttiende zevende werkdag van de maand per netgebied 
aan de leveranciers de maandgemiddelde calorische omrekenfactor van het naar dat netgebied getrans- 
porteerde gas zoals bedoeld in paragraaf 2.4 van de Allocatiecode Gas van tenminste de maand vooraf- 
gaand aan de huidige maand online in het CalGos-boek, bedoeld in 2.4.1, beschikbaar. 
B 
BI.1.2 Urtertijk de derde week van de maanden januari, april, juli en oktober doet een representatief deel van de ondernemingen dio zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van oloktricitoit oon hot 
overlegplatform ex artikel Bl.0.1 oen gemotiveerd voorstel voor de profielen die in het volgend kwartaal gehanteerd zullen worden; Uiterliik op 1 augustus van elk laar stelt het overlegplatform bedoeld in BI.0.1 per profielcategorie de profieldata ter beschikking aan de netbeheerders en de proerammaverantwoorde- liiken die balansverantwoordeliikheid dragen voor profielafnemers. 
BI.1.3 üiterlijk 1 week nadat hot voorstel, bedoeld in BI.1.2 is gedaan, boslwt het overlegplatform ex artikel 
Bl.0.1 over dit voorstet-en-wordt do aldus vastgostelde set profielen onverwijld gezonden aan alle netbe- heerders en programmaverantwoordelijken die balanceringsverantwoordelijkheid dragen voor aansluitin- gen mot oon gecontracteerd transportvormogon kleiner dan 100 kW.fvervallenl 
BI.1.4 
De netbeheerder gebruikt de aldus vastgostelde ter beschikking gestelde profielendata worden toegepast 
bij de profielberekeningen vanaf de eerste kalenderdag van het volgende kwortaalkalenderiaar. 
B3.2.1 
Uiterlijk op 1 april augustus van elk laar wordenstelt het overlegplatform bedoeld in B.3.1.2 per profielca- 
tegorie de profieldata (de parameters TOP, RER en 1ST) ter beschikking aan de regionale netbeheerders 
en de programmaverantwoordelijken die balansverantwoordeliikheid dragen voor profielafnemersteelae- schikking gesteld door hot overlegplatform als bedoeld in B3.1.2. 
B3.2.2 
De netbeheerder gebruikt de aldus ter beschikking gestelde profieldata werden door de regionale notbe hoorder gebruikt bij de profielberekeningen vanaf de eerste gasdag van het volgende kalenderjaar. 
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Artikel II 
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De Allocatiecode gas wordt als volgt gewijzigd: 
Bla.2.1 Uiterlijk op 1 j«lt augustus van elk jaar stelt het overlegplatform, bedoeld in B3.1.2 van de Informatiecode 
elektriciteit en gas, de parameters voor het verbruiksprofiel voor de profielcategorie GXX ter beschikking aan de beheerder van het Centraal Systeem Stuursignaal. 
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BIJLAGE II 
Artikelsgewijze toelichting 

Artikel/Bijlage Toelichting 
Informatiecode 2.4.2 In dit artikel wordt 'achttiende' vervangen door 'zevende', zodat de calorische omrekenfactor eerder beschikbaar komt.. 
BI.1.2 In dit artikel wordt de jaarlijkse termijn opgenomen van de vaststelling van de profielen door het overlegplatform Verbruiksprofielen. De gegevens worden nog maar één keer per jaar aangeleverd. De formulering is zoveel mogelijk gelijk aan 

artikel B3.2.1 voor gas. 
BI.1.3 De formulering van BI.1.3 en BI.1.4 zijn zoveel mogelijk gelijk aan artikel B3.2.2 (gas). 
BI.1.4 De datum van het beschikbaar stellen en de formulering is zoveel mogelijk gelijk aan artikel B3.2.2. 
B3.2.1 Om het zorgvuldig opstellen van de verbruiksprofiel gas (gebaseerd op de definitieve 

allocatiegegevens) mogelijk te maken, is de aanleverdatum van de verbruiksprofielen op 1 augustus gesteld. 
Behalve de regionale netbeheerders, maakt ook de landelijk netbeheerder gas gebruik van de verbruiksprofielen gas (met name voor de near realtime allocatie). 
De profieldata bij gas zijn in paragraaf B3.2.3 opgesomd; om dubbelingen (en in de toekomst mogelijke verschillen) te voorkomen, wordt deze uitleg hier verwijderd. 

B3.2.2 Behalve de regionale netbeheerders, maakt ook de landelijk netbeheerder gas gebruik van de verbruiksprofielen gas (met name voor de near realtime allocatie). 
Allocatiecode 
gas Bla.2.1 Alleen voor de near realtime allocatie gas wordt voor de allocatie van de 

aansluitingen in de profielcategorie GXX ook een profiel gebruikt. Om de aanlevertermijn gelijk te trekken met die van de overige verbruiksprofielen wordt in dit artikel 'juli' vervangen door 'augustus'. 
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BIJLAGE III 
Verslag bijeenkomst Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 

\ Netbeheer Nederland 
\ 
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Codewijzigingen betreffende elektriciteit en gas 
6. Codewijzigingsvoorstel harmonisatie en wijziging pxpftglaant&Y&atoia en wijziging aanleverdatum calorische omrekeningsfactor (D-2020-10245) 
NEDU geeft een toelichting 
VEMW vraagt of er opties zijn voor het door middel van automatisenng te behalen kostenbesparingen 
NEDU zegt binnenkort collectieve allocatie te gaan invoeren 
De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord gaat om het voorstel naar de ACM te sturen 
7. Codewijzigingsvoorstel landelijke uitfasering TF voor tariefschakeling (D- 2020-10246) 

NEDU geeft een toelichting 

VS-2020-2724 Pagina 6 van 7 
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BIJLAGE IV 

Ledenlijst NEDU d.d. 22 januari 2020 
Betreffende de "ondernemingen" als bedoeld in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet 

Lid Marktrol Type 
Lidmaat- 
schap 

AGEM Levering B.V. Energieleverancier Lid 
Allure Energie B.V. Energieleverancier Lid 
Anexo B.V. Meetverantwoordelijke Lid 
Anode Energie Energieleverancier Lid 
Axpo Solutions AG Energieleverancier Lid 
Basic Energie Energieleverancier Aspirant 
Bewaakt & Bewoond Energieleverancier Aspirant 
Brainchild Capital Investments B.V. Energieleverancier Aspirant 
Chiriqui B.V. Energieleverancier Lid 
ConceptsnSolutions B.V. Energieleverancier Aspirant 
Coteq Netbeheer B.V. Regionaal Netbeheerder Lid 
De 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 Lid 
Endesa Energia S.A. 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 
EnergiePlaneet Energieleverancier Aspirant 
Energyhouse B.V. Energieleverancier Lid 
EnergyZero B.V. Energieleverancier Aspirant 

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

10-12 



NEDU Netbeheer Nederland \ 

Enexis Netbeheer 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 
FENOR B.V. Energieleverancier Lid 
Fudura B.V. Meetvera ntwoordel ij ke 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 Retail Ltd Energieleverancier Lid 
Getec Energie GmbH Energieleverancier Lid 
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 
IMServ The Netherlands B.V. Meetverantwoordelijke Aspirant 
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 
Kleinverbruik Energie der Nederlanden Energieleverancier Lid 
Liander N.V. Regionaal Netbeheerder Lid 
Main Energie Energieleverancier Lid 
N.V. RENDO Regionaal Netbeheerder Lid 
Neosmart B.V. Energieleverancier Lid 
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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 & Finance 
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. (Handelsnaam: 
NieuweStroom) 

Energieleverancier Lid 
Stedin Netbeheer B.V. Regionaal Netbeheerder Lid 
TenneT TSO 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 Netherlands 
N.V. 

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
Vattenfall Energy Trading Netherlands 
N.V. 

Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
Vattenfall Sales Nederland N.V. Energieleverancier Lid 
Vrij Op Naam B.V. Energieleverancier Aspirant 
Westland Infra Netbeheer B.V. Regionaal Netbeheerder Lid 
WINGAS GmbH Energieleverancier Lid 
YUSO BVBA Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
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