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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 IMetcode elektriciteit. Het voorstel heeft betrekking op het dagelijks versturen 
van meetwaarden van telemetrie grootverbruikaansluitingen elektriciteit voor de allocatie van de netbe- heerder en het versturen van allocatiegegevens elektriciteit aan de Balance Responsible Party (BRP). 
Aanleiding 
Dagelijks leveren de meetverantwoordelijken gemeten of geschatte kwartierwaarden voor elektriciteit aan (op dit moment middels het E66-bericht). Conform de Informatiecode Elektriciteit en Gas artikel 
6.2.2.2. dient de meetverantwoordelijke voor 10:00 uur op de eerstvolgende werkdag de meetgegevens betreffende telemetrie aansluitingen aan te leveren aan de netbeheerder. De netbeheerder stuurt vervol- gens conform artikel 10.18 lid 4 van de Netcode voor 16:00 uur de meetgegevens naar de BRP. 
Dit betekent dat de meetgegevens van vrijdag uiterlijk op de eerstvolgende maandag vóór 16:00 uur bij 
de BRP worden aangeleverd. Bij zon-, feest- en daaraan gelijkgestelde dagen betekent dit in het ongun- stige geval dat de BRP's tot zes kalenderdagen moeten wachten tot zij de eerste allocatieberichten ont- 
vangen. De BRP's moeten iedere kalenderdag hun energieprogramma naar TenneT opsturen met daarin 
de prognose van de invoeding en/of afname van hun klanten gedurende de volgende dag. Hiervoor is het van belang om zo snel mogelijk te weten wat de aangeslotenen de vorige dag aan energie heeft ingevoed 
of afgenomen. 
Doelstelling 
Het voorstel heeft als doel om het communicatieproces aan de BRP van beschikbare meetgegevens van telemetrieaansluitingen te versnellen. 
Inhoud op hoofdlijnen 
De wijzigingen beogen dat de meetverantwoordelijke ook op niet-werkdagen (ook eventueel niet gevali- 
deerde) meetgegevens aan de netbeheerder verzendt, welke de netbeheerder via allocatieberichten au- tomatisch doorstuurt naar de BRP. Hierbij wordt aangesloten bij het huidige proces zoals dat op werkda- 
gen plaatsvindt. 
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De netbeheerder zal op basis van de gegevens die hij van de meetverantwoordelijke ontvangt met behulp van het allocatieproces de gegevens naar de BRP sturen. De netbeheerder verzendt, ook indien de meet- gegevens nog niet compleet zijn, zijn resultaten naar de BRP. De wijzigingsvoorstellen voor de leeg zijn in 
bijlage I artikelsgewijs opgenomen. Per artikel zijn de wijzigingen rood gemarkeerd, waarbij de te verwij- deren tekstonderdelen zijn doorgehaald en de toe te voegen tekstonderdelen onderstreept. In bijlage II is 
een artikelsgewijze toelichting opgenomen. 
Alternatieven De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de bespreking van issues in NEDU-verband waarbij de marktrollen zijn vertegenwoordigd. Hierbij zijn alternatieven gewogen en ter zake keuzes gemaakt. De 
volgende mogelijkheden zijn overwogen: 
Netbeheerder verzendt de meetgegevens en voert geen allocatie uit op niet-werkdagen Het voordeel daarvan is dat de beschikbare meetgegevens van telemetrieaansluitingen altijd door de net- beheerder aan de BRP's worden verstrekt en dat dit aansluit bij het toekomstige proces van Allocatie 2.0. De nadelen zijn mogelijk extra kosten voor de netbeheerder, beperkte mogelijkheden om de kwaliteit van 
de verstrekte meetgegevens na te gaan en het gebrek aan overige allocatiegegevens (zoals de allocatie van kleinverbruikaansluitingen) op niet-werkdagen. 
Netbeheerder verzendt de meetgegevens en voert wel allocatie uit op niet-werkdagen 
Daarbij zijn drie opties onderscheiden: 

• zonder plausibiliteitstoets Voordeel is dat zowel de BRP als de netbeheerder alle beschikbare telemetriemeetgegevens en 
berekende gegevens ontvangen op niet-werkdagen. De nadelen zijn mogelijk extra kosten voor de netbeheerder, beperkte mogelijkheden om de kwa- liteit van de verstrekte meetgegevens na te gaan en door het mogelijk ontbreken van meetdata 
en/of tijdelijke nulwaarden kan het netverliesprofiel en de meet correctie factor (MCE) onevenre- dig hoog of juist laag uitvallen voor de kalenderdag. 

• met beperkte plausibiliteitstoets Er worden, wanneer de plausibiliteitschecks leiden tot uitval, niet altijd de beschikbare gegevens 
verstrekt door de netbeheerder aan de BRP's, omdat er dan in totaal geen gegevens worden ver- 
strekt aan de BRP. Daarnaast wordt het proces ondoorzichtig. Immers, die BRP's gaan er vanuit dat de MCE buiten de bandbreedte is gevallen indien zij geen allocatie berichten hebben ontvangen. 

• met volledige plausibiliteitstoets 
Deze variant geeft bij gelijke input een hogere kwaliteit dan bij de andere oplossingen omdat 
deze een realistischer resultaat heeft als output. Daarnaast is dit proces conform het allocatiepro- ces zoals dat op werkdagen plaatsvindt. Om dit te implementeren zijn wel extra bouwkosten voor de netbeheerder voorzien. 

De keuze is gevallen op de laatste variant: met volledige plausibiliteitstoets. 
Consequenties van het voorstel voor klanten en eventuele andere betrokkenen 
Effect voor de afnemer 
Zowel de kleinverbruiker als de grootverbruiker merken niets van het eerder versturen van de meetgege- 
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vens van de meetverantwoordelijke naar de netbeheerder en de allocatiegegevens van de netbeheerder naar de BRP. De gegevens die in het weekend beschikbaar komen worden niet meer op maandag, maar 
op zaterdag en zondag al verzonden. Het voorstel draagt bij aan een zuivere prognose van BRP's van het energievolume. Dit draagt bij tot een lager onbalansrisico voor de BRP. De afnemer profiteert hier indirect van omdat zijn onbalansrisico lager wordt. Daarmee worden naar verwachting de kosten voor de afnemer 
lager. 
Effect voor de meetverantwoordelijke De meetverantwoordelijke levert de meetgegevens ook op niet-werkdagen aan de netbeheerder aan. Veel meetverantwoordelijken doen dit nu al, storingen worden de eerstvolgende werkdag door de meet- verantwoordelijke in behandeling genomen, conform het huidige proces. Indien de meetverantwoorde- lijke regulier onderhoud aan zijn systemen uitvoert dient hij een aankondiging hiervan te doen. 
Effect voor de netbeheerder 
Doordat de netbeheerder dit proces volledig geautomatiseerd uitvoert, levert dit geen extra resourcekos- ten op. Wel dient de netbeheerder wanneer hij regulier onderhoud aan zijn systemen uitvoert een aan- kondiging hiervan te doen zodat de BRP weet wat hij kan verwachten en daarop kan acteren. 
Effect voor de leverancier Geen 
Effect voor de BRP De BRP ontvangt ook op niet-werkdagen meetgegevens om de prognoses voor de energiebalans mee op te stellen. Dit draagt bij een zuiverdere prognose van de energiebalans. 
Samenhang met aanhangige codewijzigingen 
Dit codewijzigingsvoorstel maakt onderdeel uit van de Thema Release 2021, waar meer codewijzigings- voorstellen deel van uitmaken. Er is geen samenloop tussen dit codewijzigingsvoorstel en een ander inge- diend codewijzigingsvoorstel. 
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. Hieronder volgt een beschrijving aan de hand van de relevante toetsingscriteria: 
de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de elektriciteitsmarkt Door de beschikbare gegevens in de gehele procesketen sneller te verstrekken kunnen partijen op basis van een gelijk speelveld mogelijk eerder inspelen op ontwikkelingen. 
een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders 
De netbeheerders verstrekken de beschikbare informatie eerder. Hun kwaliteit van dienstverlening stijgt. 
Op basis van een betere voorspelling van het energievolume door de BRP's, zou hiermee de kwaliteit van de energieprogramma's en transportprognoses die de netbeheerders ontvangen ook automatisch beter moeten worden. Dit kan een positief effect hebben op de balancering en het voorspellen van problemen 
in het transportnet. 
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een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de energiebalans op een wijze die de 
kosten weerspiegelt Door het eerder verstrekken van gegevens krijgen BRP's de mogelijkheid om eerder in te spelen op ont- wikkelingen in de energiebalans. 
Gevolgde procedure 
De codewijzigingen zijn op 4 maart 2020 vastgesteld door de ALV NEDU en voor zover het de Netcode be- treft op 30 januari 2020 door de Taakgroep Regulering als voorstel namens de gezamenlijke netbeheer- ders. Het overleg met representatieve organisaties van marktpartijen zoals bedoeld in artikel 33 Elektrici- teitswet 1998 heeft op 16 april 2020 plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gastransportnetten ("GEN"). Het relevante deel van het GEN-verslag is opgenomen in bij- lage III. 
Inwerkingtreding 
De beoogde inwerkingtredingsdatum is per de themarelease 2021, vastgesteld op 20 november 2021. 
Representativiteit NEDU In NEDU zijn netbeheerders, leveranciers, meetverantwoordelijken en programmaverantwoordelijken verenigd. Tijdens de ledenvergadering van 4 maart 2020 zijn de voorgestelde wijzigingen van de Informa- 
tiecode unaniem vastgesteld. Gelet hierop is het onderhavige wijzigingsvoorstel ingediend door een re- presentatief deel van de in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet bedoelde ondernemin- gen. Zie desgewenst bijgaande actuele ledenlijst (Bijlage V). 
Met vriendelijke groet, 

Voorzitter 
Vereniging NEDU 

BIJLAGEN 
I Codewijzigingen 
II Toelichting III Verslag GEN 
IV Ledenlijst NEDU 
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BIJLAGE I 
Codewijzigingen 
ARTIKEL I 
De Informatiecode elektriciteit en gas wordt als volgt gewijzigd: 
A S.2.2.2 
De op grond van 6.2.2.1 tot stand gekomen meetgegevens inzake alle aansluitingen waarvoor hij 
meetverantwoordelijkheid draagt, worden tezamen met de op basis van 3.3.3.4 van de Meetcode 
elektriciteit bepaalde meetgegevens, op de eerstvolgende werkdag vóór 10:00 uur door do 
meetverantwoordelitke verzonden aan de netbeheerder.De meetverantwoordelijke zendt de 
meetgegevens, bedoeld in 6.2.2.1, voor alle aansluitingen waarvoor hij meetverantwoordelijkheid draagt, 
samen met de meetgegevens, bedoeld in 6.2.2.10, uiterliik de eerstvolgende kalenderdag vóór 10:00 uur 
aan de netbeheerder. 

9.3 Onderhoud 
9.3.1 Onderhoud systemen in het kader van meetdata uitwisseling 
9.3.1.1 
De netbeheerder voert op niet werkdagen gepland onderhoud uit aan zijn systemen voor de processen 
genoemd in hoofdstuk 6. 

9.3.1.2 
De netbeheerder bericht de betrokken partijen uiterliik een werkdag voor de dag van onderhoud over de 
periode van het geplande onderhoud, bedoeld in 9.3.I.I. Het bericht wordt niet verstuurd via het elektro- 
nisch berichtenverkeer. 

9.3.1.3 
De meetverantwoordelijke voert op niet werkdagen gepland onderhoud uit aan zijn systemen voor de 
processen genoemd in hoofdstuk 6. 
9.3.1.4 
De meetverantwoordelijke bericht de betrokken partijen uiterliik een werkdag voor de dag van onderhoud 
over de periode van het geplande onderhoud, bedoeld in 9.3.1.3. Het bericht wordt niet verstuurd via het elek- 
tronisch berichtenverkeer. 

De Netcode elektriciteit wordt als volgt gewijzigd: 
B 
Artikel 10.18 
1 De netbeheerder stuurt de op grond van artikel 10.17, zevende lid, verzamelde meetgegevens inzake alle 
aansluitingen op zijn net aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor 16:00 uur van de eerste 
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wefkkalenderdag na afloop van het desbetreffende etmaal. 
2 In de op grond van het eerste lid aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet toe te zenden 
meetgegevens zijn tevens de meetcorrectiefactoren opgenomen. 
3 Netbeheerders van netten met een spanningsniveau gelijk aan of hoger dan 110 kV verstrekken tevens de 
meetgegevens met betrekking tot de hoeveelheden met andere netten uitgewisselde energie, op vijftienminu- 
tenbasis, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, voor zover deze hoeveelheden niet geme- 
ten worden door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. 
4 De netbeheerder stuurt de op grond van artikel 10.17, achtste lid, verzamelde meetgegevens aan de desbe- 
treffende BRP voor 16:00 uur van de eerste wefkkalenderdag na afloop van het desbetreffende etmaal. 
5 De netbeheerder die aansluitingen in een congestiegebied beheert, stuurt aan de netbeheerder van het lan- 
delijk hoogspanningsnet voor iedere CG-aangeslotene in dat gebied de hoeveelheid op de desbetreffende aan- 
sluitingen met het net uitgewisselde energie per onbalansverrekeningsperiode voor 16:00 uur van de eerste 
werkdag na afloop van het desbetreffende etmaal. 
6 De netbeheerder die aansluitingen in een congestiegebied beheert, stuurt aan iedere CG-aangeslotene de 
hoeveelheid op zijn aansluitingen met het net uitgewisselde energie per onbalansverrekeningsperiode voor 
16:00 uur van de eerste werkkalenderdag na afloop van het desbetreffende etmaal. 
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BIJLAGE II 
Toelichting 
Artikelsgewijze toelichting 
Artikel Toelichting 
Informatiecode 
6.2.2.2 Dit artikel is herschreven voor een betere leesbaarheid. Tevens is de term kalen- derdag vervangen door werkdag, om ervoor te zorgen dat de meetverantwoorde- lijke de meetgegevens ook in het weekend aan de netbeheerder verzendt. 
9.3.1.1 Om het proces van de meetgegevens verstrekking zoveel mogelijk ongestoord te laten verlopen, is in dit artikel opgenomen dat de netbeheerder alleen op niet 

werkdagen gepland onderhoud uitvoert aan de systemen. 
9.3.1.2 Dit artikel zorgt ervoor dat betrokken partijen op de hoogte zijn van het gepland onderhoud. Daar wordt geen bericht voor ingericht in het elektronische berichten- verkeer. 
9.3.1.3 Om het proces van de meetgegevens verstrekking zoveel mogelijk ongestoord te laten verlopen, is in dit artikel opgenomen dat de meetverantwoordelijke alleen op niet werkdagen gepland onderhoud uitvoert aan de systemen. 
9.3.1.4 Dit artikel zorgt ervoor dat betrokken partijen op de hoogte zijn van het gepland onderhoud. Daar wordt geen bericht voor ingericht in het elektronische berichten- verkeer. 
Netcode elektriciteit 
10.18 Het vervangen van werkdag door kalenderdag in dit artikel zorgt ervoor dat de net- beheerder de allocatiegegevens ook in het weekend naar de BRP verstuurt. 
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BIJLAGE Verslag bijeenkomst Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 
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3. Codewijzigingsvoorstel dagelijks versturen meetwaarden elektriciteit (0-2020- 10350) 
Naar aanleiding van pagina 2 vraagt VEMW een toelichting op de zinsnede (onder het kopje volledige plausibiliteitstoets') dat er extra bouwkosten voor de netbeheerder zijn voorzien. NEDU geeft aan dat dit erg meevalt, de extra bouwkosten zijn niet significant. 
VEMW wijst op een typefout op pagina 3. netbeheerders vertrekken moet netbeheerders verstrekken' zijn. 
N.a.v. pagina 5. amkel 9.3.1.4 vraagt VEMW of onder 'betrokken partijen' ook de aangeslotenen worden verstaan VMNed antwoordt ontkennend, de marktpartijen worden m deze geïnformeerd, de aangeslotenen derhalve niet. 
De voorzitter concludeert dat het codewijzigingsvoorstel D-2020-10350 doorgestuurd kan worden naar de ACM; dit is een unaniem besluit 
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BIJLAGE IV 

Ledenlijst NEDU d.d. 4 maart 2020 
Betreffende de “ondernemingen" als bedoeld in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet 

Naam Classificatie Type lid- 
maatschap 

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 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. 
Eneco Energy Trade B.V. 
Eneco Services B.V. 
Eneco Zakelijk B.V. 
Eneco Zuid Nederland B.V. 
Energie:direct B.V. 
EnergiePlaneet 
Energyhouse B.V. 
EnergyZero B.V. 
Enexis Netbeheer B.V. 
ENGIE Energie Nederland N.V. 
ENGIE Energie Nederland N.V. 
ENGIE Energie Nederland N.V. 
ENGIE Nederland Retail N.V. 

Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Lid 
Meetverantwoordelijke Lid 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Aspirant 
Energieleverancier Aspirant 
Energieleverancier Aspirant 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Aspirant 
Regionaal Netbeheerder Lid 
Energieleverancier Lid 
Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Lid 
Meetverantwoordelijke Lid 
Energieleverancier Aspirant 
Energieleverancier Lid 
Meetverantwoordelijke Aspirant 
Energieleverancier Aspirant 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Lid 
Regionaal Netbeheerder Lid 
Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Groepslid 
Energieleverancier Aspirant 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Aspirant 
Regionaal Netbeheerder Lid 
Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Lid 
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Naam Classificatie Type lid- 
maatschap 

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. 
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 
Greenchoice 
Gulf Gas and Power (GGP B.V.) 
Hezelaer Energy B.V. 
HIJS Energie Consultants B.V. 
Holthausen Clean Energy B.V. 
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. 
NG&E Services Netherlands B.V. 
Nieuw Hollands Energiebedrijf B.V. 
NieuweStroom 
NutsServices B.V. 
NutsServices B.V. 
NutsServices B.V. 

Energieleverancier Groepslid 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Aspirant 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Lid 
Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
Energieleverancier Lid 
Meetverantwoordelijke Lid 
Energieleverancier Lid 
Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
Energieleverancier Lid 
Landelijk Netbeheerder Lid 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Aspirant 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Aspirant 
Energieleverancier Aspirant 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Lid 
Meetverantwoordelijke Aspirant 
Meetverantwoordelijke Lid 
Meetverantwoordelijke Lid 
Energieleverancier Lid 
Meetverantwoordelijke Lid 
Meetverantwoordelijke Lid 
Energieleverancier Aspirant 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Lid 
Regionaal Netbeheerder Lid 
Energieleverancier Lid 
Regionaal Netbeheerder Lid 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Aspirant 
Energieleverancier Lid 
Energieleverancier Lid 
Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Lid 
Programmaverantwoordelijke Gas Lid 
Energieleverancier Lid 
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\ Netbeheer Nederland \ 

Naam Classificatie Type lid- 
maatschap 

OM Nieuwe Energie Energieleverancier Lid 
OMV Gas Marketing & Trading GmbH Programmaverantwoordelijke Gas Aspirant 
OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V. Energieleverancier Aspirant 
Pure Energie Energieleverancier Lid 
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 
Scholt Energy Control B.V. Energieleverancier Lid 
Sepa Green Energy B.V. Energieleverancier Lid 
ServiceHouse B.V. 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 

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

80 W www.nedu.nl 
BTW NL8182.59.589.B.01 

12-12 




