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Codewijzigingsvoorstel publiceren calorische

waarden en in bedrijf name meetinrichtingen GV

Geachte heer Van Houten,
Hierbij ontvangt u 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 12b, lid 1 van de Gaswet, in casu de Begrippencode
gas. Het betreft twee voorstellen, (i) over het publiceren van calorische waarden voor gas en (ii) in bedrijf
name meetinrichting GV elektriciteit.
Aanleiding
(i) De samenstelling van aardgas, en daarmee de energetische waarde, varieert. In Nederland wordt het
geleverde gas bij de afnemer gemeten in m3. Om te corrigeren voor verschillen in energetische waarde,
wordt het geleverde aardgas teruggerekend naar één standaard verbrandingswaarde. Om dat te kunnen
doen is de calorische waarde van het gas nodig.
De leverancier stelt de factuur bij grootverbruikaansluitingen op met door de netbeheerder in Groninger
kwaliteit gas (n: 35,17) doorgegeven verbruiken. Deze verbruiken zijn echter niet gelijk aan de volumes
die de meetverantwoordelijke aan haar contractanten heeft gecommuniceerd. De meetverantwoordelijke
krijgt in voorkomende gevallen vragen van de afnemer hierover, maar heeft op dit moment geen beschikking over de door de netbeheerder gehanteerde calorische waarden en de profielfracties van het verondersteld profiel van elke afnamecategorie. Daardoor is het niet mogelijk voor de meetverantwoordelijke
en de afnemer om de volumes op de factuur van de leverancier te valideren met de door de meetverantwoordelijke gemeten volumes aan de netbeheerder.
(ii) De procedure voor in bedrijf name van een aansluiting verschilt bij gas en elektriciteit op het punt van
een bericht van de nieuwe meetverantwoordelijke aan de netbeheerder. De meetverantwoordelijke
zendt dit bericht aan de netbeheerder nadat hij een meter heeft geplaatst op een aansluiting (artikel
4.7.2.4 leeg). Voor gas gebruikt de netbeheerder dit bericht vervolgens om te bepalen of hij de aansluiting
fysiek in bedrijf kan nemen (artikel 4.10.2.1 leeg). Voor elektriciteit is deze controle niet opgenomen in de
leeg. Hierdoor bestaat het risico dat de netbeheerder een grootverbruik elektriciteitsaansluiting in bedrijf
neemt, zonder dat er een meter is geplaatst.
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Doel van het voorstel
(i) Het voorstel Publiceren calorische waarden beoogt marktpartijen en afnemers te faciliteren door het CalGosboek openbaar te maken en tevens de temperatuur gecorrigeerde profielfracties van het verondersteld profiel van elke afnamecategorie en de gewogen gemiddelde calorische waarden per uur te vermelden. Daarmee wordt de afnemer in staat gesteld zijn energiefactuur op juistheid te beoordelen.
(ii) Het voorstel om het in bedrijf name proces voor grootverbruik elektriciteitsaansluitingen aan te passen
aan het in bedrijf name proces voor gasaansluitingen heeft als doel om te realiseren dat de netbeheerder
een elektriciteitsaansluiting pas in bedrijf neemt na constatering dat er een meter is geplaatst.
Inhoud op hoofdlijnen
(i) Het voorstel betreft het tevens beschikbaar stellen door de regionale netbeheerders van de temperatuur gecorrigeerde profielfracties van het verondersteld profiel van elke afnamecategorie en de gewogen
gemiddelde calorische waarden per uur van tenminste de maand voorafgaand aan de huidige maand, in
het CalGosboek. Ook wordt het CalGosboek openbaar gemaakt. De wijzigingsvoorstellen in de leeg zijn in
bijlage I in Artikel I onder A aangegeven en het wijzigingsvoorstel in de Begrippencode gas in bijlage I onder Artikel II.
(ii) De processen voor in bedrijf name van grootverbruik gas- en elektriciteitsaansluitingen kunnen op het
punt van de aanwezigheid van een meter eenvoudig worden aangepast. In artikel 4.10.2.1 leeg wordt een
verwijzing toegevoegd naar artikel 4.7.2.3 leeg, dat de equivalent van artikel 4.7.2.4 is voor elektriciteit.
Om pragmatische redenen wordt aan het artikel toegevoegd dat een constatering ter plekke ook volstaat,
namelijk in de situatie waarin meetverantwoordelijke en netbeheerder gelijktijdig op locatie zijn. In die
situatie maakt de constatering ter plekke het proces het meest efficiënt. De wijzigingsvoorstellen in de
leeg zijn in bijlage I in Artikel I onder B aangegeven.
De in bijlage I opgenomen wijzigingen zijn artikelsgewijs voorgesteld. Per artikelonderdeel zijn de wijzigingen rood gemarkeerd, waarbij de te verwijderen tekstonderdelen zijn doorgehaald en de toe te voegen
tekstonderdelen onderstreept.
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) Het voorstel voor het bekend maken van de gewogen gemiddelde calorische waarde per uur en de
temperatuur gecorrigeerde profielfracties (TCPF) van elke afnamecategorie is op twee andere manieren
uit te voeren:
•

Extra berichten verkeer
De eerste andere mogelijkheid is extra berichtenverkeer naar de marktrollen in de gassector te
genereren met de betreffende informatie. Op deze wijze is de afnemer echter niet direct geholpen.
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Netbeheerder informeert de afnemer
De tweede andere mogelijkheid is dat de regionale netbeheerder de betreffende informatie publiekelijk decentraal ter beschikking stelt. Afnemers met meerdere locaties zullen dan echter op
verschillende plekken informatie moeten ophalen. Genoemde mogelijkheden zijn daarmee suboptimaal voor afnemers ten opzichte van de gekozen variant, waarbij de afnemers op een centrale plek toegang krijgt tot de informatie.

Het voorstel om ook voor elektriciteit voorafgaand aan de in bedrijf name een controle in te bouwen of
er een meetinrichting is geplaatst, is afgewogen tegen twee oplossingsrichtingen:
•

•

Geen aanpassing
De kans op in gebruik name van een grootverbruik elektriciteitsaansluiting zonder meter blijft bestaan.
Alleen een verwijzing opnemen naar artikel 4.7.2.3 leeg
De mogelijkheid om een controle ter plekke uit te voeren als netbeheerder en meetverantwoordelijke gelijktijdig op locatie zijn, biedt extra efficiëntie bij in bedrijf name van de aansluiting. De
meetverantwoordelijke moet anders eerst de meetinrichting plaatsen, het stamdatabericht sturen, waarna de netbeheerder de aansluiting 5 werkdagen later in bedrijf kan nemen. Na in bedrijf
name moet de meetverantwoordelijke dan de meetinrichting controleren waarbij in voorkomende gevallen de netbeheerder toegang tot de ruimte moet verstrekken. Beide partijen moeten
dan twee keer de locatie bezoeken.

Consequenties van het voorstel voor afnemers en eventuele andere betrokkenen
Effect voor de afnemer
(i) De afnemer krijgt mogelijkheden om de ontvangen factuur voor gaslevering op juistheid te beoordelen,
door het publiceren van de benodigde gegevens in het openbare CalGosboek.
(ii) De afnemer kan gebruik maken van zijn aansluiting als er een meter is geplaatst en er ontstaat geen
ongemeten afname van elektriciteit.
Effect voor de marktpartijen
(i) Het bekend maken van de uurlijkse calorische waarden, de profielfracties van het verondersteld profiel
van elke afnamecategorie en de maandgemiddelde calorische omrekenfactor in het CalGosboek geeft alle
marktpartijen toegang tot de betreffende informatie.
(ii) Er wordt voorkomen dat er elektriciteit wordt afgenomen zonder dat deze gemeten wordt.
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Verwerking van persoonsgegevens

De voorgestelde codewijzigingen betreffen ons inziens geen persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Samenhang met aanhangige codewijzigingen

Er is samenhang met het codewijzigingsvoorstel Wijziging aanleverdatum
calorische omrekeningsfactor, echter beide voorstellen kunnen onafhankelijk van elkaar worden doorgevoerd.
Toetsingscriteria

Het onderhavige voorstel dient of is niet strijdig met - voor zover in het geding - de belangen als bedoeld
in artikel 23 juncto artikel 12f, eerste en tweede lid van de Gaswet c.q. de belangen als bedoeld in artikel
56 juncto artikel 36, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 (E-wet). Hieronder volgt een beschrijving aan
de hand van de relevante toetsingscriteria:
het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de energievoorziening
(ii) Het risico dat er een aansluiting in bedrijf wordt gesteld, zonder dat er een meetinrichting hangt,
wordt met dit codewijzigingsvoorstel gemitigeerd.
de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers
(i) De afnemer wordt in staat gesteld om de gasfactuur van de leverancier te toetsen aan de verkregen
meetdata van de meetverantwoordelijke.
een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders
(i) De netbeheerders maken essentiële componenten in de verbruiksbepaling gas publiek beschikbaar.
(ii) De netbeheerders voeren een extra toets uit voordat de aansluiting in gebruik genomen wordt.
Gevolgde procedure

De codewijzigingen zijn op 1 juli 2020 vastgesteld door de ALV NEDU. Voor zover het voorstel wijzigingen
betreft van de Begrippencode gas, is het voorstel vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders, als bedoeld in artikel 32 van de Elektriciteitswet 1998, door de Taakgroep Regulering van de vereniging Netbeheer Nederland op 25 juni 2020. Het overleg met representatieve organisaties van marktpartijen zoals bedoeld in artikel 33 Elektriciteitswet 1998 heeft op 24 september 2020 plaatsgevonden tijdens
een bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gastransportnetten ("GEN"). Het relevante
deel van het GEN-verslag is opgenomen in bijlage III. Zie in dit verband ook de commentarenmatrix in bijlage IV.
Inwerkingtreding

De beoogde inwerkingtredingsdatum is zo spoedig mogelijk.
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Representativiteit NEDU

In NEDU zijn netbeheerders, leveranciers, meetverantwoordelijken en programmaverantwoordelijken
verenigd. Tijdens de ledenvergadering van 1 juli 2020 zijn de voorgestelde wijzigingen van de Informatiecode 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 V).

Directeur
Netbeheer Nederland

Voorzitter
Vereniging NEDU

BIJLAGEN
I
Codewijzigingen
II
Toelichting
III
Verslag GEN
IV Commentarenmatrix
V
Ledenlijst NEDU
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BIJLAGE I
Codewijzigingen
Artikel I

De Informatiecode elektriciteit en gas wordt als volgt gewijzigd:
A

2.4.1

De regionale netbeheerders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van een
openbaar register, hierna te noemen het CalGos-boek.

2.4.2

De regionale netbeheerders stellen maken uiterlijk de achttiende zevende1 werkdag van de maand per
netgebied: aan de leveranciers
a.
de maandgemiddelde calorische omrekenfactor*
b^
de temperatuur gecorrigeerde profielfracties (TCPF) van elke afnamecatefiorie,

c
en de gewogen gemiddelde calorische waarden per uur
van het naar dat netgebied getransporteerde gas zoals bedoeld in paragraaf 2.4 van de Allocatiecode Gas
van tenminste de maand voorafgaand aan de huidige maand online openbaar in het CalGos-boek, bedoeld in 2.4.1, beschikbaar.
B

4.10.2.1

De netbeheerder neemt de aansluiting pas fysiek in bedrijf indien hij heeft geconstateerd dat voor deze
aansluiting een leverancier, programmaverantwoordelijke en meetverantwoordelijke zijn geregistreerd in
ziin aansluitingenregister en dat de meetinrichting is geplaatst7. De constatering dat de meetinrichting is
geplaatst, blijkt uit een bericht zoals bedoeld in 4.7.2.3 of 4.7.2.4 of een constatering ter plekke.

1

Codewijzigingsvoorstel Harmonisatie en wijziging prolielaanlevcrdata en wijziging aanleverdatum calorische omrekeningsfactor.
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Artikel II

De Begrippencode gas wordt als volgt gewijzigd:
1.1
CalGos-boek: een efttoe-openbaar overzicht per netgebied van de maandgemiddelde calorische omrekenfactoren, de temperatuur gecorrigeerde profielfracties (TCPF) van elke afnamecateeorie en de gewogen
gemiddelde calorische waarden per uur por netgobied;
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BIJLAGE II
Artikelsgewijze toelichting
Artikel/Bijlage

Toelichting

2.4.1

Het woord openbaar wordt in dit artikel toegevoegd om een ieder de mogelijkheid te
bieden de maandgemiddelde calorische omrekenfactor, de gewogen gemiddelde
calorische waarden per uur en de temperatuur gecorrigeerde profielfracties van elke
afnamecategorie te kunnen opzoeken.

2.4.2

In dit artikel wordt 'aan de leveranciers' verwijderd om de data voor iedereen
beschikbaar te maken, en aan de beschikbaar te stellen data wordt 'gewogen
gemiddelde calorische waarden per uur' en 'en de temperatuur gecorrigeerde
profielfracties van elke afnamecategorie' toegevoegd om de omrekenmogelijkheid
tussen de gegevens van de meetverantwoordelijke en de netbeheerder mogelijk te
maken.

4.10.2.1

Naast toevoeging van het artikel met het bericht dat de elektriciteitsmeetinrichting is
geplaatst, is in dit artikel, voor situaties dat netbeheerder en meetverantwoordelijke
tegelijkertijd ter plekke zijn, ook toegevoegd dat een constatering ter plekke
eveneens voldoende is om de aansluiting fysiek in bedrijf te nemen.

leeg

Begrippencode

gas

1.1

Barchman Wuytierslaan 6

De definitie van CalGosboek wordt aangepast naar 'openbaar', om een ieder de
mogelijkheid te bieden de maandgemiddelde calorische omrekenfactoren, de temperatuur gecorrigeerde profielfracties (TCPF) van elke afnamecategorie en de gewogen gemiddelde calorische waarden per uur per netgebied te kunnen opzoeken.
Verder wordt de 'gewogen gemiddelde calorische waarden per uur' en 'de temperatuur gecorrigeerde profielfracties (TCPF) van elke afnamecategorie' ingevoegd, zodat
deze waarden voortaan beschreven zijn in het CalGosboek.
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BIJLAGE III
Verslag bijeenkomst Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten

Netbeheer

Verslag

Van

Ge bruikers platform Elektriciteits-en Gasfransportnetten

Datim

24 OS 2020

Plaat

NE NL Den Haag !t online

VooEiOer
Secretaris
Aanvrez^

fifemens de repnss enBüei® organs sites

VEMtV
E-NL:
Holland Soar
NvVEA
Eneigé Santen:
VMNED:
NVDE:

ttemens een representatief óee) van de parfyen dalaéb
bezighoud mei ie veren transporteren en meten van energe

NEDU

Nbme/ts de gezamenlijke netbeheerders
NB NL
Tennel:
AVieea
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4.

Codewijzigingsvoorstel publiceren calorische waarden en inbedrijfname
meetlnrichtingen GV (D- 2020-10657)

NEDU geeft een toelichting.
VEMW: Het zou handig zijn als de Informatie op de factuur van de aangeslotene kan
worden vernield.
NEDU: Het codewijzigingsvoorstel voorziet er niet in: de leverancier heeft de vrijheid
om te bepalen welke informatie op de factuur verstrekt wordt.
VEMW: Kan het type mee (inrichting een belemmering vormen?
NEDU: Dat heeft geen gevolgen De meetverantwoordelijke meet een volume gas:
het type meter maakt niet uit
VEMW: De elektnciteitsaanslurting wordt voorwaardelijk gemaakt: welke problemen
worden hiermee opgelost? Het proces voor de ingebruikname van de aansluiting is
immers sterk geprotocolleerd.
NEDU: Het in bedrijfstellen van een installatie is inderdaad de verantwoordelijkheid
van de installatieverantwoordelijke. Daarin wijzigt het voorstel niets De situatie voor
gas en elektriciteit wordt ermee gelijkgetrokken.
De voorzitter concludeert dat de vergadenng er unaniem mee akkoord gaat om het
voorstel naar de ACM te sturen
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BIJLAGE IV

Commentarenmatrix

commentaar

betreft art. /
onderdeel

! commentaar : ontvangen
| ontvangen
i van

i reactie van NBNL of NEDU

| commentaar

Mening over het voorstel als geheel
Pagina 2/13

! VEMW

I Vanuit de klantvriendeiykheid bekeken, wordt
I deze informatie meegenomen op de factuur? Als

! dit centraal geautomatiseerd kan worden meegenomen, zou dat significante administratieve
i lasten schelen (en hoeft elke aangeslotene niet
handmatig deze gegevens na te lopen).
Zijn deze gegevens direct bruikbaar voor alle
aangeslotenen, of heeft het type meetinrichting
(i e. pulsmeters) hier een invloed op?

Pagina 2/13

' VEMW

De installatieverantwoordelijke bepaalt of een
aansluiting in bedrijf wordt genomen. Dat is zeer
nauw geprotocolleerd. Het is naar kennis van

onze leden onbestaanbaar dat een aansluiting
daarom onterecht in bedrijf wordt genomen.
Vanuit VEMW is het lastig te begrijpen welk probleem de NB in de praktijk ervaart dat deze extra
barrière voor inbedrijfname noodzaakt. Praktisch ligt de eindverantwoordelijkheid van inbedrijfname bij de installatieverantwoordelijke van
zowel de NB als de aangeslotene. Welk probleem lost dit op?
Ook wordt een alternatief genoemd m.b.t. meterverificatie, namelijk dat wordt geconstateerd dat
de meetinrichting wordt geplaatst en wordt bevestigd dat hij functioneert. Hoe die bevestiging
plaatsvindt, verdient enige toelichting.
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De leverancier heeft enige vrijheid in wat hij op
de factuur communiceert. De voorgestelde publicatie is juist bedoeld om de klant te allen tijde in
staat te stellen de factuur desgewenst te controleren met de volumes die de meetverantwoorde-

consequenties voor codetekst
Geen

lijke heeft gecommuniceerd

De meetinrichting meet over het algemeen een
volume gas, dat herleid je naar normaalomstandigheden voor temperatuur en druk naar een genormaliseerde hoeveelheid gas bij een bepaalde
temperatuur en druk (overeenkomstig de Meetvoorwaarden gas RNB). Het bepalen van de
energetische hoeveelheid is de laatste stap en
die is dus ongeacht hoe er gemeten wordt

De installatieverantwoordelijke bepaalt inderdaad
of er spanning op de installatie gezet mag worden. Netbeheerders zullen de installatie van een

Geen

klant niet onder spanning zetten, hooguit de aansluiting tot het overdrachtspunt. Het codewijzigingsvoorstel wijzigt hier niets in.

In het in de Informatiecode beschreven proces
over het in bedrijf stellen van de aansluiting wordt
toegevoegd dat er ook een werkende meetinrichting moet zijn. In de praktijk wordt al zo gewerkt.
Het probleem wat we hier oplossen is het voorkomen dat er verbruik en/of invoeding niet gemeten
wordt en verwerkt in de keten.
Op de vraag over de controle op functionaliteit:
Er zijn 2 verschillende bevestigingen die niet uitwisselbaar zijn:
1 dat de netbeheerder weet dat de meter hangt,
deze wordt aangescherpt in dit codewijzigingsvoorstel.
2 Een meetverantwoordelijke is nu al verplicht de
meting te controleren conform de Meetcode. Hier
wordt niets aan aangepast en staat los van dit
codewijzigingsvoorstel.
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BIJLAGE V

Ledenlijst NEDU d.d. 1 juli 2020

Betreffende de “ondernemingen” als bedoeld in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet

Naam

Classificatie

Allure Energie B.V.

Energieleverancier

Energieleverancier

AGEM Levering B.V.
Anexo B.V.

Axpo Solutions AG

Brainchild Capital Investments B.V.

Energieleverancier

Lid

Lid

Energieleverancier

Aspirant

Energieleverancier

Aspirant

Energieleverancier

Lid

Energieleverancier

Coteq Netbeheer B.V.

Regionaal Netbeheerder

De Vrije Energie Producent

Lid

Lid

Chiriqui B.V.

ConceptsnSolutions B.V.

Lid

Meetverantwoordelijke

Energieleverancier

Anode Energie

Type lidmaatschap

Lid

Lid

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

Energieleverancier

Lid

Energieleverancier

Aspirant

Meetverantwoordelijke

Aspirant

Endesa Energia S.A. Branche Nederland

Energieleverancier

Lid

Eneco Energy Trade B.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

Energieleverancier

Lid

De Vrije Energie Producent B.V.

Delta Energie B.V.

Energieleverancier

DNWG Staff B.V.

Meetverantwoordelijke

DGB Energie B.V.

E&G Trading Wholesale B.V.

Energieleverancier

E.D. Mij B.V.

Ealyze B.V.

Econvert Climate & Energy B.V.

Enduris B.V.

Energieleverancier

Regionaal Netbeheerder

Programmaverantwoordelijke Gas

Eneco Energy Trade B.V.

Eneco Services B.V.

Energieleverancier

Eneco Zakelijk B.V.

Lid
Lid

Lid

Aspirant
Lid

Lid

Lid

Energieleverancier

Groepslid

Energyhouse B.V.

Energieleverancier

Lid

Enexis Netbeheer B.V.

Regionaal Netbeheerder

Energie:direct B.V.

Energieleverancier

EnergiePlaneet B.V.
EnergyZero B.V.

ENGIE Energie Nederland N.V.

ENGIE Energie Nederland N.V.
Barchman Wuytierslaan 6

3818 LH Amersfoort

IBAN NL 10 RABO 0142197122

Energieleverancier

Aspirant

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

Energieleverancier

Lid

Programmaverantwoordelijke Gas

ENGIE Energie Nederland N.V.

T +31 (0)33 422 46 80
KVK 09173017

Aspirant

Lid

Lid

Wwww.nedu.nl
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Netbeheer
Nederland

N

Datum

Ons kenmerk

27 oktober 2020

CWV IC243/IC254

ENGIE Nederland Retail N.V.

Classificatie
Energieleverancier

eni S.p.A.

Energieleverancier

Naam

ENGIE UnitedConsumers Energie B.V.
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.

Type lidmaatschap
Lid

Energieleverancier

Groepslid

Energieleverancier

Aspirant

Energieleverancier
Energieleverancier

Lid
Lid

Lid

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

Energieleverancier

Lid

Programmaverantwoordelijke Gas

Lid

Meetverantwoordelijke

Lid

Programmaverantwoordelijke Gas

Lid

Gas Natural Europe S.A.S.

Energieleverancier

GasTerra B.V.
Gasunie Transport Services BV

Landelijk Netbeheerder

Lid

Energieleverancier

Lid

GasTerra B.V.

Energieleverancier

Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd
Getec Energie GmbH

Energieleverancier

Energieleverancier

Greenchoice B.V.

Energieleverancier

Gulf Gas and Power (GGP B.V.)
Hezelaer Energy B.V.

Energieleverancier

Energieleverancier

HIJS Energie Consultants B.V.

Energieleverancier

Holthausen Clean Energy B.V.

Energieleverancier

Huismerk Energie N.V.

Energieleverancier

HVC Energie B.V.

Lid
Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aspirant
Lid
Lid

Lid

IMServThe Netherlands B.V.

Meetverantwoordelijke

Aspirant

Innova Energie B.V.

Energieleverancier

Meetverantwoordelijke

Lid

Kenter B.V.

Meetverantwoordelijke

Lid

Kikker Energie B.V.

Meetverantwoordelijke

Energieleverancier

Aspirant

Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V.

Energieleverancier

Lid

Ingenieursbureau Ebatech B.V.
INNAX energiemanagement B.V.
Joulz Meetbedrijf B.V.
Kinect Energy Group
Liander N.V.
N.V. RENDO

Neosmart B.V.

3818 LH Amersfoort

IBAN NL 10 RABO 0142197122

Energieleverancier

T +31(0)33 422 46 80
KVK 09173017

Lid

Lid

Lid

Lid

Regionaal Netbeheerder

Lid

Regionaal Netbeheerder
Energieleverancier

Lid
Lid

Energieleverancier

Main Energie B.V.

Barchman Wuytierslaan 6

Meetverantwoordelijke

Lid

W www.nedu.nl
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Netbeheer
Nederland

NEDU

Datum

Ons kenmerk

27 oktober 2020

CWV IC243/IC254

Naam

Classificatie

Nieuwestroom

Energieleverancier

NG&E Services Netherlands B.V.
Nieuw Hollands Energiebedrijf B.V.
NutsServices B.V.

Energieleverancier
Energieleverancier

Type lidmaatschap
Aspirant
Lid
Lid

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

NutsServices B.V.
OM Nieuwe Energie (Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A.)

Energieleverancier
Energieleverancier

Lid
Lid

OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V.

Energieleverancier

NutsServices B.V.

Programmaverantwoordelijke Gas

Lid

OMV Gas Marketing & Trading GmbH

Programmaverantwoordelijke Gas

Aspirant

Pure Energie (Raedthuys Energie B.V.)

Energieleverancier

Lid

PVNED Holding B.V.
PZEM Energy B.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

Programmaverantwoordelijke Gas

Lid

Energieleverancier
Energieleverancier

Lid
Lid

Energieleverancier

PZEM N.V.

Qurrent Nederland B.V.

Energieleverancier

Qwint B.V.
Scholt Energy Control B.V.
Sepa Green Energy B.V.

Aspirant

Energieleverancier

Lid

Lid

Lid

ServiceHouse B.V.
Slim met Energie B.V. h.o.d.n. Nieuwestroom

Energieleverancier

Lid

Energieleverancier

Lid

TenneT TSO B.V.

Landelijk Netbeheerder

Lid

Uniper Benelux N.V.
Uniper Global Commodities SE

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit
Programmaverantwoordelijke Gas

Lid
Lid

Stedin Netbeheer B.V.

Total Gas & Power Ltd.
Total Gas & Power Nederland B.V.
Vandebron Energie B.V.

Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V.

Regionaal Netbeheerder

Programmaverantwoordelijke Gas
Energieleverancier
Energieleverancier

Energieleverancier

Lid

Vrij Op Naam B.V.

Energieleverancier

WINGAS GmbH

Barchman Wuytierslaan 6

3818 LH Amersfoort

IBAN NL 10 RABO 0142197122

1 +31(0)33 422 46 80
KVK 09173017

Lid

Lid

Regionaal Netbeheerder

Lid

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

Energieleverancier

YUSO BVBA

Lid

Lid

Programmaverantwoordelijke Gas

Westland Infra Netbeheer B.V.

Lid
Lid

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V.
Vattenfall Sales Nederland N.V.

Lid

Lid

Wwww.nedu.nl

BTW NL8182.59.589.B.01
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