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Onderwerp 
Codewijzigingsvoorstel naar aanleiding van de gewijzigde Besluiten leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 en Gaswet 

Geachte heer , 
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de voorwaarden 
als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid, van de 
Gaswet. Het voorstel betreft voor elektriciteit wijziging van hoofdstuk 11 van de Netcode elektriciteit 
naar aanleiding van het per 1 oktober 2018 gewijzigde Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 
1998. Voor gas betreft het paragraaf 2.2 van de Takencode gas LNB naar aanleiding van de 
overeenkomstige wijziging in het Besluit leveringszekerheid Gaswet. 
Aanleiding tot het voorstel 
De directe aanleiding voor dit voorstel is het Besluit van 12 juli 2018 houdende wijziging van het 
Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit 
vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan 
kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling. Dit 
besluit is in werking getreden per 1 oktober 2018 en dit besluit heeft, zoals de titel al aangeeft, geleid 
tot aanpassing van onder meer het Besluit leveringszekerheid elektriciteitswet 1998. De Netcode 
elektriciteit bevat in hoofdstuk 11 bepalingen waarmee het Besluit leveringszekerheid elektriciteitswet 
1998 op onderdelen nader praktisch uitgewerkt wordt. Het onderhavige codewijzigingsvoorstel heeft 
tot doel deze codeteksten te actualiseren naar aanleiding van de aangepaste tekst van het Besluit 
leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998. Datzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de Takencode gas 
LNB, die in paragraaf 2.2 bepalingen bevat die samenhangen met het Besluit leveringszekerheid 
Gaswet. 
Hoofdlijn van het voorstel 
Met dit voorstel worden inhoudelijk twee zaken geregeld. Artikel 11.4, eerste lid, van de Netcode 
elektriciteit wordt inhoudelijk aangepast aan de gewijzigde tekst van het Besluit leveringszekerheid 
elektriciteitswet 1998. Tekst die inhoudelijke dubbel is ten opzichte van genoemd besluit wordt 
geschrapt. 
Vanwege de sterkere koppeling tussen de nieuwe tekst van artikel 11.4 en genoemd besluit, worden 
de op de leveringszekerheid bij grootverbruikers betrekking hebbende leden van artikel 11.4 
overgeheveld naar een nieuw zelfstandig artikel. 

Openbaar
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Daarnaast worden vier nieuwe leden toegevoegd aan artikel 11.4 van de Netcode elektriciteit en drie 
nieuwe artikelen aan paragraaf 2.2 van de Takencode gas LNB waarmee invulling wordt gegeven aan 
de suggestie uit de laatste zinnen van paragraaf 2.4 van de Nota van toelichting bij het Besluit van 12 
juli 2018. Dat betreft het uitvoering geven aan het waarborgen van de gegevensuitwisseling. 
Tenslotte is de redactie van heel hoofdstuk 11 van de Netcode elektriciteit aangepast om deze meer 
in overeenstemming met de Aanwijzingen voor de regelgeving te brengen. 
Inhoud van het voorstel 
De voorgestelde codewijzigingen beperken zich voor elektriciteit tot hoofdstuk 11 van de Netcode 
elektriciteit, alsmede enkele direct daarmee samenhangende artikelen elders in de codes. Voor gas 
beperken de voorgestelde wijzigingen zich tot de toevoeging van een drietal artikelen aan paragraaf 
2.2 van de Takencode gas LNB. In bijlage 1 zijn de artikelen uit de codes met de beoogde wijzigingen 
opgenomen en zijn de voorgestelde wijzigingen door middel van kleur, doorhaling en onderstreping 
aangegeven. Zwarte tekst betreft vigerende codetekst. Voorgestelde wijzigingen zijn groen 
gemarkeerd. Daarbij is te verwijderen tekst doorgehaald en toe te voegen tekst is onderstreept. 
Toelichting - inhoudelijk 
Per 1 oktober 2018 is het Besluit van 12 juli 2018 houdende wijziging van het Besluit 
leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit 
vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan 
kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling van 
kracht geworden. Daardoor zijn de vier genoemde op de leveringszekerheid van elektriciteit en gas 
betrekking hebbende besluiten gewijzigd. Deze besluiten beogen te voorkomen dat de levering van 
elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, inclusief de administratieve afwikkeling van die levering wordt 
onderbroken als een leverancier zijn plicht tot levering niet langer kan nakomen. Ze beogen de 
overdracht en verdeling van kleinverbruikers en het verstrekken van garanties om tijdens die 
overdracht de levering zeker te stellen. Zo dragen deze besluiten bij aan het reduceren van het 
systeemrisico van de Nederlandse energiemarkt bij een grote insolventie doordat het niet tijdig, 
adequaat en volledig kunnen overdragen van administraties van de insolvente leverancier naar de 
“ontvangende” leverancier wordt voorkomen. 
Indien een leverancier door een faillissement, surseance van betaling, of een andere gebeurtenis 
wordt getroffen, waardoor hij zijn plicht tot levering aan kleinverbruikers niet langer kan nakomen, is 
tijd nodig voor de verdeling van de kleinverbruikers over de overige vergunninghouders. Een 
beschikking door ACM tot intrekking van de leveringsvergunning treedt daarom ten hoogste twintig 
werkdagen na de dag, waarop die beschikking is genomen in werking. Uiterlijk op de elfde werkdag na 
het tijdstip waarop de beschikking is genomen wordt begonnen met de verdeling van de 
kleinverbruikers aan de andere vergunninghouders. Ten behoeve van het waarborgen van de 
leveringszekerheid coördineert de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet dan wel de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet deze verdeling en geeft hij daartoe aanwijzingen aan 
de overige netbeheerders. 
Indien de vergunning van de leverancier wordt ingetrokken door ACM kan de netbeheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet of de netbeheerder van het landelijk gastransportnet gedurende de 
periode van maximaal twintig werkdagen garant staan voor de betalingsverplichting van de 
desbetreffende leverancier ten aanzien van de inkoop van elektriciteit respectievelijk gas ten behoeve 
van levering aan kleinverbruikers. Deze periode vangt aan op het moment dat ACM het besluit tot 
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intrekking van de vergunning neemt en eindigt op het moment dat het besluit tot intrekking van de 
vergunning in werking treedt. 
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zal alleen dan een garantie stellen als de curator 
of bewindvoerder op basis van artikel 2, vijfde lid, van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 
1998 aantoont dat de bestaande kredietruimte onvoldoende is om in de opschortingsperiode de 
levering van elektriciteit of gas aan kleinverbruikers te garanderen. 
De mogelijkheid van een (grootschalige) insolventie leidt overeenkomstig het Besluit 
leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 tot de noodzaak om delen van de klantadministraties van 
vergunninghouders uitwisselbaar te maken. Met de in het onderhavige codewijzigingsvoorstel 
voorgestelde wijzigingen wordt voorzien in een leidraad voor het inrichten van die delen van de 
klantadministraties die uitwisselbaar moeten zijn op grond van het Besluit leveringszekerheid 
Elektriciteitswet 1998 respectievelijk het Besluit leveringszekerheid Gaswet. Deze gegevens komen 
voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet beschikbaar zodra ACM heeft besloten dat de klanten daadwerkelijk door de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet of de netbeheerder van het landelijk gastransportnet 
zullen worden verdeeld over de overige vergunning houdende leveranciers. Het model voor de 
klantenveldenadministraties dat ten behoeve van deze uitwisseling beschikbaar moeten zijn, zal in 
een leidraad worden vastgelegd. In de Netcode elektriciteit en in de Takencode gas LNB wordt 
geregeld dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet respectievelijk de netbeheerder van 
het landelijk gastransportnet deze leidraad opstelt, dat de relevante belanghebbenden bij de opstelling 
en wijziging van de leidraad worden geconsulteerd en dat de leidraad wordt gepubliceerd. 
Toelichting - artikelsgewijs 
Hierna worden de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de bestaande codetekst kort toegelicht: 
Tarievencode elektriciteit: 
• De wijziging in artikel 3.2.2a is het gevolg van de omwisseling van de artikelen 11.1 en 11.2 en de 

gewijzigde indeling van de leden van het nieuwe artikel 11.1. 
Netcode elektriciteit (volgens de nieuw voorgestelde nummering): 
• Artikel 10.6: De wijziging van de verwijzing naar artikel 11.7 in het vierde lid, is het gevolg van de 

vernummering van het oude artikel 11.6. In het derde en vierde lid is de 'bepaaldelijke' machtiging 
uit de oorspronkelijke tekst gewijzigd in 'een machtiging overeenkomstig artikel 10.4, vijfde lid'. 

• Artikel 10.10: Het eerste lid is aangevuld met een verwijzing naar artikel 11.1 omdat er sprake is 
van een gedeeltelijke overlapping tussen deze artikelen. Het ongedaan maken van deze 
overlapping door in één van beide artikelen tekst te schrappen is overwogen, maar niet uitgevoerd 
omdat dit leidt tot verlies van redactionele samenhang op één van beide plaatsen. Verder is in dit 
artikel het verouderde begrip 'doorhalen' vervangen door 'uitschrijven'. 

• Artikel 11.1 en 11.2: De artikelen 11 1 en 11.2 worden omgewisseld ten opzichte van de oude 
situatie. Daarmee staan deze artikelen voortaan in chronologische volgorde. In (het nieuwe) artikel 
11.1 is immers sprake van het 'voorzien' van problemen en het overleg daarover met ACM. In (het 
nieuwe) artikel 11.2 is sprake van het feitelijke besluit tot intrekking van de erkenning en eventuele 
opschorting. 

• Artikel 11.1: de bestaande tekst van het eerste lid van dit artikel is opgesplitst in drie afzonderlijke 
leden. Daarmee is de leesbaarheid verbeterd en wordt beter voldaan aan de redactionele 
spelregels uit de Aanwijzing voor de regelgeving. Het oude tweede lid past qua inhoud beter in 
artikel 11.3 en is daarin nu als achtste lid opgenomen. In het tweede en derde lid zijn de haakjes 
overbodig gemaakt door de woordvolgorde aan te passen. 
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• Artikel 11.2: de bestaande tekst van dit artikel is opgesplitst in drie afzonderlijke leden. Daarmee is 
de leesbaarheid verbeterd en wordt beter voldaan aan de redactionele spelregels uit de 
Aanwijzing voorde regelgeving. De zin "Vanaf... vermeld." is door de gewijzigde redactie van 
artikel 11.3, eerste lid, overbodig geworden en dus geschrapt. 

• Artikel 11.2, eerste lid: Dit lid was gedeeltelijk overlappend met artikel 10.10. Er is nu een relatie 
gelegd met artikel 10.10 en de formulering is zo aangepast dat dit lid specifiek voorschrijft wat de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet moet doen als er sprake is van opschorting 
voorafgaand aan de feitelijke intrekking van de BRP-erkenning. Artikel 10.10 schrijft voor dat de 
andere relevante partijen pas worden ingelicht nadat de erkenning feitelijk is ingetrokken. In geval 
van opschorting dient dat echter plaats te vinden direct na de opschorting. Tevens is een nieuwe 
zinsnede toegevoegd op grond waarvan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de 
eindtijd van de opschortingsperiode communiceert alsmede de deadline voor het indienen van 
BRP-switches voor het geval (een deel van) de portfolio niet in de verdeling meegaat, maar wordt 
overgedragen aan een andere BRP. 

• Artikel 11.2, tweede lid: er is een verwijzing naar het eerste lid toegevoegd om duidelijk te maken 
wanneer de netbeheerder dit tweede lid moet toepassen. De toevoeging "overige" voor 
"netbeheerders" is verwijderd omdat dit onderdeel ook van toepassing kan zijn op de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet. De ’bepaaldelijke' machtiging uit de oorspronkelijke tekst is 
gewijzigd in een machtiging overeenkomstig artikel 10.4, vijfde lid. 

• Artikel 11.2, derde lid: hier is de passieve formulering herschreven naar een actieve formulering 
zodat duidelijk is welke partij actie moet ondernemen in de bedoelde situatie. 

• Artikel 11.3: de bestaande tekst van het eerste, tweede en vierde lid van dit artikel is opgesplitst in 
enkele afzonderlijke leden. De laatste zin van de onderdelen a en b van het eerste lid is als 
zelfstandig derde lid opgenomen. Daarmee is de leesbaarheid verbeterd en wordt beter voldaan 
aan de redactionele spelregels uit de Aanwijzing voor de regelgeving. Als gevolg hiervan zijn de 
resterende leden hernummerd. 

• Artikel 11.3, eerste en tweede lid: In de oude tekst werd niet expliciet benoemd dat de onderdelen 
a en b alleen van toepassing zijn als tijdens de opschorting sprake is van een (gedeeltelijke) 
verkoop van de portfolio van de omvallende BRP. Door het nieuwe tweede lid wordt duidelijk dat 
bij een directe intrekking van de BRP-erkenning alleen de 'verdelings-onderdelen' c en d van 
toepassing zijn. 

• Artikel 11.3, vierde lid: Door het opsplitsen in afzonderlijke leden, is een extra verwijzing nodig om 
duidelijk te maken wat met 'de verdeling' bedoeld wordt. 

• Artikel 11.3, vijfde lid: er is uiteraard geen sprake van verdeling van grootverbruikers (personen of 
bedrijven) maar van grootverbruikaansluitingen. 

• Artikel 11.3, zevende lid: hier is de passieve formulering herschreven naar een actieve formulering 
zodat duidelijk is welke partij actie moet ondernemen in de bedoelde situatie. 

• Artikel 11.3, achtste lid: de toevoeging "en voor zover" na "indien" is niet in overeenstemming met 
de Aanwijzingen voor de regelgeving. Het zinsdeel "als gevolg van ... anderszins" is overbodig. In 
het eerste en tweede lid wordt al geregeld wanneer artikel 11.3 moet worden toegepast. 

• Artikel 11.4 is opgesplitst in twee nieuwe artikelen. Het nieuwe artikel 11.4 beperkt zich tot 
kleinverbruikers. Daarmee heeft dit artikel dezelfde scope gekregen als het Besluit 
leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998. Het nieuwe artikel 11.5 bevat voortaan die delen van het 
oude artikel 11.4 die betrekking hebben op grootverbruikers. De oude artikelen 11.5 en 11.6 
worden hernummerd. 

• Artikel 11.4: de tekst van het oude eerste lid kan vervallen vanwege overlap met het Besluit 
leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998. Het nieuwe eerste en tweede lid is gebaseerd op de 
recente wijziging van genoemd besluit. Zie de algemene toelichting hierboven. De tekst van het 
oude tweede, vierde en vijfde lid had alleen betrekking op grootverbruikers, dus die leden keren 
terug in het nieuwe artikel 11.5. De nieuwe leden drie tot en met vijf zijn het gevolg van de 
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suggestie uit de laatste zinnen van paragraaf 2.4 van de Nota van toelichting bij het Besluit van 12 
juli 2018 houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit 
leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het 
Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie 
van leveranciers bij restverdeling. 

• Artikel 11.4, achtste lid: de toevoeging "en voor zover" na "indien" is niet in overeenstemming met 
de Aanwijzingen voor de regelgeving. Het zinsdeel "op grond ... leverancier)" is overbodig. In het 
Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 wordt al geregeld wanneer de leverancier van 
groepen aangeslotenen wijzigt. 

• Het artikel 11.5 bestaat uit de leden twee, vier en vijf van het oude artikel 11.4. In de oude tekst 
werden de begrippen "grootverbruiker" en "aangeslotene" betrekkelijk willekeurig door elkaar heen 
gebruikt. Bovendien was in de oude tekst het gebruik van enkelvoud en meervoud niet consistent. 
In de nieuwe tekst is in de aanhef aangegeven dat het hier gaat om grootverbruikers of 
kleinverbruikers als bedoeld in artikel 95n van de Elektriciteitswet 1998 (de zogeheten multi-site 
kleinverbruikers die niet per se door een vergunninghouder beleverd hoeven te worden). In de rest 
van het artikel wordt vervolgens "aangeslotene" gebruikt. Verder is op een enkele plaats een 
passieve formulering vervangen door een actieve. In het eerste lid, onderdeel c, zijn de haakjes 
overbodig gemaakt door een komma toe te voegen. 

• In artikel 11.6 is "aanvullende" concreet gemaakt door naar de artikelen 11.2 tot en met 11.5 te 
verwijzen. Het bestaande onderdeel b is opgesplitst in twee onderdelen. 

• In artikel 11.7 is de redactie zoveel mogelijk gelijk getrokken met de overeenkomstige tekst uit 
artikel 11.5. 

Takencode gas LNB: 
• De nieuwe artikelen 2.2.2d tot en met 2.2.2f zijn het gevolg van de suggestie uit de laatste zinnen 

van paragraaf 2.4 van de Nota van toelichting bij het Besluit van 12 juli 2018 houdende wijziging 
van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, 
het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering 
gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij 
restverdeling. 

Alternatieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstel 
Een mogelijk alternatief zou zijn geweest om de beoogde inhoud van de leidraad integraal in de 
Netcode elektriciteit c.q. de Takencode gas LNB of in een bijlage daarvan op te nemen. Daarvoor is 
niet gekozen omdat het detailniveau van de beoogde leidraad niet geschikt is voor opname in een 
algemeen verbindend voorschrift, zoals de Netcode elektriciteit c.q. de Takencode gas LNB. 
Consequenties van het voorstel voor aangeslotenen en eventuele andere betrokkenen 
De voorgestelde inhoudelijke toevoegingen volgen rechtstreeks uit het Besluit van 12 juli 2018 
houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit 
leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het 
Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van 
leveranciers bij restverdeling. Ze raken de aangeslotenen niet. Ze hebben uitsluitend betrekking op 
vergunninghouders in geval de ondersteuningsregeling uit het Besluit leveringszekerheid 
Elektriciteitswet 1998 of het Besluit leveringszekerheid Gaswet moet worden toegepast. De 
codewijzigingen voegen zelfstandig geen consequenties toe aan wat reeds uit het Besluit van 12 juli 
2018 volgt. 
De redactionele herstructurering van hoofdstuk 11 van de Netcode elektriciteit heeft geen inhoudelijke 
gevolgen. De processen zoals die in een eventueel voorkomend geval uitgevoerd moeten worden, 
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blijven inhoudelijk gelijk. Ze zijn alleen beter leesbaar gemaakt. De met deze regeling 
samenhangende markt- en detailprocessenmodellen van EDSN, de uitvoeringsorganisatie die in een 
voorkomend geval uitvoering geeft aan deze regeling, zijn dan ook niet gewijzigd. 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Er is geen sprake van samenhang met andere dossiers. 
Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12f van de Gaswet 
Dit voorstel draagt bij aan het doelmatig handelen van netbeheerders en vergunninghouders. 
Gevolgde procedure 
Het voorstel is vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders, als bedoeld in artikel 32 
van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12c van de Gaswet, door de Taakgroep Regulering van de 
vereniging Netbeheer Nederland op 23 mei 2019. 
Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, als bedoeld in 
artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12d van de Gaswet, heeft plaatsgevonden in de 
bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 20 juni 2019. Het op 
dit voorstel betrekking hebbende deel van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage bijgevoegd. 
De tijdens deze bijeenkomst ontvangen commentaren hebben geleid tot de volgende aanpassingen 
aan het voorstel: 
• De verwijzing naar artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit vergunning levering elektriciteit 

aan kleinverbruikers in artikel 11.4, derde lid, van de Netcode elektriciteit, is aangevuld met een 
verwijzing naar artikel 3, derde lid, van genoemd Besluit. Bovendien is toegevoegd dat het gaat 
om gegevensuitwisseling in een machineleesbaar en interoperabel formaat. De bedoeling van 
deze aanpassing is om te onderstrepen dat het primair gaat om de uitwisselbaarheid van de 
gegevens en niet om de wijze waarop de leverancier de gegevens zelf opslaat. Bovendien wordt 
met de toevoeging van "machineleesbaar" en "interoperabel" een tweetal toetsingscriteria voor de 
leidraad expliciet benoemd. N.B. De verwijzing in het derde lid van genoemd Besluit naar de 
administratie bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is niet correct. In het Besluit wordt namelijk ten 
onrechte verwezen naar het tweede lid, onderdeel b. 

• Een vergelijkbare wijziging is aangebracht in artikel 2.2.2d van de Takencode gas LNB. Daar 
betreft het een verwijzing naar artikel 3, vijfde lid, van het Besluit verginning levering gas aan 
kleinverbruikers. 

De overige commentaarpunten hebben niet geleid tot aanpassing van het voorstel: 
• Het onderhavige codewijzigingsvoorstel betreft de Netcode elektriciteit en niet de Informatiecode 

elektriciteit en gas. Dus er was geen aanleiding om dit voorstel in NEDU-verband voor te 
bereiden. Dat wordt onderstreept door de passage uit de toelichting op het Besluit van 12 juli 
2018 houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit 
leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en 
het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de 
positie van leveranciers bij restverdeling, waarin de gezamenlijke netbeheerders de opdracht 
krijgen om ter zake een codewijzigingsvoorstel voor te bereiden en in te dienen. 

• De beoogde leidraad zal in concept worden geconsulteerd bij de vergunninghoudende 
leveranciers. Dat staat al met andere woorden (namelijk "relevante belanghebbenden") in de 
voorgestelde codetekst, dus dat behoeft geen aanvulling. 

Besluitvorming en inwerkingtreding 
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Wij hebben geen specifieke wensen omtrent de besluitvorming en inwerkingtreding van de 
voorgestelde wijzigingen. 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 
contact opnemen met de heer van ons bureau (gegevens zie briefhoofd) of met de 
heer van TenneT ( @tennet.eu). 
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[12-05-2016] besluit 2016/202151 

[15-11-1999] besluit 99-005 
[01-07-2004] besluit 101789/11 
[01-07-2005] besluit P .500042/4 
[01-07-2007] besluit 102343/6 
[01-08-2013] besluit 103834/122 
[18-12-2015] besluit 2015/207581 
[17-03-2017] besluit 2017/200868 
[22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
[01-02-2019] besluit ACM/UIT/502876 
[16-07-2019] voorstel BR-2019-1601 

[15-11-1999] besluit 99-005 
[01-08-2013] besluit 103834/122 
[19-10-2015] besluit 2015/204873 
[22-12-2018] besluit ACMAJIT/503723 
[01-02-2019] besluit ACM/UIT/502876 
[16-07-2019] voorstel BR-2019-1601 

[22-12-2018] besluit ACM/UIT7503723 
[01-02-2019] besluit ACM/UIT/502876 
[01-07-2004] besluit 101789/11 
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Tarievencode elektriciteit 
( ) 
3.2.2a In aanvulling op artikel 3.2.1 dient het transporttarief van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet tevens ter bestrijding van de kosten die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt ten behoeve van de taken en werkzaamheden genoemd in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder p, van de Elektriciteitswet 1998, alsmede al hetgeen naast deze taken en werkzaamheden nodig is tot nakoming van in ENTSO-E-verband aangegane verplichtingen, te onderscheiden in 

a. kosten regel-, resen/e- en noodvermogen en primaire reserve; b. kosten black-start mogelijkheden; c. kosten verband houdend met het bewaken en handhaven van de robuustheidsfunctie van het 380/220 kV-net; d. kosten van overige taken en werkzaamheden ten behoeve van het systeembeheer; e. interne operationele kosten voor zover toerekenbaar aan de system operator van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet; 
f. de kosten in verband met de garantstelling_ais bedoeld in artikel 1.2.5.10 van de Meetcode elektriciteit; g. de kosten zeals bedoeld in artikel 11.2. derde 11.1. vierde lid, van de Netcode elektriciteit. 

( ) 

Netcode elektriciteit 
( ) 
Artikel 10.6 
1. Indien een BRP die door middel van een overeenkomst met een leverancier balanceringsverantwoordelijkheid draagt voor een grootverbruikaansluiting die overeenkomst wenst te beëindigen, stelt hij de aangeslotene en de leverancier en de netbeheerder die het aangaat tenminste 

twintig werkdagen voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk in kennis. 
2. De in het eerste lid bedoelde in kennis stelling van de aangeslotene vindt plaats bij aangetekende brief en de in dat lid bedoelde termijn van twintig werkdagen vangt aan op het moment van ontvangst van deze aangetekende brief. 
3. De aangeslotene laat de beoogde BRP of de leverancier, daartoe bepaaldelijk - gemachtigd overeenkomstig artikel 10.4. vijfde lid, tenminste vijf werkdagen voor de in het eerste lid bedoelde ingangsdatum de netbeheerder die het aangaat overeenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de 

Informatiecode elektriciteit en gas melden welke BRP vanaf die datum voor de aansluiting balanceringsverantwoordelijkheid draagt. 
4. Indien de aangeslotene of de leverancier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd overeenkomstig artikel 10A vijfde lid, niet tijdig aan zijn in het derde lid bedoelde verplichting voldoet, treedt de 'm artikel 14.^ genoemde fegeiing artikel 11.7 voor de betreffende aansluiting in werking. De netbeheerder die het 

aangaat, verwittigt onverwijld de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de Autoriteit Consument en Markt. 
( ) 
Artikel 10.10 
1. De erkenning van een BRP wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet hiertoe besluit overeenkomstig artikel 10.35, eerste en tweede lid, rekening houdend met een eventueel besluit tot opschorting overeenkomstig artikel 11.1. tweede lid. ongeacht of zjjff-msebfljving-m de betreffende BRP op die datum is uitgeschreven uit het BRP-register ep die datum is doorgehaald en de intrekking van zijn erkenning is gepubliceerd, een en ander als bedoeld 

in het tweede en derde lid. 
2. Wanneer de erkenning van een BRP is ingetrokken, stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de andere netbeheerders en BRP's daarvan onverwijld in kennis en haalt-schrijft hij de desbetreffende inschrijving in BRP uit het BRP-register doer uil. 
3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de intrekking van een erkenning van een BRP zo spoedig mogelijk in de Staatscourant, onder vermelding van naam, adres en woonplaats van de betrokken natuurlijke of rechtspersoon alsmede van de datum waarop de erkenning is ingetrokken en van de datum waarop zijn inschdjvmg m de BRP uit het BRP-register is doorgehaald uitgeschreven. 
( ) 

Hoofdstuk 11 Leveringszekerheid 
Artikel 11.2-1 
1. Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voorziet dat een BRP niet langer in staat zal 

zijn, zijn verplichtingen na te komen of voor een BRP de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling is uitgesproken, surséance van betaling is verleend, respectievelijk faillissement 
is uitgesproken, pleegt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overleg met de Autoriteit Consument en Markt. 
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Z In éit-het in het eerste lid bedoelde overleg wordt bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet {ée curator of de bewindvoerdef van) de BRP of diens 
curator of bewindvoerder kan respectievelijk moet aanbieden; 
3, de intrekking van de erkenning als BRP op te schorten, en 
b. voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het borgen van de economische stabiliteit van het systeem garant te staan voor de kosten van inkoop van de elektriciteit en balancering en eventuele andere aan deze opschorting gerelateerde kosten tegen de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te stellen voorwaarden voor de garantstelling tijdens deze tijdelijke voortzetting. 

i Afhankelijk van het resultaat van éit-het in het eerste lid bedoelde overleg treedt de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet in overleg met de betreffende {c-ucatof of bewindvoerder van) de BRP of diens curator of bewindvoerder en kan hij voor ten hoogste tien werkdagen een aanbod doen tot het afgeven van een garantie wvleatstbedoelde ztrvals bedoeld in het tweede lid, onderdeel bdoeo voor ten hoogste tien werkdagen 

34. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet neemt de te zijnen laste blijvende kosten, gemaakt ter uitvoering van zijn taak bedoeld in het eerste tot en met deréelkt van de in het tweede lid, onderdeel b. bedoelde garantstelling, op in zijn tarieven. 
Artikel 11.12 
1. Op het moment dot Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig artikel 10.10. eerste lid, besluit tot intrekking van de erkenning van een BRP wordt inoetrokken en tevens overeenkomstio artikel 11.1. tweede lid, besluit tot opschorting van deze intrekking, stelt de netbeheerder 

van het landelijk hoogspanningsnet, in afwijking van artikel 10.10. tweede lid, onverwijld na het besluit tot opschorting de overige netbeheerders, BRP's en de Autoriteit Consument en Markt daarvan in kennis, onder vermelding van de tijdstippen waarop de ooschortino eindigt en de kennisgeving als bedoeld in artikel 11.3. eerste lid, onderdeel a en b uiterliik dient plaats te vinden. Vanal dat moment treedt <le4n artikel—11.3 genoemde regeling in werking^ voor de aansluitingen waarvoor de natuurlijke of 
2,  De overioe In geval van toepassing van het eerste lid, stellen de netbeheerders stellen in dat-geval de betreffende leveranciers, indien deze bepaaldelijk zijn^aemaehtiodovereenkomstio artikel 10.4. vijfde lid. zijn gemachtigd de balancerinosverantwoordelijkheid voor aangeslotenen te regelen, en de betreffende aangeslotenen voor zover die geen leverancier hebben gemachtigd indien geen sprake is van machtiging van een leverancier voor het regelen van de balancerinqsverantwoordelijkheid. onverwijld in kennis ever 

de van de in het eerste lid bedoelde opschorting en intrekking. 
gemachtigde leverancier De in het tweede lid bedoelde gemachtigde leveranciers stellen de grootverbruikers die hen gemachtigd hebben onverwijld in kennis van de in het eerste lid bedoelde intrekking. 

Artikel 11.3 
1. In de gevallen bedoeld in artrkei 11.1 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig artikel 1010 eerste lid besluit tot intrekking van de erkenning van een BRP en tevens 

overeenkomstio artikel 11.1. tweede lid, besluit tot opschorting van deze intrekking, wordt de balanceringsverantwoordelijkheid voor de in dat artikel bedoelde aansluitingen waarvoor deze BRP op dat moment in het aansluitingenreoister vermeld staat door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als volat over de andere BRP's atevelgt-verdeeld: a. de aansluitingen waarvoor de leverancier, daartoe bepaaldelijk overeenkomstig artikel 10.4. vijfde lid, gemachtigd, de balanceringsverantwoordelijkheid heeft geregeld en heeft ondergebracht bij een andere rechtspersoon dan hijzelf, zullen worden verdeeld toeoewezen aan de BRP die de leverancier onverwijld schriftelijk opoeeft aan de netbeheerder die het aangaat -opgeeft Deze schriftelijke mededeling bevat tevens een bevestiging van die BRP dat hij de baiancefingsverantwoordclijkheid 
wri ri/- Ps tTJJ iCTVTT 11W1 T It, 

eb. voor de aansluitingen van grootverbruikers die-zelf een BRP hebben geregeld waarbij geen sprake is van machtiging van een leverancier voor het regelen van de balanceringsverantwoordelijkheid. dienent de aangeslotene schrifteliik aan de betreffende netbeheerder op te geven wie de 
balanceringsverantwoordelijkheid over gaat nemen. Deze schrifteiijke mededeling bevat tevens een 

bc. de aansluitingen van kleinverbruikers waacop waarvoor de overdracht van de balanceringsverantwoordelijkheid niet tijdig is geregeld overeenkomstig onderdeel a. zullen worden 
verdeeld over de overige BRP's naar rato van het aantal aangesloten kleinverbruikers waarvoor een BRP balanceringsverantwoordelijkheid draagt. De verdeling zal worden uitgevoerd in tienden van procenten; 

d. de aansluitingen van grootverbruikers waarvoor de overdracht van de balanceringsverantwoordelijkheid niet tijdig is geregeld overeenkomstig onderdeel a of b. zullen worden verdeeld naar rato van het totaal van de gecontracteerde transportvermogens in deze categorie waarvoor een BRP balanceringsverantwoordelijkheid draagt. 
2. Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig artikel 10.10. eerste lid, besluit tot intrekking van de erkenning van een BRP. maar niet overeenkomstig artikel 11.1. tweede lid, besluit tot opschorting van deze intrekking, wordt de balanceringsverantwoordeliikheid voor de 

aansluitingen waarvoor deze BRP op dat moment in het aansluitingenregister vermeld staat door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet over de andere BRP's verdeeld overeenkomstig de onderdelen c en d van het eerste lid. 
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3: De schriftelijke mededeling, genoemd in het eerste lid, onderdelen a en b. bevat tevens een bevestiging van die BRP dat hij de balanceringsverantwoordelijkheid op zich neemt. 
4. De verdeling zal worden uitgedrukt, genoemd in het eerste lid, onderdelen c en d. wordt uitgevoerd in tienden van procenten. 
5,  Bij verdeling van grootverbruikefsaansluitingen met een gecontracteerd transportvermogen boven de 10 MW, of bij substantiële hoeveelheden aansluitingen, kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vooraf in contact treden met betrokken BRP's ten aanzien van het aanpassen van de verdeling. 
26- De BRP's die op grond van onderdeel bof d van het eerste lid, onderdeel c of d. aansluitingen toegewezen hebben gekregen, informeren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na de verdeling de betrokken aangeslotenen respectieveüjk-of hun leverancier, indien deze ëepaaldeUjk overeenkomstig 

artikel 10.4. vijfde lid, is gemachtigd de balanceringsverantwoordelijkheid te regelen, over deze toewijzing, en over de bij hen geldende voorwaarden en de opzeggingsmogelijkheden. 
een—leverancier hebben gemachtigd worden—in kennis gebracht door de leverancier. De in het zesde lid bedoelde gemachtigde leveranciers stellen de grootverbruikers die hen gemachtigd hebben onverwijld in kennis van de in het eerste lid, onderdeel d. 

bedoelde toewijzing. 
28. Indien ervvoor zover op grond van dit artikel of van artikel 11 de balanceringsverantwoordelijkheid van 

die het aangaat ervoor dat de wisseling van balanceringsverantwoordelijkheid binnen één werkdag in het aansluitingenregister is verwerkt. 
29- De aangeslotene vooraan wiens aansluiting via de in dit artikel bedoelde verdeling een andere BRP heeft gekregen is toegewezen, heeft gedurende twee maanden het recht zonder opzegtermijn van BRP te wisselen. 
41Q. Een BRP die op grond van dit artikel de balanceringsverantwoordelijkheid voor aansluitingen toegewezen heeft gekregen, magcfe weigert deze toewijzing niet weigeren, tenzij hij voordat toewijzing plaatsvindt schriftelijk de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet heeft verzocht gemeld niet voor deze toewijzing in aanmerking te willen komen en daarbij tevens tijdig gezamenlijk met een ontvangende BRP heeft aangegeven dat die ontvangende BRP alsdan zijn aandeel overneemt. 
11. De verwerkingstermijn van een dergelijk verzoek melding, als bedoeld in het tiende lid, bedraagt maximaal twee weken. 
12. Wel kao-deze-De ontvangende BRP. als bedoeld in het tiende lid, kan met toepassing van artikel 40T2 10.6. eerste lid, de balanceringsverantwoordelijkheid opzeggen. 
Artikel 11.4 

leverancier niet langer 4n-staat zal zijn, zijn levehogspfichh na te komen of-voor de leverancier-de 

overleg met de Autoriteit Consument en Markt, lo d+t overleg wordt onder andere bepaald of en zo ja 
f de bewindvoerder van) de 

ste tien werkdagen te ondersteunen, wanneer dit redelijkerwijs 
noodzakelijk is voor het borgen van de economtsche stabiliteit van het systeem. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet doet dit door garant te staan voor de kosten van- elektriciteit, balancering en andere bijkomende kosten tegen de door de netbeheerder \ 1 het landelijk 

overleg met (de curator of de bewindvoerder van) de vergunninghouder of de BRP voor betreffende aansluitingen van de leverancier, en kan hij een aanbod tot het afgeven van een garantie m laatstbedoelde zin doen. 
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan nadere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van zijn taak als bedoeld in artikel 2. vijfde lid, onderdeel c en zesde lid, onderdelen e en f, van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998. 
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet formuleert in de nadere voorwaarden, als bedoeld in het eerste lid, de bepaling en duur van de garantie, haar beoogde consequenties en de wijze waarop er een beroep kan worden gedaan zo specifiek mogelijk. 
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt een leidraad op voor een machineleesbaar en interoperabel formaat van de gegevens, als bedoeld in artikel 3. eerste lid, onderdeel b. van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers, ten behoeve van de uitvoering door de vergunninghouders van artikel 3. derde lid, van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers. 

4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet consulteert een voorstel voor de leidraad, als bedoeld in het derde lid, alsmede voorstellen voor wijziging daarvan, bij de relevante belanghebbenden. 
5. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de leidraad, als bedoeld in het derde lid. ? publicatie aan de vergunninghouders. 
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36. Een vergunninghouder meldt, voor het geval hem, op grond van artikel 2, zesde lid, van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, de levering aan kleinverbruikers wordt toegewezen, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet welke BRP voor de desbetreffende kleinverbruikers balanceringsverantwoordelijk dient te worden. 
7, De verwerkingstermijn van een dergetijk verzoekmelding. als bedoeld in het derde lid, bedraagt maximaal twee weken. 

var» ée ondernemmg VcH>~de aanvankelijke leverancier) op grond van artikel 2. zesde lid, van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 de leverancier van groepen aangeslotenen wijzigt, zorgt de netbeheerder die het aangaat ervoor dat de wisseling van leverancier binnen één werkdag in het aansluitingenregister is verwerkt. 
Artikel 11.5 
21. Indien de situatie, als bedoeld in artikel 2 van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998. 

gevolgen heeft vVoor de levering vaan grootverbruikers vary de levefancief-door de desbetreffende vergunninghouder, of indien een vergelijkbare situatie aan de orde is bij een leverancier, niet zijnde een 
vergunninghouder, voor de levering aan grootverbruikers of kleinverbruikers, als bedoeld in artikel 95n van de Elektriciteitswet 1998. door de desbetreffende leverancier. 
a,  treedt de BRP die de balanceringsverantwoordelijkheid voor die aangeslotenen draagt, in de plaats van de leverancier tot het moment waarop de grootverbruiker betreffende aangeslotenen een nieuwe leveringsovereenkomst heeft-hebben gesloten dan wel de levering aan die grootverbruiker 

aangeslotenen is beëindigd.. b. stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet dPe betreffende BRP werdt-onverwijld van 
Q stelt de betreffende BRP dDe betrokken aangeslotenen worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na de in de plaatstreding schriftelijk door de betreffende BRP op de hoogte van de ontstane situatie en de thans geldende voorwaarden^_(daaronder begrepen de 
4d. lode in het tweede lid bedoelde situatre wordt de aangeslotene geacht een leveringscontract te hebben met de BRP die in de plaats van de leverancier treedt, & De grootverbruiker, heeft de aangeslotene twee maanden het recht het leveringscontract zonder 

opzegtermijn te beëindigen.. 1 Tevens kan de BRP, voor zover niet reeds overeengekomen, redelijke afspraken maken ten aanzien 
van balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting. 

52. De in het tweede eerste lid bedoelde BRP die in de plaats van de leverancier treedt, mag aan de aangeslotene, niet zijnde een kle<nverbrutker7 een tarief voor de geleverde energie in rekening brengen dat overeenkomt met de uurlijkse day ahead prijs op de dag zelf tot stand gekomen op de aangewezen beufs-day-ahead-clearingpriis. tenzij de aangeslotene met deze BRP anders is overeengekomen. 
63. Indien en voor zover op grond van dit artikel (daaronder begrepen op grond van verkoop of door stort vandeonderneming van de aanvankelijke leverancier) de leverancier van groepen aangeslotenen wijzigt, 

zorgt de netbeheerder die het aangaat ervoor dat de wisseling van leverancier binnen één werkdag in het aansluitingenregister is verwerkt. 
Artikel 11.5-6 

In geval van samenloop van het dreigen weg te vallen dan wel wegvallen van een leverancier en een BRP voor aansluitingen die door beide partijen bediend worden, gelden in aanvulling op de artikelen 11.2 tot en met 11.5 de volgende aarwuUeode bepalingen: 
a. Bbij het gelijktijdig nemen van het besluit om een vergunning en een erkenning in te trekken gekit de aanvullende bepaling dat, wordt het besluit dot waarmee de vergunning wordt ingetrokken eerder 

geacht wordt eerder te zijn genomen dan de beslissing tot het intrekken van de erkenning als BRP:. b. Aals binnen de opschortingsperiode van de intrekking van de erkenning van de BRP de vergunning van de leverancier bij besluit ingetrokken wordt, kan, indien noodzakelijk, de opschortingsperiode van de BRP verlengd worden:. t Deze de in onderdeel b bedoelde verlenging loopt ten hoogste tot het einde van de tijdelijke 
voortzettingsperiode die geldt voor de betreffende leverancier en geldt alleen voor de aansluitingen 
die onder deze vergunninghouder vallen. 

Artikel 11.6^7 
1. In de situatie als bedoeld in artikel T&3-10.6. vierde lid,; a. treedt de BRP die de balanceringsverantwoordelijkheid voor die aangeslotene* draagt, in de plaats van de leverancier tot het moment waarop de grootverbruiker aangeslotene een nieuwe leveringsovereenkomst heeft gesloten dan wel de levering aan die grootverbruiker aangeslotene is beëindigd:; b. switcht dPe betreffende BRP switcht daartoe de betreffende aangeslotene* overeenkomstig paragraaf 4.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas naar zich toer. 

c. stelt de betreffende BRP dDe betrokken aangeslotene* worcfe* zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
binnen drie werkdagen na de effectuering van de switch schriftelijk door de betreffende BRP op de hoogte van de ontstane situatie en de thans geldende voorwaarden._(daaronder begrepen de 

2d. I* de in het eerste lid bedoelde sttuade wordt de aangeslotene geacht een leveringscontract te hebben met de BRP die in de plaats van de leverancier treedt:. 
Ê. De grootverbruikor, heeft de aangeslotene twee maanden het recht het leveringscontract zonder opzegtermijn te beëindigen:; 
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f, Tevens kan de BRP, voor zover niet reeds overeengekomen, redelijke afspraken maken ten aanzien van balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting. 
32. De in het eerste lid bedoelde BRP die in de plaats van de leverancier treedt, mag aan de aangeslotene,- niet zijnde kleinverbruikers, een tarief voor de geleverde energie in rekening brengen dat overeenkomt met de uurlijkse day ahead prijs op de dag zelf tot stand gekomen op de aangewezen beurs day-ahead- clearingprijs. tenzij de aangeslotene met deze BRP anders is overeengekomen. 
( ) 

Takencode gas LNB 
( ) 
2.2.2d De netbeheerder van het landelijk gastransportnet stelt een leidraad op voor een machineleesbaar en interoperabel formaat van de gegevens, als bedoeld in artikel 3. tweede lid, onderdeel b. van het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers, ten behoeve van de uitvoering door de vergunninghouders van artikel 3. vijfde lid, van het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers. 
2.2 2e De netbeheerder van het landelijk qastransportnet consulteert een voorstel voor de leidraad, als 

bedoeld in artikel 2.2.2d, alsmede voorstellen voor wijziging daarvan, bij de relevante belanghebbenden. 
2.2.2f De netbeheerder van het landelijk gastransportnet publiceert de leidraad, als bedoeld in artikel 2.2.2d. op zijn website en meldt deze publicatie aan de vergunninghouders. 
( ) 
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Voorzitter 
Secretaris 
Aanwezig Namens de representatieve organisaties: 

VEMW: , , (tel.) 
PAWEX: 
E-NL:  
VMNED: 
Namens de gezamenlijke netbeheerders: 
NBNL: 
TenneT 
GTS   (tel.) 

Afwezig GOGEN, Consumentenbond, EFET, FME-CWN, NEDU, NOGEPA, NVDE/NWEA, 
UNETO-VNI, VA, VEDEK, Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN, VMNED, VNCI, 
VNO-NCW en VOEG 

( ) 
5. Codewijzigingsvoorstel naar aanleiding van aanpassingen in AMvB Leveringszekerheid (D-2019-09756) 
NBNL: In een eerdere vergadering was een voorstel aan de orde met betrekking tot wat veranderd zou worden voor regionale netbeheerders naar aanleiding van de aanpassingen in de AMvB Leveringszekerheid, vandaag gaat het om de consequenties voor de beide landelijke netbeheerders. 
TenneT wijst erop dat dit codewijzigingsvoorstel bedoeld is om te regelen dat er in geval van een leveringszekerheidprocedure ook een aantal klantgegevens uitgewisseld kunnen worden van de oude leverancier via de landelijke netbeheerder naar de nieuwe leverancier. Daarvoor zijn de twee AMvB's aangepast. 
E-NL heeft vragen in de voorgestelde wijzigingen in de Netcode elektriciteit. Het gaat om artikel 11.4, lid 3 t/m 5: de landelijke netbeheerder gaat een leidraad opstellen ten aanzien van de gegevens die de leverancier moet opnemen in zijn administratie. Dat kan niet de bedoeling zijn. Op zijn hoogst zou dit kunnen leiden tot leidraad voor het uitwisselen van informatie. Voorts is er voor het uitwisselen van data binnen de sector een representatieve organisatie opgericht, die de regels vaststelt voor de uitwisseling van data. Het zou veel logischer zijn om via dit orgaan dat soort regels vast te stellen. Dat betekent dat minimaal lid 3 van dat artikel aangepast moet worden en de leden 4 en 5 zouden kunnen verdwijnen. 
Beginnend met de leidraad Gas en Elektriciteit, wijst GTS erop dat de AMvB de landelijk netbeheerders een coördinerende rol geeft. De bedoeling van de leidraad is dat de klantgegevens door elke instantie op dezelfde wijze bijgehouden worden, waardoor de leveranciers in staat gesteld worden die gegevens in korte tijd in de eigen klantsystemen te kunnen opnemen. 
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TenneT meent dat er dan zou moeten staan: leidraad voor het uitwisselen van data en niet voor de manier waarop die informatie wordt vastgelegd. 
E-NL verwijst hierbij naar de relevante tekst in de AMvB. Daarbij gaat het om de combinatie van het vastleggen van de informatie en het in één keer kunnen aanleveren van de totale informatie. 
Volgens E-NL is de wijze van opslag iets dat de leveranciers zelf zouden moeten regelen. Het is niet aan de landelijke netbeheerder om leveranciers daarover aanwijzingen te geven. 
Volgens TenneT valt dat echter wel zo te lezen in de AMvB. De AMvB draagt de landelijke netbeheerder op iets te zeggen over wanneer informatie machineleesbaar is en wanneer het in een interoperabel formaat uitwisselbaar is, om aan de gestelde verplichtingen te voldoen. Hoe dat vervolgens door de leverancier in zijn administratie wordt gerealiseerd is geheel aan hem. 

De voorzitter concludeert uit de nu gevoerde discussie dat het onhelder is wat de leidraad gaat behelzen. 
GTS suggereert het toe te spitsen op lid 5 van artikel 3 van het besluit vergunning levering gas, waarin sprake is van ‘machineleesbaar’ en ‘inter-operabel’, waardoor er in verband met de uitwisselbaarheid een leidraad moet komen.. 
Het tweede punt is volgens E-NL de vraag waarom dit niet gewoon door de normale gremia wordt gedaan voor de uitwisseling van klantgegevens. 
TenneT heeft begrepen dat dit in de NEDU-werkgroep een paar keer aan de orde is geweest. Uiteindelijk gaat het hier om een regeling die niet in de Informatiecode staat. Dus in formele zin gaat het hierbij toch om de gezamenlijke netbeheerders. 
E-NL is daarvan op de hoogte, maar dat daarbij het argument was dat niet alle leveranciers lid van NEDU zijn, maar alles wat ten aanzien van de Informatiecode wordt afgesproken geldt ook voor niet- leden. 
Volgens TenneT valt niet alle informatie-uitwisseling binnen de sector onder de scope van de Informatiecode. De Informatiecode heeft uitsluitend betrekking op de processen waar de Informatiecode over gaat. De administratie rond bijvoorbeeld de procedure Leveringszekerheid is geen NEDU-domein. Er is meer informatie-uitwisseling dan in het NEDU-domein alleen. 
Dit gaat volgens E-NL echter over informatie die betrekking heeft op een goede afwikkeling van de mutatieprocessen. 
De voorzitter stelt voor in deze kwestie inhoud en proces te scheiden. Inhoudelijk is onduidelijk wat die leidraad zou moeten behelzen. Hierbij speelt de zorg dat beschreven moet worden hoe iets moet worden opgeslagen bij de leveranciers. Dat aspect moet beter toegelicht worden. De tweede vraag is of dit iets is dat door de gezamenlijk netbeheerders kan worden voorgesteld in het kader van deze code over leveringszekerheid, of dat dit behandeld had moeten worden binnen de NEDU. Die vraag blijft nu onbeantwoord, omdat men daar niet uitkomt. Hij stelt voor dit als kanttekening mee te nemen. 
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Volgens TenneT heeft de schrijver van de toelichting op de AMvB nadrukkelijk gedacht aan de codes waarin de spelregels voor de leveringszekerheid staan en niet aan de Informatiecode. In de toelichting op de AMvB wordt immers expliciet gemeld dat de 'gezamenlijke netbeheerders’ een voorstel voor codewijziging moeten doen. 
De voorzitter stelt voor dit in de opmerkingen van dit verslag mee te nemen. 
VEMW stelt dat benoemd wordt dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet relevante belanghebbenden zal consulteren. Hoe wordt deze consultatie vormgegeven en hoe worden de relevante belanghebbenden hierop geattendeerd? De tweede vraag betreft de code Gas LNB, artikel 2.2.2, lid d, waarin niet is opgenomen waaraan de leidraad, waarvan daar sprake is, moet voldoen. Wat wordt er dus opgenomen en aan de hand van welke criteria? 
GTS constateert dat deze vragen aansluiten bij de vorige discussie aangaande criteria met betrekking tot uitwisselbaarheid en de inter-operabiliteit van de klantgegevens. De meeste gegevens staan al gespecificeerd in het besluit Vergunningsvoorwaarden. Hoe dat geconcretiseerd moet worden kan alleen in consultatie met de marktpartijen bepaald worden. Daartoe is het zaak via de bestaande contacten (incl. het GEN) een selectie van betrokken marktpartijen bij elkaar te roepen. Er moet in ieder geval gesproken worden over de leidraad met de beoogde uitvoerders ervan. Dan kan op basis van bestaande, wettelijke afspraken bepaald kunnen worden hoe dat eruit zou moeten zien. Belangrijk is dat het breed wordt gedragen. Verder is het zo dat ACM toezicht houdt op de vergunningen. GTS vindt het een goed idee dat in de code verwezen wordt naar de criteria (inter-operabiliteit en machine leesbaarheid). 
De voorzitter concludeert dat er in ieder geval goed gekeken gaat worden naar de verwijzingen, zodat helder wordt waar de leidraad nu precies wel en niet over gaat. E-NL is hierbij van mening dat dit ook een actie vanuit NEDU had kunnen of moeten zijn. Met deze twee kanttekening gaat deze vergadering wel akkoord met het doorzenden van het voorstel aan ACM. 
( ) 




