
 
 

Inleiding 

De Vrijhandelsorganisatie voor Elektriciteit en Gas (“VOEG”) heeft ter zake het ontwerpbesluit van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (“NMa”) met zaaknummers 103834 en 103900 tot wijziging van 

de Informatiecode elektriciteit en Gas alsmede daarmee samenhangende wijzigingen in diverse 

codes ter implementatie van de Wet verbetering marktmodel een schriftelijke zienswijze ingediend 

en deze ter hoorzitting d.d. 29 augustus 2012 nader toegelicht.  

 

Op 1 oktober 2012 heeft de NMa aan VOEG een brief gestuurd met daarin het verzoek om het 

standpunt van VOEG nogmaals uiteen te zetten (rekening houdend met een aantal kanttekeningen 

vanuit de NMa) en antwoord te geven op de volgende drie vragen: 

 

1. lndien driejaarlijkse meterstanden door de netbeheerder niet automatisch gebruikt mogen 

worden in de reconciliatie en hiervoor een apart dispuutproces ontworpen moet worden, 

verzoek ik u aan te geven hoe dat dispuutproces zou moeten luiden en welke toetsingscriteria 

als hierboven bedoeld zouden moeten gelden om afwijkende meterstanden in dispuut te 

trekken. 

2. Tevens verzoek ik u aan te geven op welke wijze leveranciers adequate acties kunnen 

ondernemen teneinde alsnog juiste meterstanden van hun klanten te verkrijgen, dan wel om te 

constateren dat de fysiek door de netbeheerder waargenomen meterstanden alsnog kunnen 

worden bestempeld als de juiste meterstanden. De na dispuut vastgestelde stand zou dan 

vervolgens verwerkt kunnen worden in de reconciliatie als nieuwe klantstand. 

3. Voorts verzoek ik u aan te geven op welke termijn het concreet haalbaar is om een dergelijk 

nieuw dispuutproces te ontwerpen voor de Informatiecode en te implementeren in de 

werkprocessen van alle relevante marktpartijen. Hierbij dient u aan te geven of het haalbaar is 

om voor medio november 2012 een uitgewerkt conceptproces in te dienen bij de Raad. 

 

Standpunt VOEG 

Het standpunt van VOEG is gegrond op het beginsel van het nieuwe marktmodel. Daarmee is 

onlosmakelijk het ‘omdraaien van de meetketen’ verbonden: uitsluitend de leverancier is 

verantwoordelijk voor het vaststellen van de meterstanden en daarmee het vaststellen van het 

reconciliatieverbruik. VOEG is gekant tegen een asynchroon verloop tussen afrekening aan de 

inkoopzijde bij de leverancier en afrekening aan de klantzijde door de leverancier door impliciete 

vaststelling van meterstanden voor de leverancier door de netbeheerder. Dit lichten wij hieronder 

nader toe. 

 

In de artikelen 5.1.2 tot en met 5.1.4 van de gewijzigde Informatiecode wordt de 

verantwoordelijkheid van de leverancier voor het collecteren, valideren, vaststellen en distribueren 

van meterstanden nader uiteengezet.  

 

 



 
 

Deze verantwoordelijkheden stroken volledig met de doelstelling van de wetgever om de meetketen 

om te draaien en sluiten ook rechtstreeks aan bij het nieuwe artikel 95ca Elektriciteitswet, waarin – 

zoals hiervoor reeds kort aangeduid – is vastgelegd dat uitsluitend de leverancier een meetbedrijf 

inschakelt voor het collecteren, valideren en vaststellen van de meetgegevens die betrekking hebben 

op een kleinverbruiker. Deze door de leverancier vastgestelde meetdata worden vervolgens gebruikt 

ten behoeve van de vaststelling van het verbruik van de kleinverbruiker.  

 

In artikel 5.2.1 tot en met artikel 5.2.2.3 is voorts opgenomen dat de regionale netbeheerder fysieke 

meteropnames uitvoert in de navolgende gevallen: (i) tenminste eens in de 36 maanden bij niet op 

afstand uitleesbare meetinrichtingen, en (ii) bij processen als het plaatsen, verwijderen etc. van een 

meetinrichting bij een kleinverbruiker. De bezwaren van VOEG richten zich tegen de fysieke opname 

van de meterstanden door de netbeheerder genoemd onder punt (i). 

 

Uit de tekst van artikel 5.2.2 blijkt dat de netbeheerder deze fysieke opnames voor de leverancier 

vaststelt. Oftewel, er is sprake van een ‘impliciete’ vaststelling door de leverancier. Na validatie door 

de netbeheerder wordt de fysiek opgenomen stand in het toegankelijk meetregister beschikbaar 

gesteld. Tot zover is VOEG bereid mee te gaan in de voorgestelde methode, hoewel deze vanuit 

principieel oogpunt niet in lijn is met het beschreven grondbeginsel. VOEG ziet deze meterstanden 

uitsluitend als ‘bijvangst’ van de metercontrole, maar erkent dat zowel leveranciers als 

netbeheerders zijn gebaat bij het zo betrouwbaar mogelijk houden van de meetreeks en dat een 

fysiek opgenomen meterstand daaraan kan bijdragen.  

 

Echter, deze feitelijk door de netbeheerder vastgestelde stand, wordt vervolgens gebruikt voor de 

reconciliatie, zo blijkt uit artikel 5.3.4.4. In dit artikel is opgenomen dat: “De regionale netbeheerder 

bepaalt het verbruik voor de reconciliatie, overeenkomstig 5.3.2 en 5.3.3, op basis van alle 

ontvangen vastgestelde meterstanden en [cursief VOEG] namens de leverancier door de regionale 

netbeheerder vastgestelde meterstanden.” De leverancier ziet zich op deze wijze geconfronteerd met 

een meterstand die leidend is voor de reconciliatie en daarmee automatisch een tussentijdse 

afrekening aan de inkoopkant tot gevolg heeft. Een afrekening die niet synchroon loopt met de 

afrekencyclus met de klant.  

 

Voor leveranciers (vrijwel alle nieuwe toetreders!) waarbij de afrekencyclus met de klant niet 

synchroon loopt met de meteropnamecyclus van de netbeheerder een situatie die te allen tijde 

voorkomen dient te worden. Zowel voor de klant als de leverancier is een tussentijdse afrekening aan 

de inkoopkant een potentiële bron voor administratieve  problemen. Bovendien kunnen – met name 

voor kleine toetreders die zich nog moeten invechten in de markt – onverwachte tussentijdse 

bijstellingen van hun inkooppositie leiden tot financiële problemen die het level playing field 

verstoren. Deze problemen ontstaan niet als het afrekenmoment bij de klant synchroon blijft lopen. 

 

Het uit elkaar (gaan) lopen van de afrekening van de inkoop bij de leverancier en het afrekenmoment 

bij de klant is voor VOEG derhalve onacceptabel. 



 
 

Oplossing(en) 

Zoals ook al tijdens de hoorzitting van 29 augustus jl. naar voren is gebracht door VOEG, vloeit haar 

standpunt niet voort uit principiële overwegingen. Ruim vóórdat het wijzigingsvoorstel aan de NMa is 

gepresenteerd, hebben enkele leden van VOEG al aangekaart dat - uit práktische overwegingen - 

voor het vaststellen van het reconciliatieverbruik naar een andere oplossing zou moeten worden 

gezocht dan het impliciet vaststellen door de netbeheerder. 

 

Een dergelijke oplossing is destijds na overleg tussen marktpartijen ook al aangedragen door deze 

leden van VOEG: de netbeheerder zou in deze oplossing inderdaad de fysieke meteropname 

communiceren aan de leverancier en doen opnemen in het meetregister. Vaststelling van deze 

standen zou dan optioneel kunnen plaatsvinden, op grond van een besluit daartoe van uitsluitend de 

leverancier. De netbeheerder zou in dit geval slechts de meterstanden doorsturen, indien deze sterk 

afwijken van de meetreeks. De afwijkingsgrenzen zouden dan door marktpartijen onderling kunnen 

worden bepaald (hierna: de “VOEG Oplossing”). 

 

De VOEG Oplossing is uiteindelijk in oktober 2011 ook in het Projectbureau Marktmodel (“PBM”) 

besproken als haalbaar scenario (bijlage), genaamd ‘scenario 2’. Omwille van voor VOEG niet 

steekhoudende redenen is daarna de VOEG Oplossing door het PBM terzijde geschoven als 

onwenselijk. 

 

Hoe zou de VOEG Oplossing werken in de praktijk? 

Stel, een klant bij energieleverancier X krijgt bezoek van een metercontroleur van de netbeheerder. 

Na fysieke opname van de meterstanden blijkt dat deze sterk afwijken van de tot dan toe bekende 

meetreeks. Op basis van het signalerings- cq. dispuutproces meldt de netbeheerder deze 

meterstanden aan de leverancier en laat deze opnemen in het meetregister. De melding door de 

netbeheerder zal de leverancier triggeren om een eigen validatiecontrole te houden op de 

meetreeks. In het geval dat dan blijkt dat de meetreeks inderdaad wordt ‘doorbroken’, dan zal de 

leverancier contact opnemen met de klant. Afhankelijk van de timing van het eerstvolgende 

afrekenmoment met de klant, kan de leverancier met de klant afspreken ofwel een tussentijdse nota 

op te maken (in dit geval zal de leverancier ook overgaan tot vaststelling van het 

reconciliatieverbruik) ofwel om de voorschotnota van de klant in aanloop naar het afrekenmoment 

te verhogen of te verlagen, waarna het reconciliatieverbruik op dit afrekenmoment zal worden 

vastgesteld. Op deze wijze blijft de inkoop en afrekening met de klant voor de leverancier steeds 

synchroon. 

 

Bezwaren tijdens de hoorzitting 

Tijdens de hoorzitting van 29 augustus 2012 werden door verschillende aanwezigen, waaronder 

Netbeheer-Nederland en NEDU, verschillende bezwaren geuit tegen de VOEG Oplossing. Deze zijn 

echter verre van doorslaggevend. 

 



 
 

Zo werd door de heer Janssen (p. 17 verslag) naar voren gebracht dat door de Geschillencommissie 

veel waarde wordt gehecht aan fysiek opgenomen standen en dat door niet opnemen van deze 

standen in het meetregister aan de Geschillencommissie dit ‘ijkpunt’ zou worden ontnomen. 

Aangezien in de VOEG Oplossing de meterstanden wel degelijk in het meetregister worden 

opgenomen, is dit bezwaar ondervangen. 

 

Daarnaast schetste de heer Den Haselaar in een bezwaar de situatie dat de leverancier te maken 

heeft met een frauderende klant (p. 17 verslag). In het geval de fysiek opgenomen standen niet 

verplicht zouden worden meegenomen in de reconciliatie, dan zou er bij de leverancier een ‘perverse 

prikkel’ ontstaan om deze klant te bewegen naar een andere leverancier over te stappen voordat het 

daadwerkelijke verbruik kan worden vastgesteld. Nog afgezien van het feit van algemene bekendheid 

dat frauderende klanten niet de deur open doen voor metercontroleurs, raakt dit bezwaar kant noch 

wal. Ten eerste wordt de stand in de VOEG Oplossing wel in het meetregister opgenomen en ten 

tweede zou een dergelijk wantrouwen in leveranciers ervoor pleiten de meetketen in zijn geheel niet 

om te draaien omdat leveranciers te gemakkelijk overgaan tot een onrechtmatige daad (quod non). 

 

Ten slotte opperde dezelfde heer Den Haselaar (p. 18 verslag) dat het de leverancier toch vrijstaat 

om op het arbitraire moment dat een fysieke opname plaatsvindt en het reconciliatieverbruik wordt 

vastgesteld, richting klant een tussentijdse nota op te maken. In theorie is dat uiteraard waar, maar 

in praktijk is het volstrekt onwenselijk om dit altijd op dat moment te doen, alleen al omdat daarmee 

seizoensinvloeden in de afrekencyclus met de klant worden geherintroduceerd.   

 

Standaardproces of uitzondering? 

In haar brief van 1 oktober 2012 constateert de NMa terecht dat per klant een daadwerkelijke 

driejaarlijkse fysieke meteropname wellicht niet haalbaar zal zijn voor de netbeheerders. VOEG is 

diezelfde mening toegedaan. Derhalve pleit VOEG ervoor het proces van sterk afwijkende 

meterstanden bij fysieke opname ook te beschouwen als een uitzonderingsproces in plaats van een 

standaardproces. Dit betekent dus dat in het naar verwachting relatief geringe aantal gevallen dat dit 

voorkomt (die voor kleine partijen wel grote gevolgen kunnen hebben), beter even contact kan 

plaatsvinden tussen netbeheerder en leverancier (en daarna tussen leverancier en klant), dan dat er 

een standaardproces met vaststelling ‘onder water’ plaatsvindt waarvan herstel slechts ex post kan 

plaatsvinden. 

 

 

  



 
 

Beantwoording vragen 

Vraag 1. lndien driejaarlijkse meterstanden door de netbeheerder niet automatisch gebruikt mogen 

worden in de reconciliatie en hiervoor een apart dispuutproces ontworpen moet worden, verzoek ik u 

aan te geven hoe dat dispuutproces zou moeten luiden en welke toetsingscriteria als hierboven 

bedoeld zouden moeten gelden om afwijkende meterstanden in dispuut te trekken. 

 

Allereerst wenst VOEG aan te geven dat zij nadrukkelijk openstaat voor overleg met de betrokken 

marktpartijen om dit proces vorm te geven.  

Daarnaast denkt VOEG dat aansluiting kan worden gezocht bij het reeds ontwikkelde dispuutproces 

(hoewel het proces in dit geval volgens VOEG eerder een signalering dan een dispuut kan worden 

genoemd). 

 

Feitelijk moeten bij de inrichting van een dergelijk dispuutproces twee vragen worden beantwoord: 

 Wanneer is er sprake van een ‘sterke afwijking’? 

 Hoe verhoudt dit proces zich ten opzichte van het bestaande dispuutproces? 

 

Sterke afwijking 

Zoals ook al in de notitie van het PBM (bijlage) werd genoemd, kan voor de validatie van de 

meterstanden bij fysieke opname teruggegrepen worden op de validatiegrenzen uit het bestaande 

validatieproces (50/200). Dit zou op grond van pragmatische overwegingen kunnen worden gekozen 

(omdat wellicht bestaande validatietools al werken met deze grenzen).  

VOEG staat echter ook open voor een oplossing waarbij minder ruime bandbreedtes qua percentage 

worden gehanteerd voor de validatie van deze fysiek opgenomen standen. 

 

Verhouding tot voorgestelde dispuutproces 

Uit praktisch oogpunt lijkt het wenselijk om ook voor de procedure ten aanzien van de fysiek 

opgenomen meterstanden aansluiting te vinden bij het reeds voorgestelde dispuutproces.  

 

Binnen het huidige ontwerp van het dispuutproces bestaat al de mogelijkheid dat de netbeheerder 

de initiërende partij is voor een dispuut richting de leverancier. Deze werkwijze is geschikt voor het 

geval van een fysieke meteropname met sterk van de meetreeks afwijkende meterstanden.  

 

Hierbij ziet VOEG, in aanvulling op het voorgestelde dispuutproces, twee varianten: 

 

1. De netbeheerder trekt de stand in de reeks voorafgaand aan de fysieke meteropname in 

dispuut omdat deze niet in lijn is met de opgenomen stand. Het voorgestelde dispuutproces kan 

daarbij worden gehandhaafd, met dien verstande dat voor fysiek opgenomen meterstanden de 

maximale dispuuttermijn van 58 dagen niet van toepassing is; 

 

 



 
 

2. De netbeheerder trekt op haar initiatief haar eigen meterstand in dispuut, waarmee de 

netbeheerder daarmee niet zegt dat die stand niet correct is, maar waarmee de netbeheerder 

wel de leverancier in de gelegenheid stelt om op basis van dit signaal actie te ondernemen 

richting de klant. 

 

Vraag 2. Tevens verzoek ik u aan te geven op welke wijze leveranciers adequate acties kunnen 

ondernemen teneinde alsnog juiste meterstanden van hun klanten te verkrijgen, dan wel om te 

constateren dat de fysiek door de netbeheerder waargenomen meterstanden alsnog kunnen worden 

bestempeld als de juiste meterstanden. De na dispuut vastgestelde stand zou dan vervolgens 

verwerkt kunnen worden in de reconciliatie als nieuwe klantstand. 

 

Leveranciers beschikken als enige aanspreekpunt in het nieuwe marktmodel over een veelheid aan 

mogelijkheden om een stand bij de klant te verifiëren. Inmiddels verloopt het merendeel van de 

communicatie met de klant via de elektronische snelweg en zijn er legio mogelijkheden om 

bijvoorbeeld digitale foto’s van meterstanden uit te wisselen en te verifiëren. De enige klant die dan 

nog door de mazen van de regelgeving glipt, is de frauderende klant die óók nog bijzonder goed 

overweg kan met Adobe Photoshop. Het aantal gevallen dat dit oplevert, wordt door VOEG 

verwaarloosbaar geacht. 

Ten overvloede wenst VOEG nog aan te geven dat een tussen de klant en de leverancier 

overeengekomen nieuwe stand nog niet direct de reconciliatie behoeft in te gaan; afhankelijk van 

het eerstvolgende afrekenmoment zou dat ook per dat moment kunnen geschieden. 

 

Vraag 3. Voorts verzoek ik u aan te geven op welke termijn het concreet haalbaar is om een dergelijk 

nieuw dispuutproces te ontwerpen voor de Informatiecode en te implementeren in de werkprocessen 

van alle relevante marktpartijen. Hierbij dient u aan te geven of het haalbaar is om voor medio 

november 2012 een uitgewerkt conceptproces in te dienen bij de Raad. 

 

VOEG is van mening dat het ontwerp voor een dergelijk nieuw cq. aanvullend dispuutproces relatief 

snel zou kunnen gaan. Immers, de VOEG Oplossing is reeds besproken in het PBM en qua uitwerking 

kan in hoge mate aansluiting worden gezocht bij het al voorgestelde dispuutproces. Daarmee zal het 

ontwerp, alsmede de uiteindelijke implementatie (zeker gezien het verwachte geringe aantal 

gevallen), relatief eenvoudig en low impact kunnen zijn. 

 

Binnenkort is een overleg gepland met de projectleider Stroomopwaarts waarin het onderwerp 

‘meterstanden bij fysieke opname’ is geagendeerd. VOEG biedt dan ook uitdrukkelijk haar 

medewerking aan om het dispuutproces in gezamenlijke inspanning met betrokken marktpartijen 

vorm te geven. Op die manier zou indiening van een uitgewerkt conceptproces voor medio 

november 2012 haalbaar moeten zijn. 
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