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Onderwerp Zienswijze ontwerpbesluit Meerdere leveranciers op een

aansluiting

Geachte heer Don,
Graag maakt Netbeheer Nederland gebruik van de door u geboden mogelijkheid om een zienswijze te
geven op het ontwerpbesluit betreffende het faciliteren van meerdere leveranciers op een aansluiting
(kenmerk ACM/DE/20171201229, uw zaaknummer 14.0748.52). Onze zienswijze richt zich op de
vraag of de systematiek van meerdere leveranciers op een aansluiting (hierna: MLOEA) toegepast
mag worden op aansluitingen van GDS-en op openbare netten en op de twee punten waar het
ontwerpbesluit afwijkt van het voorstel zoals dat door NEDU en Netbeheer Nederland bij u is
ingediend (brief met kenmerk BR-16-1205, d.d. 6 oktober 2016):

De toevoeging van een extra artikel aan de Meetcode elektriciteit, dat een afwijkende bepaling
voor de vereiste nauwkeurigheid van de metingen behoeve van een serieel secundair
allocatiepunt bevat.
Het schrappen van de voorgestelde bepaling in de Tarievencode elektriciteit het
transportonafhankelijke transporttarief in rekening te brengen per allocatiepunt indien aan een
aansluiting één of meerdere secundaire allocatiepunten zijn toegekend.

ln het navolgende worden deze drie ondenrverpen elk in een eigen hoofdstuk uitgewerkt. Tot slot gaan
we nog in op de inwerkingtredingsdatum zoals genoemd in het ontwerpbesluit.
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0nden~erp Zienswijze ontwerpbesluit Meerdere leveranciers op een
aansluiting

Geachte heer Don,

Graag maakt Netbeheer Nederland gebruik van de door u geboden mogelijkheid om een zienswijze te
geven op het ontwerpbesluit betreffende het faciliteren van meerdere leveranciers op een aansluiting
(kenmerk ACM/DE/2017/201229, uw zaaknummer 140748.52). Onze zienswijze richt zich op de
vraag of de systematiek van meerdere leveranciers op een aansluiting (hierna: MLOEA) toegepast
mag worden op aansluitingen van GDS—en op openbare netten en op de twee punten waar het
ontwerpbesluit afwijkt van het voorstel zoals dat door NEDU en Netbeheer Nederland bij u is
ingediend (brief met kenmerk BR-16-1205, dd. 6 oktober 2016):

- De toevoeging van een extra artikel aan de Meetcode elektriciteit. dat een afwijkende bepaling
voor de vereiste nauwkeurigheid van de metingen behoeve van een serieel secundair
allocatiepunt bevat.

. Het schrappen van de voorgestelde bepaling in de Tarievencode elektriciteit het
transportonafhankelijke transporttarief in rekening te brengen per allocatiepunt indien aan een
aansluiting één of meerdere secundaire allocatiepunten zijn toegekend.

In het navolgende worden deze drie ondenNerpen elk in een eigen hoofdstuk uitgewerkt. Tot slot gaan
we nog in op de inwerkingtredingsdatum zoals genoemd in het ontwerpbesluit.
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1. MLOEA en aansluitingen van GDS-en op openbare netten.
De aanleiding tot dit deel van onze zienswijze is tweeledig:o De constatering dat de eerste volzin van randnummer 48 van het ontwerpbesluit strijdig is metde formulering van de artikelen NcE 2.1 .1 .8, 2.1.1 .9 en 2.1 .1 .10 in het ontwerpbesluit.

a De constatering dat tijdens de hoorzitting op 30 maart jl. diverse partijen hebben opgeroepenom de scope van MLOEA te verbreden en ook te gebruiken voor het faciliteren van derden-toegang voor aansluitingen van derden op een GDS.

a

Naar de letter van de wet zijn al deze vier categorieën net-op-net-aansluitingen. Van de 1e
categorie weten we echter niet dat het een net-op-net-aansluiting betreft. Zolang er geen
sprake is van de 4e categorie, hoeven we het niet te weten. Op verreweg de meeste GDS-en

Uitgangspunten¡ We zijn met ACM van mening dat facilitering van derdentoegang op een GDS de verantwoor-delijkheid is van de GDS-beheerder zelf (ontwerpbesluit, randnummer 48, tweede volzin). Datbetekent dat MLOEA niet gebruikt mag worden als instrument om derdentoegang op een GDSte faciliteren.
r GDS-en zijn netten, maar de constatering of een installatie een net en dus een GDS is, en duseigenlijk een ontheffing had moeten aanvragen dan wel een netbeheerder had moeten aan-wijzen, achten wij de verantwoordelijkheid van ACM.

Constateringen. Wtj constateren dat er drie mogelijke oplossingen zijn voor de gesignaleerde discrepantie tus-sen de eerste volzin in randnummer 48 van het ontwerpbesluit en de artikelen NcE 2.1.1.8,2.1.1.9 en 2.1.1.10 in het ontwerpbesluit:1. De tekst uit randnummer 48 is leidend en de codetekst wordt aangepast. MLOEA magworden toegepast op alle aansluitingen van GDS-en op openbare netten.2. De codetekst is leidend en de tekst uit randnummer 48 wordt daaraan aangepast. MLOEAmag op geen enkele aansluiting van een GDS op een openbaar net worden toegepast.3. lets daar tussen in, afhankelijk van het feit of er op het desbetreffende GDS sprake is vanderdentoegang.
Wij constateren dat er 4 soorten GDS-en te onderscheiden zijn:1. Netten die wel voldoen aan de definitie/omschrijvíng van GDS uit de Ewet, maar waarvoorgeen ontheffing bijACM is aangevraagd.2. Netten waarvoor wel een ontheffing br¡ ACM is aangevraagd en verkregen, maar waaropgeen derdentoegang plaatsvindt.3. Netten waarvoor wel een ontheffing bt1 ACM is aangevraagd en verkregen, en waaropderdentoegang wordt gefaciliteerd door middel van sub-allocatie.4. Netten waarvoor wel een ontheffing brj ACM is aangevraagd en verkregen, en waaropderdentoegang wordt gefaciliteerd door middel van het elektronische berichtenverkeer uitScE 3.8.
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1. MLOEA en aansluitingen van GDS-en op openbare netten.

De aanleiding tot dit deel van onze zienswijze is tweeledig:
De constatering dat de eerste volzin van randnummer 48 van het ontwerpbesluit strijdig is met
de formulering van de artikelen NcE 2.1.1.8, 2.1.1.9 en 2.1.1.10 in het ontwerpbesluit.

De constatering dat tijdens de hoorzitting op 30 maart jl. diverse partijen hebben opgeroepen
om de scope van MLOEA te verbreden en ook te gebruiken voor het faciliteren van derden-
toegang voor aansluitingen van derden op een GDS.

Uitgangspunten
We zijn met ACM van mening dat facilitering van derdentoegang op een GDS de verantwoor-
delijkheid is van de GDS-beheerder zelf (ontwerpbesluit, randnummer 48, tvveede volzin). Dat
betekent dat MLOEA niet gebruikt mag worden als instrument om derdentoegang op een GDS
te faciliteren.

GDS-en zijn netten. maar de constatering of een installatie een net en dus een GDS is, en dus
eigenlijk een ontheffing had moeten aanvragen dan wel een netbeheerder had moeten aan-
wijzen, achten wij de verantwoordelijkheid van ACM.

Constateringen
Wij constateren dat er drie mogelijke oplossingen zijn voor de gesignaleerde discrepantie tus-
sen de eerste volzin in randnummer 48 van het ontwerpbesluit en de artikelen NcE 2.1.1.8,
2.1.1.9 en 2.1.1.10 in het ontwerpbesluit:
1. De tekst uit randnummer 48 is Ieidend en de codetekst wordt aangepast. MLOEA mag

worden toegepast op alle aansluitingen van GDS-en op openbare netten.
2. De codetekst is Ieidend en de tekst uit randnummer 48 wordt daaraan aangepast. MLOEA

mag op geen enkele aansluiting van een GDS op een openbaar net worden toegepast.
3. lets daar tussen in, afhankelijk van het feit of er op het desbetreffende GDS sprake is van

derdentoegang.

Wij constateren dat er 4 soorten GDS-en te onderscheiden zijn:
1. Netten die wel voldoen aan de definitielomschrijving van GDS uit de Ewet, maar waarvoor

geen ontheffing bij ACM is aangevraagd.
2. Netten waarvoor wel een ontheffing bij ACM is aangevraagd en verkregen, maar waarop

geen derdentoegang piaatsvindt.
3. Netten waarvoor wel een ontheffing bij ACM is aangevraagd en verkregen, en waarop

derdentoegang wordt gefaciliteerd door middel van sub-allocatie.
4. Netten waarvoor wel een ontheffing bij ACM is aangevraagd en verkregen, en waarop

derdentoegang wordt gefaciliteerd door middel van het elektronische berichtenverkeer uit
ScE 3.8.

Naar de letter van de wet zijn al deze vier categorieén net-op-net—aansluitingen. Van de 1e
categorie weten we echter niet dat het een net-op-net-aansluiting betreft. Zolang er geen
sprake is van de 48 categorie, hoeven we het niet te weten. Op verreweg de meeste GDS-en
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is overigens geen sprake van derdentoegang. Zolang er op een GDS geen verzoek tot
derdentoegang is gedaan, hoeft de GDS-beheerder daaromtrent niets te regelen. Pas als een
dergelijk verzoek wel wordt gedaan en de GDS-beheerder besluit om dat via de route van het
elektronische berichtenverkeer te doen, moet hij binnen 6 maanden na het verzoek om
derdentoegang dit kunnen faciliteren. Dat is geregeld in de ontheffingsbesluiten van ACM.
Tijdens de hoorzitting van 30 maart jl. bleek dat diverse partijen het wenselijk vinden omMLOEA ook te gebruiken om derdentoegang op een GDS te faciliteren. Het is dus zaak om degrenzen voor het mogen toepassen van MLOEA heel duidelijk af te bakenen.
Als MLOEA wordt toegepast op de aansluiting van een GDS op een openbaar net en er is opdat GDS naast de installatie van de GDS-beheerder zelf slechts één derde aangesloten, leidtde toepassing van MLOEA de facto tot derdentoegang. De GDS-beheerder vraagt voor zijneigen installatie bij de openbare netbeheerder een secundair allocatiepunt aan. De aansluitingvan de derde blijft dan alleen achter "achter" het primaire allocatiepunt. Daarmee is het persaldo mogelijk geworden dat de derde een andere leverancier contracteert dan de GDS-beheerder zell en dus is er via MLOEA derdentoegang gerealiseerd.

Zienswijze - Mogelijkheid tot MLOEA op aansluiting van een GDS op een openbaar net
Overwegende dat:a) De GDS-beheerder zelf verantwoordelijk is voor het faciliteren van derdentoegang voor deaangesloten derden op zijn GDS,b) MLOEA niet gebruikt mag worden voor het faciliteren van derdentoegang op een GDS,c) Het toepassen van MLOEA op de eigen installatie van een GDS-beheerder van een GDSwaarop slechts één derde is aangesloten de facto leidt tot derdentoegang,d) De netbeheerder niet mag discrimineren tussen GDS-en waarop slechts één derde is aange-sloten en GDS-en waarop meer dan één derde is aangesloten,
ls Netbeheer Nederland van mening dat MLOEA n¡et toegepast dient te worden op aansluitingen van
GDS-en op openbare netten. De eerste volzin van randnummer 48 in het ontwerpbesluit dient
derhalve te worden aangepast. ln de artikelen NcE 2.1.1.18,2.1.1.9 en2.1.1.10 dient de zinsnede ",
niet zijnde de aansluiting van een net op een ander net," gehandhaafd te blijven. Uit oogpunt van
consistent geformuleerde codeteksten dient aan artikel NcE 2.1 .1 . 1 3 deze zinsnede te worden
toegevoegd na "aan de aansluiting".
Zienswijze - maximeren van het aantal secundaire allocatiepunten per aansluiting
Het vermoeden bestaat dat in de praktijk in een groot aantal gevallen de eigenaar / beheerder van een
net dat zich op grond van de Ewet kwalificeert als GDS zich niet meldt bij ACM met een
ontheffingsaanvraag noch voor het desbetreffende net een netbeheerder aanwijst. ln een dergelijke
situatie kan de aangeslotene (die eigenlijk GDS-beheerder is, maar niet als zodanig herkend kan
worden) bij de openbare netbeheerder secundaire allocatiepunten aanvragen en zo derdentoegang
realiseren op zijn niet als zodanig herkenbare GDS. Netbeheer Nederland is van mening dat de

o

a
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is overigens geen sprake van derdentoegang. Zolang er op een GDS geen verzoek tot
derdentoegang is gedaan, hoeft de GDS-beheerder daaromtrent niets te regelen. Pas als een
dergelijk verzoek wel wordt gedaan en de GDS-beheerder besluit om dat via de route van het
elektronische berichtenverkeer te doen, moet hij binnen 6 maanden na het verzoek om
derdentoegang dit kunnen faciliteren. Dat is geregeld in de ontheffingsbesluiten van ACM.

0 Tijdens de hoorzitting van 30 maartjl. bleek dat diverse partijen het wenselijk vinden om
MLOEA ook te gebruiken om derdentoegang op een GDS te faciliteren. Het is dus zaak om de
grenzen voor het mogen toepassen van MLOEA heel duidelijk af te bakenen.

. Als MLOEA wordt toegepast op de aansluiting van een GDS op een openbaar net en er is op
dat GDS naast de installatie van de GDS-beheerder zelf slechts één derde aangesloten, leidt
de toepassing van MLOEA de facto tot derdentoegang. De GDS-beheerder vraagt voor zijn
eigen installatie bij de openbare netbeheerder een secundair allocatiepunt aan. De aansluiting
van de derde blijft dan alleen achter "achter" het primaire allocatiepunt. Daarmee is het per
saldo mogelijk geworden dat de derde een andere leverancier contracteert dan de GDS-
beheerder zelf en dus is er via MLOEA derdentoegang gerealiseerd.

Zienswijze - Mogelijkheid tot MLOEA op aansluiting van een GDS op een openbaar net
Overwegende dat:

a) De GDS-beheerder zelf verantwoordelijk is voor het faciliteren van derdentoegang voor de
aangesloten derden op zijn GDS,

b) MLOEA niet gebruikt mag worden voor het faciliteren van derdentoegang op een GDS,
c) Het toepassen van MLOEA op de eigen installatie van een GDS-beheerder van een GDS

waarop slechts één derde is aangesloten de facto leidt tot derdentoegang,
d) De netbeheerder niet mag discrimineren tussen GDS-en waarop slechts één derde is aange-

sloten en GDS-en waarop meer dan één derde is aangesloten,

Is Netbeheer Nederland van mening dat MLOEA niet toegepast dient te worden op aansluitingen van
GDS-en op openbare netten. De eerste volzin van randnummer 48 in het ontwerpbesluit dient
derhalve te worden aangepast. In de artikelen NcE 2.1.1.18, 2.1.1.9 en 2.1.1.10 dient de zinsnede
niet zijnde de aansluiting van een net op een ander net," gehandhaafd te blijven. Uit oogpunt van
consistent geformuleerde codeteksten dient aan artikel NcE 2.1.1.13 deze zinsnede te worden
toegevoegd na "aan de aansluiting".

Zienswijze - maximeren van het aantal secundaire allocatiepunten per aansluiting
Het vermoeden bestaat dat in de praktijk in een groot aantal gevallen de eigenaar/ beheerder van een
net dat zich op grond van de Ewet kwalificeert als GDS zich niet meldt bij ACM met een
ontheffingsaanvraag noch voor het desbetreffende net een netbeheerder aanwijst. In een dergelijke
situatie kan de aangeslotene (die eigenlijk GDS-beheerder is, maar niet als zodanig herkend kan
worden) bij de openbare netbeheerder secundaire allocatiepunten aanvragen en 20 derdentoegang
realiseren op zijn niet als zodanig herkenbare GDS. Netbeheer Nederland is van mening dat de
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netbeheerder in deze situatie niet verantwoordelijk is of kan worden gehouden voor het ten onrechte
mogelijk maken van derdentoegang door middel van MLOEA.
Functioneel gezien is er geen reden om het aantal secundaire allocatiepunten (SAP) te maximeren.
Alleen het aantal lagen in geval van de seriële variant. En dat is ook gedaan. Echter: als een
aangeslotene een groot aantal SAP-en aanvraagt, zou dat een indicatie kunnen zrln van de situatie
dat hij deze niet voor zichzelf gebruikt, maar dat hij eigenlijk een GDS is en de SAP-en gebruikt om
derdentoegang te faciliteren. Getriggerd door de vraag van ACM tijdens de hoorzitting naar het
maximeren van het aantal secundaire allocatiepunten per aansluiting, zouden we wel kunnen
afspreken om bij meer dan 5 SAP-en per aansluiting een signaal af te geven aan ACM omtrent de
desbetreffende aansluiting. ACM zou dan kunnen nagaan of er wellicht sprake is van een GDS
waarvoor ten onrechte geen ontheffing is aangevraagd.
Zienswijze - zinsnede ", niet zijnde de aansluiting van een net op een ander net,"
Tijdens de hoorzitting is voorgesteld om de discrepantie tussen de eerste volzin van randnummer 48
en de tekstvan de artikelen NcE 2.1.1.8,2.1.1.9 en 2.1.1.10 weg te nemen door in de genoemde
artikelen de zinsnede "niet zijnde een aansluiting van een net op een ander net" te schrappen. Als dat
zou worden gedaan zonder overige aanpassingen van de codeteksten:o Zou MLOEA naar de letter genomen ook toegepast kunnen worden op "gewone" net-op-net-aansluitingen. Dus van Cogas en Rendo op Enexis of van de overige RNB's op TenneT.o Blijft er sprake van onduidelijkheid over de reikwijdte van de regeling omdat in de definitie vanallocatiepunt alsmede in de artikelen 2.1.1.9 tot en met 2.1.1.13 telkens sprake van een instal-latie. Een GDS is een net (zie definitie van GDS in de Ewet). Een installatie is geen net (zie

definitie van net in de Ewet). Dus een GDS is geen installatie.

2. Afwijkende eis voor meetnauwkeurigheid voor een serieel secundair allocatiepunt
Het voorstel zoals dat door Netbeheer Nederland en NEDU was opgesteld en ingediend, sluit voor de
eisen voor de nauwkeurigheid van de meetinrichting aan bij thans vastgelegde regelgeving. De
nauwkeurigheid van de meetinrichting volgt daarin, conform artikel 4.1.1.1van de Meetcode
elektriciteit, de op de aansluiting gecontracteerde transportcapaciteit, dan wel de doorlaatwaarde van
de aansluiting. Zoals ook uiteengezet in de reactie van NEDU en Netbeheer Nederland op uw
wijzigingsopdracht (brief met kenmerk BR-17-1276, aan u gestuurd op 9 februari 2017) hoort het
zinsdeel"op de aansluiting gecontracteerde transportcapaciteit" uit artikel 4.1.1.1bijde situatie dat
sprake is van een grootverbruikaansluiting en het zínsdeel "doorlaatwaarde van de aansluiting" bij de
situatie dat sprake is van een kleinverbruikaansluiting of eventueel een A123-aansluiting kleiner dan of
gelijk aan 3x80A. De aansluiting als geheel is daarin het onderscheidende criterium, onafhankelijk van
het aantal individuele verbindingen dat die aansluiting omvat of de capaciteit van die individuele
verbindingen. Slechts het totaal op de aansluiting telt. Deze kernbepaling van de Meetcode elektriciteit
richt zich op het geheel van de aansluiting, en niet op eventueel te onderscheiden onderdelen van de
installatie achter de aansluiting. Een aanpassing van die kernwaarde dient daarom als zelfstandig
voorstel onderzocht te worden op haalbaarheid en merites, en niet in de periferie van een ander
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netbeheerder in deze situatie niet verantwoordelijk is of kan worden gehouden voor het ten onrechte
mogelijk maken van derdentoegang door middel van MLOEA.
Functioneel gezien is er geen reden om het aantal secundaire allocatiepunten (SAP) te maximeren.
Alleen het aantal Iagen in geval van de seriéle variant. En dat is ook gedaan. Echter: als een
aangeslotene een groot aantal SAP-en aanvraagt, zou dat een indicatie kunnen zijn van de situatie
dat hij deze niet voor zichzelf gebruikt, maar dat hij eigenlijk een GDS is en de SAP-en gebruikt om
derdentoegang te faciliteren. Getriggerd door de vraag van ACM tijdens de hoorzitting naar het
maximeren van het aantal secundaire allocatiepunten per aansluiting, zouden we wel kunnen
afspreken om bij meer dan 5 SAP-en per aansluiting een signaal af te geven aan ACM omtrent de
desbetreffende aansluiting. ACM zou dan kunnen nagaan of er wellicht sprake is van een GDS
waarvoor ten onrechte geen ontheffing is aangevraagd.

Zienswijze — zinsnede ", niet zijnde de aansluiting van een net op een ander net, "

Tijdens de hoorzitting is voorgesteld om de discrepantie tussen de eerste volzin van randnummer 48
en de tekst van de artikelen NcE 2.1.1.8, 2.1.1.9 en 2.1.1.10 weg te nemen door in de genoemde
artikelen de zinsnede ”niet zijnde een aansluiting van een net op een ander net” te schrappen. Als dat
zou worden gedaan zonder overige aanpassingen van de codeteksten:

o Zou MLOEA naar de letter genomen ook toegepast kunnen worden op "gewone" net-op-net-
aansluitingen. Dus van Cogas en Rendo op Enexis of van de overige RNB's op TenneT.

o Blijft er sprake van onduidelijkheid over de reikwijdte van de regeling omdat in de definitie van
allocatiepunt alsmede in de artikelen 2.1.1.9 tot en met 2.1.1.13 telkens sprake van een instal-
Iatie. Een GDS is een net (zie definitie van GDS in de Ewet). Een installatie is geen net (zie
definitie van net in de Ewet). Dus een GDS is geen installatie.

2. Afwijkende eis voor meetnauwkeurigheid voor een serieel secundair allocatiepunt

Het voorstel zoals dat door Netbeheer Nederland en NEDU was opgesteld en ingediend, sluit voor de
eisen voor de nauwkeurigheid van de meetinrichting aan bij thans vastgelegde regelgeving. De
nauwkeurigheid van de meetinrichting volgt daarin, conform artikel 4.1.1.1 van de Meetcode
elektriciteit, de op de aansluiting gecontracteerde transportcapaciteit, dan wel de doorlaatwaarde van
de aansluiting. Zoals ook uiteengezet in de reactie van NEDU en Netbeheer Nederland op uw
wijzigingsopdracht (brief met kenmerk BR—17-1276, aan u gestuurd op 9 februari 2017) hoort het
zinsdeel “op de aansluiting gecontracteerde transportcapaciteit" uit artikel 4.1.1.1 bij de situatie dat
sprake is van een grootverbruikaansluiting en het zinsdeel “doorlaatwaarde van de aansluiting” bij de
situatie dat sprake is van een kleinverbruikaansluiting of eventueel een A123-aansluiting kleiner dan of
gelijk aan 3x8OA. De aansluiting als geheel is daarin het onderscheidende criterium, onafhankelijk van
het aantal individuele verbindingen dat die aansluiting omvat of de capaciteit van die individuele
verbindingen. Slechts het totaal op de aansluiting telt. Deze kernbepaling van de Meetcode elektriciteit
richt zich op het geheel van de aansluiting, en niet op eventueel te onderscheiden onderdelen van de
installatie achter de aansluiting. Een aanpassing van die kernwaarde dient daarom als zelfstandig
voorstel onderzocht te worden op haalbaarheid en merites, en niet in de periferie van een ander
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onderwerp deels geregeld te worden. Hoewel we sympathiek staan tegenover het door de ACM
beoogde doel (beperking van de kosten voor de aangeslotene) kunnen we niet anders dan
constateren dat in het onderhavige geval de voorgestelde extra bepaling leidt tot inconsistentie in de
regelgeving.
Het door U in het ontwerpbesluit opgenomen, extra, artikel 4.3.1.4 luidt:
"lndien aan een aansluiting secundaire allocatiepunten zijn toegekend op grond van arfikel 2.1 .1.13
van de Netcode elektriciteit zorgt de beheerder van de meetinrichting ten behoeve van het secundaire
allocatiepunt eruoor dat de capaciteit, het ontwerp en de aanleg van de meetinrichting ten behoeve
van het secundaire allocatiepunt, met inbegrip van het primaire deelvan de meetinrichting, in
overeenstemming zijn met het vermogen dat maximaal op de verbinding fussen beide installaties kan
worden uitgewisseld."
Tegen dit artikel hebben wij de volgende bezwaren

Allereerst is niet duidelijk hoe "het vermogen dat maximaal op de (individuele) verbinding
tussen beide installaties kan worden uitgewisseld" vastgesteld dient te worden en door wie.
De mogelijke criteria voor de aansluiting zijn in artikel 4.1.1.1 van de Meetcode elektriciteit
eenduidig benoemd. De doorlaatwaarde wordt in artikel 2.1.3 van de lnformatiecode
elektriciteit en gas, onder letter n, geoperationaliseerd "als het aantal beschikbaar gestelde
fasen vermenigvuldigd met de nominale waarde van de overstroombeveiliging per fase". Het
gecontracteerde transportvermogen wordt in de Begrippencode elektriciteit gedefinieerd als
"Het vermogen dat een aangeslotene redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in hetjaar nodig te hebben op zijn aansluiting". Een dergelijk helder criterium ontbreekt voor "het
vermogen dat maximaalop de verbinding tussen beide installaties kan worden uitgewisseld".
Dient dat te worden uitgerekend aan de hand van de fysieke eigenschappen van de
verbindende kabel? ls dat de waarde van een eventueel aanwezige overstroombeveiliging? ls
het de capaciteit van de aangesloten installatie? Ook is onhelder of de tekst beoogt rekening
te houden met de mogelijke situatie dat er sprake is dan meer dan één fysieke verbinding
tussen de installaties. Slaat in dat geval het artikel op het vermogen per verbinding of op de
verbindingen te samen zoals dat bij een meervoudige verbinding ook het geval is? Al deze
vragen z¡n naar onze mening niet in het kader van één bepaling te beantwoorden en vergen
een uitgebreidere bezinning.
Ten tweede is niet duidelijk hoe de meetverantwoordelijke komt aan de informatie op grond
waarvan hij de meetinrichting dient te dimensioneren. Dit gegeven is immers niet opgenomen
in het aansluitingenregister van de netbeheerder, omdat het een gegeven is over de installatie
van de aangeslotene.
Ten derde is niet duidelijk hoe andere betrokken partijen (leveranciers,
programmaverantwoordelijken, Tennet en Turqouise, de controlerende instantie die toezicht
houdt op de uitvoering door de meetverantwoordelijken van hun wettelijk taak in het kader van
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onderwerp deeis geregeld te worden. Hoewel we sympathiek staan tegenover het door de ACM
beoogde doel (beperking van de kosten voor de aangeslotene) kunnen we niet anders dan
constateren dat in het onderhavige geval de voorgestelde extra bepaling leidt tot inconsistentie in de
regelgeving.

Het door U in het ontwerpbesluit opgenomen, extra, artikel 4.3.1.4 Iuidt:

“Indien aan een aansluiting secundaire allocatiepunten zijn toegekend op grond van artikel 2.1.1.13
van de Netcode elektriciteit zorgt de beheerder van de meetinrichting ten behoeve van het secundaire
allocatiepunt ervoor dat de capaciteit, het ontwerp en de aanleg van de meetinrichting ten behoeve
van het secundaire allocatiepunt, met inbegrip van het primaire deel van de meetinrichting, in
overeenstemming zijn met het vermogen dat maximaal op de verbinding tussen beide installaties kan
worden uitgewissel

Tegen dit artikel hebben wij de volgende bezwaren:

- Allereerst is niet duidelijk hoe “het vermogen dat maximaal op de (individuele) verbinding
tussen beide installaties kan worden uitgewisseld" vastgesteld dient te worden en door wie.
De mogelijke criteria voor de aansluiting zijn in artikel 4.1.1.1 van de Meetcode elektriciteit
eenduidig benoemd. De doorlaatwaarde wordt in artikel 2.1.3 van de Informatiecode
elektriciteit en gas, onder letter n, geoperationaliseerd "als het aantal beschikbaar gestelde
fasen vermenigvuldigd met de nominale waarde van de overstroombeveiliging per fase”. Het
gecontracteerde transportvermogen wordt in de Begrippencode elektriciteit gedefinieerd als
“Het vermogen dat een aangeslotene redelijkerwijs verwacht maximaal op enig momentin het
jaar nodig te hebben op zijn aansluiting". Een dergelijk helder criterium ontbreekt voor “het
vermogen dat maximaal op de verbinding tussen beide installaties kan worden uitgewisseld".
Dient dat te worden uitgerekend aan de hand van de fysieke eigenschappen van de
verbindende kabei? Is dat de waarde van een eventueel aanwezige overstroombeveiliging? Is
het de capaciteit van de aangesloten installatie? Ook is onhelder of de tekst beoogt rekening
te houden met de mogelijke situatie dat er sprake is dan meer dan één fysieke verbinding
tussen de installaties. Slaat in dat geval het artikel op het vermogen per verbinding of op de
verbindingen te samen zoais dat bij een meervoudige verbinding ook het geval is? Al deze
vragen zijn naar onze mening niet in het kader van één bepaling te beantwoorden en vergen
een uitgebreidere bezinning.

- Ten tweede is niet duidelijk hoe de meetverantwoordelijke komt aan de informatie op grond
waarvan hij de meetinrichting dient te dimensioneren. Dit gegeven is immers niet opgenomen
in het aansluitingenregister van de netbeheerder, omdat het een gegeven is over de installatie
van de aangeslotene.

' Ten derde is niet duidelijk hoe andere betrokken partijen (leveranciers,
programmaverantwoordelijken, Tennet en Turqouise, de controlerende instantie die toezicht
houdt op de uitvoering door de meetverantwoordelijken van hun wettelijk taak in het kader van
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de poolactiviteiten) de informatie, indien nodig, kunnen verifiëren of controleren. Uit oogpunt
van het transparant functioneren van de elektriciteitsmarkt is dit wel wenselijk.
Ten vierde is onduidelijk of met artikel 4.3.1.4 een uitzondering bedoeld wordt weer te geven
op artikel 2.1.1.15 of dat de randvoorwaarde ten aanzien de meetinrichting uit 2.1.1.15
(verplicht een telemetriegrootverbruikmeetinrichting) ook geldt voor "de capaciteit, het ontwerp
en de aanleg van de meetinrichting" zoals venrvoord in artikel 4.3.1.4. Artikel 4.3.1.4 zou naar
onze mening geen uitzondering op2.1.1.15 mogen betekenen en de meetinrichting zou ten
minimale uitgevoerd dienen te zijn als een telemetriegrootverbruikmeetinrichting. Dit zou
verduidelijkt kunnen worden door bijvoorbeeld een zinsnede als "onverlet het bepaalde in
2.1.1.15' toe te voegen.
Ten vijfde dient opgemerkt te worden dat indien met artikel 4.3.1.4 een uitzondering bedoeld
wordt op de bepaling van 2.1.1.15 dit een tegenspraak oplevert tussen wat bedoeld wordt met
aansluiting en allocatiepunt. Deze tegenspraak kan verstrekkende ongewenste neveneffecten
hebben. ln artikel 2.1.1.15 wordt immers een eis opgelegd aan de meetinrichting op de
aansluiting. Als er vervolgens onafhankelijke eisen gesteld kunnen worden aan een serieel
allocatiepunt roept dat de vraag op welke eisen die van toepassing zijn op de aansluiting als
geheel wellicht nog meer niet van toepassing zijn op een allocatiepunt. En als een serieel
allocatiepunt uitgezonderd kan worden van eisen aan de aansluiting, is er dan nog een reden
waarom parallelle allocatiepunten niet uitgezonderd zouden kunnen worden van eisen die
worden gesteld aan de aansluiting? En wat is dan nog de basis om bij een aansluiting die
bestaat uit een meervoudige verbinding te eisen dat de meetinrichting is afgestemd op het
totaal van de aansluiting, in plaats van het vermogen of doorlaatwaarde per verbinding?
Ten laatste is onduidelijk of met "beheerder van de meetinrichting" de in artikel 2.6.5 bedoelde
"beheerder van het primaire deel van de meetinrichting" wordt bedoeld, of iemand anders.

Samenvattend verzoeken wij u artikel 4.1.3.4 niet op te nemen in het definitieve besluit.

3. Het transportonafhankeliJke transporttarlef ln rekenlng brengen per aanslultlng ln plaats vanper allocatiepunt
De kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de processen uit de lnformatiecode elektriciteit en
gas worden gedekt door het transportonafhankelijke transporttarief. Die kosten zullen door het
uitvoeren van de voorgestelde processen voor het faciliteren van meerdere leveranciers op een
aansluiting weliswaar iets toenemen, maar dat was niet de reden om voor te stellen het
transportonafhankelijke transporttarief per allocatiepunt in rekening te brengen. Naar onze mening
doet het geen recht aan het kostenveroorzakingsprincipe om in het algemeen kosten die veroorzaakt
worden door het uitvoeren van de processen van de lnformatiecode elektriciteit en gas per aansluiting
in rekening te brengen. Niet omdat die kosten zoveel hoger zullen worden door het invoeren van
meerdere leveranciers op een aansluiting, maar omdat de verdeling van die kosten over
allocatiepunten een eerlijker weerspiegeling vormt van veroorzaking van de kosten, dan een verdeling
van die kosten over aansluitingen. Het doet meer recht aan het kostenveroorzakingsbeginsel om die
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de poolactiviteiten) de informatie, indien nodig, kunnen verifiéren of controleren. Uit oogpunt
van het transparant functioneren van de elektriciteitsmarkt is dit wel wenselijk.

' Ten vierde is onduidelijk of met artikel 4.3.1.4 een uitzondering bedoeld wordt weer te geven
op artikel 2.1 .1.15 of dat de randvoorwaarde ten aanzien de meetinrichting uit 2.1.1.15
(verplicht een telemetriegrootverbruikmeetinrichting) ook geidt voor "de capaciteit, het ontwerp
en de aanieg van de meetinrichting" zoals verwoord in artikel 4.3.1.4. Artikei 4.3.1.4 zou naar
onze mening geen uitzondering op 2.1.1.15 mogen betekenen en de meetinrichting zou ten
minimale uitgevoerd dienen te zijn als een telemetriegrootverbruikmeetinrichting. Dit zou
verduidelijkt kunnen worden door bijvoorbeeld een zinsnede als “onveriet het bepaalde in
2.1.1.15” toe te voegen.

- Ten vijfde dient opgemerkt te worden dat indien met artikel 4.3.1.4 een uitzondering bedoeld
wordt op de bepaling van 2.1.1.15 dit een tegenspraak oplevert tussen wat bedoeld wordt met
aansluiting en allocatiepunt. Deze tegenspraak kan verstrekkende ongewenste neveneffecten
hebben. In artikel 2.1.1.15 wordt immers een eis opgelegd aan de meetinrichting op de
aansluiting. Als er vervolgens onafhankelijke eisen gesteld kunnen worden aan een serieel
allocatiepunt roept dat de vraag op welke eisen die van toepassing zijn op de aansluiting als
geheel wellicht nog meer niet van toepassing zijn op een allocatiepunt. En als een serieel
allocatiepunt uitgezonderd kan worden van eisen aan de aansluiting, is er dan nog een reden
waarom parallelle allocatiepunten niet uitgezonderd zouden kunnen worden van eisen die
worden gesteld aan de aansluiting? En wat is dan nog de basis om bij een aansluiting die
bestaat uit een meervoudige verbinding te eisen dat de meetinrichting is afgestemd op het
totaal van de aansluiting, in plaats van het vermogen of doorlaatwaarde per verbinding?

0 Ten Iaatste is onduidelijk of met "beheerder van de meetinrichting" de in artikel 2.6.5 bedoelde
"beheerder van het primaire deel van de meetinrichting" wordt bedoeld, of iemand anders.

Samenvattend verzoeken wij u artikel 4.1.3.4 niet op te nemen in het definitieve besluit.

3. Het transportonafhankelijke transporttarief In rekenlng brengen per aansluiting In plaats van
per allocatiepunt

De kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de processen uit de Informatiecode elektriciteit en
gas worden gedekt door het transportonafhankelijke transporttarief. Die kosten zullen door het
uitvoeren van de voorgesteide processen voor het faciliteren van meerdere Ieveranciers op een
aansluiting weliswaar iets toenemen, maar dat was niet de reden om voor te stellen het
transportonafhankelijke transporttarief per allocatiepunt in rekening te brengen. Naar onze mening
doet het geen recht aan het kostenveroorzakingsprincipe om in het algemeen kosten die veroorzaakt
worden door het uitvoeren van de processen van de Informatiecode elektriciteit en gas per aansluiting
in rekening te brengen. Niet omdat die kosten zoveel hoger zullen worden door het invoeren van
meerdere Ieveranciers op een aansluiting, maar omdat de verdeling van die kosten over
allocatiepunten een eerlijker weerspiegeling vormt van veroorzaking van de kosten, dan een verdeling
van die kosten over aansluitingen. Het doet meer recht aan het kostenveroorzakingsbeginsel om die
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kosten te verdelen over alle (zowel primaire als secundaire) allocatiepunten, dan over alleen de
primaire allocatiepunten. Die verdeling leidt ultimo tot een verlaging van het tarief per allocatiepunt.
Een verdeling van de kosten per aansluiting daarentegen leidt naar onze mening tot een tarief
waarmee verkapt aangeslotenen op een aansluiting zonder extra allocatiepunten mee betalen aan de
kosten die eigenlijk horen bij aangeslotenen op een aansluiting met meerdere allocatiepunten.
Wij vezoeken u dan ook de voorgestelde bepaling in de Tarievencode elektriciteit om het
transportonafhankelijke transporttarief in rekening te brengen per allocatiepunt in uw definitieve besluit
op te nemen.
Tot slot
ln het overleg tussen u, de Autoriteit Persoonsgegevens en de brancheverenigingen in de sector, te
weten Netbeheer Nederland, Energie Nederland en Voeg, over het Actieplan Dataveiligheid is een
afspraak gemaakt over gewijzigde datum van inwerkingtreding voor het ontwerpbesluit MLOEA. We
wijzen er daarom volledigheidshalve op dat in artikel Vll van het ontwerpbesluit, ingevolgde die
afspraak, de datum voor inwerkingtreding 24 maart 2018 dient te zijn. Een afschrift van de brief waarin
deze afspraak is bevestigd is bijgevoegd als bijlage 1.

Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op deze zienswijze. U kunt
daartoe contact opnemen met de hee van Netbeheer Nederland (gegevens zie
briefhoofd).
Met vriendelijke roet,

A. US
directeur
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primaire allocatiepunten. Die verdeling leidt ultimo tot een verlaging van het tarief per allocatiepunt.
Een verdeling van de kosten per aansluiting daarentegen leidt naar onze mening tot een tarief
waarmee verkapt aangeslotenen op een aansluiting zonder extra allocatiepunten mee betalen aan de
kosten die eigenlijk horen bij aangeslotenen op een aansluiting met meerdere allocatiepunten.

Wij verzoeken u dan ook de voorgestelde bepaling in de Tarievencode elektriciteit om het
transportonafhankelijke transporttarief in rekening te brengen per allocatiepunt in uw definitieve besluit
op te nemen.

Tot slot
In het overleg tussen u, de Autoriteit Persoonsgegevens en de brancheverenigingen in de sector, te
weten Netbeheer Nederland, Energie Nederland en Voeg, over het Actieplan Dataveiligheid is een
afspraak gemaakt over gewijzigde datum van inwerkingtreding voor het ontwerpbesluit MLOEA. We
wijzen er daarom voiledigheidshalve op dat in artikel VII van het ontwerpbesluit, ingevolgde die
afspraak, de datum voor inwerkingtreding 24 maart 2018 dient te zijn. Een afschrift van de brief waarin
deze afspraak is bevestigd is bijgevoegd als bijlage 1.

Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op deze zienswijze. U kunt
daartoe contact opnemen met de hee_van Netbeheer Nederland (gegevens zie
briefhoofd).

Met vriendeli'ke groet

A. Jurjus
directeur
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Bijlage I

AutoriteitGonsurnent t Markt AUTORITEIT
PÉRSOONSGEGEVENS

Nelbeheer NEd€rland. EnorgiÊ NeMåfid en VOEGf a-v. de d¡reclsurênPoslbuË 90€0€25ffi LP 'S"GHAVENHAGE

oên Haås, 3 I MRT 2017

aântrl blll.grlnl:0
t w k nlmr¡;On¡ henmcrl: ACM/DCi?01 7/202ü¡9Cont¡cþeÉoon: drs.  ccm.nl IOnd.ilorp: I 6, 0605,29 Vewolg Actleplån Oatausiligh6ld

Gêåchl€ mewouw Ven¡veii, h68f Jurius, hasr VsÍ Rav€nsl6an,
Mct d€ze brief roagoren d€ Aultrils¡t PBHooflsg€q€vofls (h¡€rna: AP) cn de AutÐrit€it Consum€nl &Mårkl (hi€rnÉ; ,qCM) op uw briel van t4 måêl zot7 eÉngâârde d6 coîcr€liiÈrirùg 6n vÞrduldeliitiñE
van hel Acliåplan OatavËhlgheld verÊi€ 1.0 (hlême: hsr ä(,iûplËn) Oezê brÍâf gãát ook in op dewijãging van de planning van h€t Acfieplen Dåtav8¡lifi,€id, zoals bes.prokan mot u op f 6 m8sn 20t7.
eñ tw€€ door mårklpårtiig{r ¡ngebråchle b€âprèêkpuntËn.
Plannìng acllÉ'plân
Irfdens d€ besprÊking met AP en ACM, sn ln sen loelichllng dearop per €-msll ysn 21 maÀrl 2O't7.heell u aangegwen dat hei actl€plsfl, nadat dil it Bfge€tend met AP en ACM, l€r 5lemm{ng rsgebr¡cht ln d€ ALV ven NEOU. Dll h€€fi gêÍ€¡d tol âfilii¿lng van de implemenlatl€plcnnlng vån hâl
ecl¡Êplen omd¡l pârlljen zlch nlsl ln sÎååÎ echtsfl blnnen de sfgåstslld€ t€rmaln dâ bånod¡gde
mnâtrog€len te kunnen r*em€fl, AP en ACM worden ßu g€coflfrcnl€erd met 68î onv€rwachtawißlgin0 op hel p¿an en h€t vÕoldur€n vaí s€n gebrel aan dålav€illgheid r'sn d€ gégêvên6 tol åen
d€ nu uoorgestålds imp¡emåntâllÊdâtum in nreårt æ1Ê
AP Étt ACM bur¡drtlhkørr dal du rlatavalllgheid van do gngevens ¡n de c€ntralo reglsters zo snel
mogelilk gewaarborgd moÊt zijn T€g€lijk h€chÎ€î AP on ACM veel waarde aan doorlop€ndb€lfouwbár4 mãrk1- Ên klanlpfocâcÊên ên dlÊnån crnÈumÊnlen mlnrnrels ¡mpect lê ep,/aren van da
baflod¡gdE v€rand€rìngen. DÊ lo€llchliDg v8n urv kanl mtrõk! in dat opzicm voldo€ndE aann€mEliikdåtdovoçrgesl€idewijri¡¡ing in d€ Fland¡fq, rî€t êÊnv6rschuiving vgn dê live-gÊfq nåå¡ mêdioÍuÂrl 2018. rtermstB biFrââgl een ssn rorgwldiao lmpl€manlailE en belrouwbare werking van de t€
nBm€n maalregelen ten aBnzie¡ van de dBtBveiligheid, dBtd€ze g,€rethtvÉårtig(, iÈ Ap Êrì ACM
o,iorì¡¡rcgon hi6rþi¡ dat hä!ìdhsvsfld oplrodon in dlt tsvÂl nl6t lsãdl lot oon doelmollqer affpoB Bn ccn
spaedlgsr hsrslel van de data,reillgheld, .4P en ACM wijzen er uitdrukfteli¡k op dÉt bri een herhêåld
(ver¿oek om) uitslel handhavend optr€d€n kån uolg€fl.

!qlGI--a-at-JÈA¡5',-{ I =ð3 ËFêo gEHü õ5I N i!¡r N ulg-; Braol; ÈsI3 El¡oL{¿Þ*NtNza{Eõlp
Ë,6z
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Bijlage 1

Auloriteit . _
Consument 8 Mark: any" AUTORITHT

”:6 PERSOONSGEGEVENS

Nelbehaar Naderland‘ Energie Nadedand en VOEG
T av. :18 dimmeuren
Poalbus 90608
2509 LP ‘S-GFIAVENHAGE

0"" ”339- 3 1 MRT 2017

Aantal bljlngntn): 0
Uw konmrk;
On: kanmork: ACMJ’DCIEW 7/202039
Connctporsoon: drs.- _acm,nl 1
Ondomrp: 16060529 Vervolg Mlaplan Dataveilighold

Geachle mewouw Vameii. ham Jutjus, hear Van Ravanstein,

Mm daze brief reagaren da Autonieit Peraoonsgegevens (hiema: AP) en de Amoritait Consumenl 8-
Mann (mama: ACM) up uw brief van 14 mean 201? aangaande d6 omcretlsen‘ng en verduldeliihing
van he! Acfieplan Dalavelllgheld vane 10 (hlema: he! admpIan). Daze brie! gaal oak m op de
wijziging van de planning van he! Awoplan Datavm'ligheod‘ zoaAs bespioken men u up 16 mm 2017.
an twee dooc marmpaniien mgebrachte bespreakpunlan.

Planm‘ng acneplan
Tridens de besprelu‘ng mm AP an ACM. an In con toollchtlng damop par e-mall van 21 maan 2017.
heart u aangegeven dat hm actleplan. nadm dit is ataestemd met AP an ACM‘ tar stemming Is
gebracht In de ALV van NEDUA DH heel! gate-n tot aiwiizlng van de implemenlalleplannlng van hm
amiaplan omdat panljen zlch mm In smat achton human do afgaslom termijn do benodigde
mantregelan te kunnan nemen. AP an ACM women nu geconfronleerd me¢ am anverwachta
wiy’zlging op he1 pdan en he! voonduren van eon gebrek aan dalaveillgnem van de gegevens 1m aan
de nu voorgeslelde implementatladalum in man 2018.

AP an ACM burmdlukken dal du Jalavulllghaid van de mavens In do centrala reglsleis zo snel
mogelijk gewaarborgd moat zijn Tegeliik hechten AP an ACM veal waarde aan doalopend
behouwbale mark!- an klantprocessan en cllanen cansumenlen mlmmale Impact la entatan van de
banodlgde veranderingen. De Ioallchfing van uw kanl maakl in dal opzichrt voldoende aannemeliik
dat de voorgealeide wijziging in de planning. met een vemhuiving van de live-gang naar memo
mean 201B, Germans birdraag: aan sen zotgwldlga lmplemematle en bauouwnare werking van de1e
nemen maaltegelen ten aanzien van de dmaveiligheid. dat daze gatechtvaarda‘gd is AF' an ACM
ovurwcgun hiorbi; da1 handhavond optraden in an gevnl nlol laid! tot nan doclmmlger unnpak on can
spoedlgm herstel van de datauaillgheld. AP an ACM wijzen er uitdtukkelijk op um bi] ear! herhaald
(verzoek om) uitslal handhavend oplreden kan volgan.
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lnhoud øn aeluelæødnø ãc#Êptâû.
AP en ACM hebb€fl konnls q€rìomon van de be€nlwoording van dÊ vregsn 1€r verduldelljking van
hol attloptsn ¡n uw brie{ vËn 10 mBarl 20f 7, Hieruit bl¡ikt nlet ho€ de ganraagde corrcreliserlng en
vardu¡dål¡¡k¡ng plaåts krilgl ln hot Êôll€plôn. Oo* eoor ds be¡rokk€fi pårl¡len mo€l helder ziin walkpekket aan m6atr6g€l€n €n weafborgafl g€troffÉn zal worden. Wll wrzoekan dañ ook orn €€ngÐåÊtuali6êêr(þ vsrËiê (v€rsi€ 2"0) van h€t acll€plan op te sîellon waari,n d€ båentwoording op dcvrag€n vån AP en AÇM, etâuotlæt da vragen ¿o9¡9 EgêtìÊrd in d€ bri€f vÉfi 2l februari 2017, en d€
verúurðell¡kiEg (le daarm€€ bareih moet wordßfl is rne€gånorî€o.
Oê ÕF t0 maañ vç¡zonden antiloordån gsr/ån mÊÊr du¡ddlÉhs¡d måar lal€n ook êon âsnlâleårúectrtspunlsn opçn. AP en ACM vrlllên in de geåcluâliÊöËrdG v6Êie Br(plløol mû€r a8ffþcht voor
de narrolgende punlan:

Ðe ta tr€f16fl organisåtorisch,e sn locfinascfiê måålreg€lgn øn mlsbrulk door d€rdê pelrjén te
vÕOrkorñ€n zullen nadrultkelik€r in hst Ðclíodan opgoflrmån en to€gslhht moâl6n word€{t.Het groot8tå deÎålâk ifl 2016 heâ1Î ÉââtsgÊvofiden juist doordat eo¡ darde ovor E€naulorisstie besc*rikte en deze kon núcbrulkefl- Orn d[ tÊ voorkomen ¿ul]Én r¡aalr€g€tengêlfoffgl Ítoéteo wordsn die kild¡n d €€n b.hsrrsing van dtza Ëfl stdcrr ¡i¡lco'¡ dlÇ hglwerksl ma{ dcrd€ñ mgt ddl maebrengl.
Oaarùi, dl€fl€n do m¡åtr€g6lsî, wgaronder ðcfl ät¡tofsailsbdgld, het mogeli,ik le makon nalê 9åân wdke partii misbru,k (¡nd¡en dsl aån d€ ordÊ ls) håsft gErnåákt yËn d6 gûgt€^rênÊ ôn
vret óe onwång 6n lmpocl dâarvsn b. De a{(€lÉ Orgnni8¡toriscfi€ mEåfrÐgEl ef te sFr€a(åndal rni$bruik niot mag plastsvindân, l/oldoål nl€l- W¡l 'rlFür u op de Eê{elddf€gd8 berreiligingvån p6r6oon€€Êf¡erre{3 voor m€er uitleg owr banelllglng*nornren.l

?. OÊ voorg€steld€ gang vÐn z¡k€fl voor nlel"zakedlke afnanel8 dle ond€r úe uil:onderíng vanânlksÌ 95n Ël€ktricilÉitsur€ù€ac Gaswet (de zogsftEård€ multblt€s) ,¿allen ie nlot drJ¡dêtl¡k.AP €fl ACM bsn¡drukkon dsl d€ omstandlgh€id dårt nlÉt-¡a¡(ellik€ atri€fi€rB ¿ondorklBntsl€ul€l worden opgenoman ln da ffintrals r€ghlÉrs ên dåt d€ pårsooñÊg€g€vËfi6 vandeze afnom€r$ ook ¡onder klanlElêrrtd kunflan worden opgwr¡¡gd Ífsbru¡k lri dc hånd kånwerkefl en oflw€neellik la, Borrsridlen HlËt nu nl€l op ,r/€{kê nsfÈer dF netbohãerdorcoítrol€€rt dal de verlogenwoordigør gemaclrtþrd ¡s sfl det de levereñdar ovËr Þ€{1mæhllg¡ng eån dlê vêrtÊÐonwoordigar ùeschlH, De geacû.¡alieaarda versle ven hål eetiÉplenzal 86fl bôoordËlir4 vån ds rlslm's omtrênl mu¡¡lsll€e moelen bwatle¡ en de nraatregelendle dêzã b€h€€ri€n.
3 De AP sn ACM h€ùD€ñ ln da brlçl vän 21 leþruÊfl 2017,rËr¿ocht om €€n bBscfirilv¡ng vari

dB slândrard€fl b€trstfando d€ lnformadwoorzl€nlng ¡sn klerten w€rÊlg¡aánd äañtoBÊl€r¡mlrtg. HO6w€l Þlk€ leve¡ancior ziln algen werltw,ilze h€€n ¿oUden då *paclflekeel€mentaß wsarover gelnformeerd tvordt 6n h€l momârt wÊflrop d6zÉ lfltofiDering p¡66tsvlndl rr,€l då,gdlik gÈ3landÉ,årdlseerd kunnan wordsn- Het g€actu¡l¡Bssrds åcileplen tâlduidcl¡lk ñioe,t€n rîak€n op r#€{k nìomênt d€ polénllélê klånt anforrnatie kr¡lgt ovsr de aårdvan de gegevøns En da vErscfiillonde rogisiers dle g€reâdpls'egd ¿Utlsn wçrden.

' htlpBrlww EutülårtpErffigEgffin¡ nl/nuzsd-dosn,lhBr!5llEÈhB-b€lsldtrßgolEbãl€idBr€q€lú-beÉlllglng-een-F€ßDon!{ßgÉvHns"eOl 3

l\'-¡5
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Inhoud on acfuahsedng acflepfan,
AP an ACM hebben kennla genomen van de beanlwoording van de wagan tar verduldslllking van
het acllepian In uw brim van 10 mean 2017. Hieruit bliikl nlot hoe de gevraagde concretiselrlng en
verduideIiIking pleats kn‘jgl In her actieplanv 00k voor de betrokken panijen rmel helder ziin walk
pakket aan mantregelen en waamotgen geuoflen zal warden. WI] moeken den oak am ean
gauntualiseeroe versie [versie 2.0) van het aclIeulan op te stelIen weann d9 beameording op de
vragen van AP en ACM, weatonaer de vragen zoala gestald in de brief van 2I fubruan‘ 2017. en de
verduideIIjking (is daarrnee bereiln moat wovden is moegenomen.

De op 10 maan vetzonden antwoorden gevon meer duidellikheld maar lawn ook eon aenlal
aandacfllspunlen open. AP an ACM women in de geaclualiseetde veraie epIoiet MW aandach: voor
de navolgende punten:

I De la treflen organisalorische en Iechnische maelregelen om mlsbrulk door datde panijen le
voorkomen zuIIen nadrukkelijket in het amiaplan opgenomen en toegelbcht men women
He! grootsle datalek In 2018 hm plaatagevonden juist dootdat een detde over een
auloviaalie beschikle en daze kon misbrqan Om dIt Ia vomkomen zulten meatregelsn
gelrofl‘en moeien warden die Iaiden tot een bcheersing van doze an andere nslco‘s dsa not
werken met Garden met don meebrengt.
Deamij dienen de mantregelen. waanonder eon aulovlsauebeleld, he! mogelijk Ie maken me
la gaan welke panii misbruik (Indian dat aan Ge orda Ia) heeft gemaakl van de wens an
wat de onwang en Impact daman is. De ankele organisatorische manhogeI at to spreken
um misbruik niet mag pleatsvinden. voIdoat nlel. Wi] wlIzan u on de Baleidstegela beveiluging
van persoonsgegevens voor meer uitIeg over bevelllglngsnamen.‘

VIZ

2. De voorgestelde gang van zaken voor nlel-zakefllko afnemars die om de uitzondering van
anikel 95n Elektriclteltsweuflc Gaswel (de zogenaamde mulltaltas) vallen Is nIeI duidelljk.
AP an ACM benadmkken dm de omslandlgl'leia den niat-zakellike afnemam lander
klantsleutel wotden opgenomen In de centrala regimen an as: do persoonsgegevens van
daze afnemers 00k mnder klanlaleutefl kunnen warden opgevraagd rru‘sbruik In de hand Han
wenmn en onwenseilik Is. Bovendten bllfln nu nlat op welke rnaru‘er de nameheerder
conIroIeer‘I flat as venegenwoordigar gamachfigd is an dat do Iavarander oval sen
machllging van dIe venegenwoordiger beachlkt. De gaactualisaerda versla van he! acfieplan
28! Ben beootdeling van de rlsIoo‘s omtrenl multlslles moeten bevatten en de mantragelen
dle daze behearsen.

3. De AP an ACM Mullen In de brief van 21 lebruarl 2017 verzocht am can bascnrirving van
de alandaarden belraffande do lnfommflavoorzlenlng aan klaman voovafgaand aan
tosslemmlng. Huewel elke Ieverancier ziln eigen wemwilze neon zouden do spaclfiaka
elamentsn waamver gainformeerd word! on he! moment wearop daza Intormering pleats
vlnd‘l wel degellik geslandnaadlseetd kunnan warden. Hat gaamualilaardu acueplan zal
nuidalljk momen maken op walk moment do polenlléle Mam infmmau‘e krijgt over dB and
van da gagevens an da varscnillende registers dle geraadpleegd zullen women.

' hflpeu‘iwww autmmtpermgsgmne nI}nut/zed-doenflhanwllecha—balahmogolalbaleldale-gala-b¢~alllglng<v&n-
personnsgegervansuzma
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4 Het ls onvoldo€ndê dËl ngtbgll€€rd€rÊ ållêon wånn€êr dsår aÊnlåiding lo€ ¡s csntrol€rgn opreehtmatige raådpl6glng sn autorbatl''. Er dlsnÊn od( syËtÊnEliËcrì€ (3t€okprô€fsoÊr¡fP€,
rsgull€rÊ ervof orwerwecjlte| controbmomenten ingebourrd le worden, Dezecofltrol€verpl¡chttng Íþ€l duld€tl[r ln het g€Êatua¡lsê€rdE ocil€dÊn ¿iln opgeflornon.Boveodien moel daåruit loor alla perdlen duldelllk zlln wat d¡ l8vef.nclcr aen denelbahserdsrs âåñtB/el l€n bøho€ /o vari dsze contr(dwsrplichtins.

5 Dé cofltrole op de EutorFd¡€€ door orBanasåli€s mst loågsng lot ds markt?adlltårefide
Bystårnån per k!.anâal iË te bgpgrkl- Olt 16 een fÉgul¡er onderdsel vafl hol Ðultrlsalioproces
Er dl€nt €6n updåte m cor¡trols van d¡ autorira¡l€€ pláalt lo vrnd€í volgeng eerr periodicileil
dl6 têcìl do€{ äsr de uitgang8punten in da Bdol&regels baielllglng vanp€rEoonsgsg€von€.

6. Oe ln ondEftrêd 3a van Lru reEft g8noånrdo docurnentsî (l€n aånzt€fi van ìet b€perft€n
vän on.ôchlmållgo raadp{cglng) dln nlet Þ€k€od bii AP 6n ACM, Hðtg€sl hi€r konnålilk ¡nopgenomen is zål ook ln het ec{l.plm yúrirÉrhl rnoot€n wordÊo.

7, Wst b€rsft dE bcrreårtarmlþ vsn t ¡âär lå or¡¡gldoêndB onderbouwd wårrom d€ otrtirol€door d€ nstÈ€h€€rder 6nk€18 msåndËn dlånt te 4rr€n. Algezlen daarvan mogenpersoonâgågev€n¡ dteeÍ bet¡vaard wurden rdang noodzakalllk h voor dâ vsffêrk€{l¡kingvan do doel€¡nd€n wssnoor ¿¡wordon v€rzåm€ld ol vøvotg€fis worden v€rw6rld.

Tol 8&tt zBl evaluatie van do ¡n het act¡Ëpl¡n genoarnde maatr€gÉkrì biidragen BEfl d€ duurzaåmhs¡d(låffvån, tanrlll de mâålfêggl€n ook b¡itlfb aangapast kunnãn wordsn mocht dåt nodþ alñ. Daâromzien AP en ACI'I graag een perlodlelte êt/F¡u€ûigtoírìlin on .# opÐ€fl(xnen ¡n hst åctlåplen.
Besprøehpunten
Er ãln door d€ b|fancï€verånigangËn Êfl door driá lndlviduele levBrancieß 6rìkEl€ bBEpr€€kpunt€nneåt voron gsbrecfil åãngåEnd€ het opvragen ven g6g8vÊm ln de vca¡chlllendg laees in de relElietusson [poÎ€ntiBls) klant sfl lwertnc¡ff

l. Beschlkbaårtìgld TfutR-gag,€vêns tlid€ñ6 ld6e lll
ln hot ac{iBplån i* opgånorn€r dål l€l¡erÊnci€rÊ gêen to€gsng h€bbon tot m€stdåtå u¡t het fMRbuilên d6 perlode naarin zii als laverancler van de bstrslf€nde åeñEluitlng h het C-AR g€rggistr€Êrdslaån (f89€ lV)- Vooralgaantt åan éê illrlällcdãtum kan hffl Êrll6r ooft Ìrgnsfllllk zlln fiï hêt TMF tÊraadplegen, H€{ gaåt h¡örtiJ om dÊ slluåtls t¡rasrln de levetlngtovereenkofnst r6eds is gÉslotsn. ma¿rde l€i/erfng rìoç n¡êl is gestart (laae lllf , ln esn g€språk måt ACM e'n AP h€Þbêñ lúr€€ lÞverânËiêrâ denoodzakelljkheid vån dsz€ gÉge{ênÊ ondprbouwd €n EËvrn:¡€n op hel rl*ico op fouten in de docrklåîl€n aangel€Trsrde data afi çsn loenBms vå¡ loultn ên dlggJt€fl al6 gÞvoig daarv¡n. OevoorgêÊleE€ wilaglng drâåg{ blj sän d6 kwalllall van da gagevene, ACM en AP zlln mel delsveranclers van manlng daf hËl rsedpl€gcn vån êên gsminlrngl¡É€€rd6 sst dala uil het TMR in las€lll, waarmee d€ loekomstiga leveranclc¡ baçeñlkt rwEr de lå8fst6 vít¡lgortßlrJ€ (EÊm€l€n)
m€lcrÊlend. ÍË¡co's eÉrkl€rnt zondcr dÐåtmee dg Frivacy vsn klanlen te schaden, AangoÍen
uilsluitEnd de m,E€st rÊcenlå mÊtÊrsÎånd uil h€l fMR noodzakglllk ls ¡n tte¿e fete, daent ook
ullaluitend dle Btand b€E{hlkbaar te word€n ge3lÊld ll¡dËns las€ lll.

(^t
È
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4 Her Is onvoldaende dart netbaneerders alleen wanneer daar amleiding we is controleren op
rachtma’rlge manpleglng an autorisafloa. Er dlenen 00k syslen'mische [ateskproalsgewrjzm
regullere enlof onverwaehle) controlernomentan ingebouwd Ia wordan. Daze
nonvolaverpuuuing mom duldeluk In not oeactuallsoerda acneplan zI'Jn upgenornen.
Bavendl'en moat dammit voor alIe parfllan duldelIllr zlin we: de leverancler aan de
nelbahaerders aanlwen len behowa van doze controIeverplicI'tting.

5 De conlrole op de autorisaties door orgmisalies met toegang tot do markfladlllarende
systeman per kwanaal is Is bepetkl. 01! Is een legulier onderdeel van het autorlsau'eprocas
Er client can update an controIo van do autonsalles plan In moan volgens sen periodicileit
dle tech! doeI aan de uiIgangnpunlen in do BoIeIdsrcgeIa beoIIgIng van
parsoonsgegevens.

B. De In undersea 33 van um reams genoernda documnlan (tan aanzwn van he! heperken
van onrachlmallga raaapleglng) sn nlet bekend bij AF an ACM. Hatgeen hlar kennelllk In
opgenomen is zal 00k In hot actlaplan varwerki mooten warden,

7/87, Wat barren do bawaanermlln van 1 )aar Is onvoldoende onderbouwd waarorn dc commie
door (19 nemeheerdar ankaIe maandon dam to duren. Algezlen daarvan mogan
porsoonsgegevens aIlaen bewaard warden zoIang noodzakalllk la voor de verwerkelljklng
van de doeleindan waanoor s warden verzameld 01 vervoIgens warden varworkt.

To! not zal evaluatle van de in het actiaplan gonoernde maetregelen midragen aan da duunaamheid
daman, taril d9 maalregelan oak Dimple ungapaar Irunnon warden mosh! da1 nodIg ajn. Daarom
zien AP an ACM graag am parlodleka «rainwater-min en -doeI opganomen in hot actioplan.

Bespmehpunren
Er zijn door do branchaveronigingsn an door drio Individuals laveranciers ankale bespraakpunlan
nan: vnren gabrachl aangaande hat opvragan van mavens 'm do varscmllande Iases in de relatie
tussen [potentials] Mam an Iaverancber

1. Basehlkbaarhald TMR-gagevana tl'pdens fase III

In her acflaplan is opganoman da! leveranclera gear- roegang hebben tot meetdara u'rt hat TMR
burlan de perlode waarin zii als Iaverancler van de betroflanda aanetu‘rtlng In he! GAR garagistreerd
staan (Ease IV). Voorafgaand aan as mmalledatum Iran hat acnlar mIr wanseIllk zlln om hat TMR Ia
raadplegenr Het gaat hiemi] am we slluaua waarln da leverlngsuveraenkamat reads is gaslolan. mar
:19 Iavering nog Mat is gestan (fans III). In con gasprek met ACM an AP hahben twee Iaveraneiers de
noodzakelljkhaid van daze gagavens ondarhouwd en gewazen op rm rIsico op Inutan in da door
kIanIen aangalavarda data an aan Ioenama van Ioutan en «lumen als 9mg daarvanr De
voorgestebde wijziglng draagt bi] aan de Irwalllell van do gagavans. ACM an AP zlln maI de
leveranciars van menlng dal he! raadplegan van eon geminlmaliaaerda sat dala uil he! TMR in Iase
Ill. waarmaa da Innknmsrige Invetannlnr hmmlkl rwnr do Inmate vanlgnmnlde [gamelanj
matarsland. nsa‘co‘s varklemt zonder daarrnee do privacy van klanlen ta schaden. Aangazien
uilsluitend de maest racania malarsmnd uit he: TMR noodzakalllrk Is In 69291858. men? 00k
ullsluitend dle stand beachlkbaar te warden gesteld Iljdans lasa Ill.
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2 Caplårcode en Profiâlcste!çrie toevoegeß in'r,csrcfimBleringrpcint-,sorvice in fasE I

D€ åårst la¡e vårl dg rÞlÊli€ tu$Ëên potslüÊlê k;eût 6n lwerâncier bstrefi d€ identifcetia rnan dea€nslu¡ting. 0ezo '¡ewic¡ sâcrchmâtarlîgpo¡nl'wÞrdl mrt hËl actlËplån aangopsst ôÊår EBn servicedie puur g€r¡cfil is op de idenrlfcãtie van do åansluat¡ng. Om dsza reden lr de gogevena*etterugg€bractú lol de gegewne úlê nood¿skelllk rljn wor dit doel €n zijn de velden C€pTarcodo €nProlidcategorie venrrijderd u¡t dezs Bål- ln Èên g€€prek m€l ACM en AP treefl óén l€r/6rancisr dew€ns€ll¡khgld ondertouwd van hst kunn€n blliven opwagen ven ds $sldcn CepTarcode anProli€lcslsgorlÊ O€ lev€tarrcl€r 'n1Ét €r op dåt dê datamlnlmalisatie zods voorgesteld ln hatåsliEplafl ¡n fas€ I ln ¿¡ln infsrpr€{ållË onnodlg la op bacla van d9 WEt b€sohsrmlng per*oonsgavens(WÞp). De lwerdnc¡or vorzel zlch taqnn d6zs yrlizlg¡ng orndst di metfii drt hl€ûm6ê opondeugdelilte grondên óâ switch- eÂtr offgrtêdrÉmpel lrordt v€rtpogd, en oak onnodig l-I- enimdementEl¡åko8tefl mo€l€n wordcfi qcllìadd tmolnclê proce66en ên syúem€n êan tìE p€ssEn^
D€ bränchevêr6nigingen geven ten aarizlen van dlt besprockpunl åan rtâr dq CapTarcæOe enProfl€lcål.goñö nlol nodlg ¡iln voor hêt doel waårvoor zii worden opgsvrEågd" n¡mÐlllk d€ñüllcatievan de aan¡lulting. Tevens voarcn al aan {tël cr ¡ndcftg mâff€tên rlþ om in geval van twrjfel ører detþnt¡flcstl€ ulls¡ullaêl t€ gswn.
AP en ACM ìrolgon d€ redenering van de br¡rEhsvÊrtrdglngcn cri zlsfi gËên Ðrond uoor hdlo€vo€g€n v8n dÊ vsldên C.åpTafcodË ên ProflêlcqtFgüie aan da op te vragËn ssl gÈg$/åns ln fasa
L
MLÖÉA
Tildens do Èeepreh¡ng op 16 manrt l0'l 7 ls door u ds såfi€nhång aangevoerd yan dg maålregel€nl6n aanz¡an v8n ds delevÊll¡ghêld mçt (þ mââlr€gêlan de rìe€rdgr8 lei/eranciers op éón ãânElullln€(MLOEA¡ filôg€f¡jk rnakon- Oeze semrnlrang is sËn sân de Édênén vÉn de gewlþigde planning.ACM gsål er vÉnuil dat dc definilieve oploesirqg r/oor MLOEA medlo må6rl 20t B ¿âl ziiflgeimdemonlÉÐrd-
Rê6earé
AF en ACM gÂan grvân uit dal bovengonoerrldo åårdacfuåpuntgt op paasende wlire ¿ullèn wordenv€ilr€rkl in hål åctl€plån eo dal hgt Êcll€plen corløm de nieuwe pbmirE zsl wordångelfrdemênrt6+{d. ÂP en ACM wrzosksn u ultårlldk og 21 Êtrll U017 B€n geaclualieeerd€ v€rs¡e vanhat åctl€p|ån â^en to tev€rsî b¡i AP €n ACM. Zoale boeproken wlll€n AP en,ACM op de troogrleblipen van d6 \¡oortgång van da lmplementÊtle ÍÊn hel âc{igp{an, Wli vwzooken u dan oek Ap ånACM €lkË 3 maarrden middels een voongsngÉgegprek op de hoo€lê ls ol€llen vBft de voortgano,
Voor wageñ ovar deze brief kunt u eontåd opn6mÊn m€l de heer van ACM@åem,ñlt ol de heer van AP
Hoo achtEnd

È-.aÈ

*umånl er] Mârkl,
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2‘ CapTarcode en Profialcategorie Ioevoegen in ‘searcnmelenngpoinfiservice in fasa I

De ears! Ease van de ralaue Iussen potenb'ale klam an levetancier beIrefl do identificatie van de
aansluifing. Doze 'service snrchmetadngpo’ml‘ wordl me! ha actleplan aangepast near een service
die puur gericht is op de idemlficatle van de aansIuitIng. Om daze reden Is d9 gegavensset
tetuggebracm 104 de gegevens uIa noodzakelijk sn v00: (III doel en zijn de valden CapTarcode on
Ptofieicalegorie venm'jderd un’t daze 59!. In can gesprek met ACM an AP been één Ievetanc'm de
wenaellikheld onderbouwd van hat kunnen bllivan opwagan van de vaIden CapTarcode an
Plolielcalegorie De Ieverancler wijst 9! Op 6a: de dalamlnlrnan'sau'e zoaIs vomgastald In he!
amlaplan In false I In yln Imgtpreualbe onnodlg Is up basls van 09 W91 beseharmlng persoonsgavens
(Wbp). De Ieverancier vatzet zlch tagen daze ining omdat zI] moon! dal hlarmae op
ondeugdelljko women 69 switch— en/of oflenaaempel worm vernoogd. an oak onnudig IT— on
impIementatiekosten moeIen warden gemaakt lendnde procesaen en symemen sun to passen.

De brancheveren‘rgingen geven Ian amzian van dIt bewookpunt aan as! de CaoTarcode en
Ptofleicalegona nlel noaIg zijn voor ha doel waarvoor 211' warden opgewaagd. namalljk IdenflIIcatie
van de aanslulu'ng, Tavens voeren n1 aan M or andem maniaren zI'p urn in geval van twijfel over de
Immlcatle ullslultsel Ie gaven. 7/?AP an ACM volgen de redenering van de branchavarmiglngen on zIen gaen grand war had
toevoegan van d8 veIdan CapTarcoda an PmfleIcategorie aan do op ta vragan set gegavens In fans:
I.

MLDEA
ldens dc baspreking op 16 may: 2017 Is door u do samenhang aangevoerd van de maatregelen
Ian aanzian van de daIavaIIIgheid met de maatragelen die meerdere Iavaranciers op één aanslulllng
(M LOEA) mogetijk makan. Daze samsnhang is can van de mdenen van de gewlizigde planning
ACM 9831 at vanuiI dat de definilieve opIosaing vom MLOEA medlo mean 2018 ml zljn
geimpIamamaard.

Rescue
AP an ACM gaan swan uit dat bovengenoemde aandachtspumon op passenoe wIize zuIIen waden
verwerk1 in hm actlaplan en dat he! acllaplan confmm de nieuwe planning zaI women
gei‘mplememmd. AP an ACM varzoekan u ulIerIlik op 21 aptll 2017 een geaclualiseerde versie van
hm actlepIan an 19 leveren bij AP an ACM. Zoala basprokan wlllen AP an ACM op de boo-gas
bliivan van de voongang van d3 Implementatle van he! aweplan. WI] veaoeken u clan 00k AP an
ACM elke 3 maandan middals Ban vomgangsgeaprak up In hoogle re slellan van de voodgang.

Voor wagen over daze brief kunl u contaca apnamsn me! (18 nee—van ACM
m nI 0| d8 hear—van AP—Iflifi',flfl[![QIIQGESQC[‘TigGflQ!L‘1IE§.IIII.
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