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Geachte heer, mevrouw, 

 

VEMW heeft kennis genomen van het “Ontwerp codebesluit standaardjaarinvoeding en 
standaardjaarafnme” (Zaaknummer ACM/20/038834) (verder: het ontwerpbesluit), gepubliceerd 
op de website van de Autoriteit Consument en Markt (verder: ACM) op 20-11-2020. De ACM 
stelt belanghebbenden in de gelegenheid te reageren op het ontwerpbesluit. Van de geboden 
gelegenheid tot het geven van een zienswijze maakt VEMW graag gebruik. 
 
Paragraaf B1.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas (verder: de informatiecode) omschrijft 

de toewijzing van aansluitingen aan standaardprofielen bij elektriciteitsaansluitingen kleiner dan 

3x80A. Artikel B1.2.6, bepaalt dat aansluitingen met een profielgrootverbruiksmeetinrichting 

worden ingedeeld in profielcategorie E3 van de overeenkomstig B1.1.3 vastgestelde set 

standaardprofielen.  

Bij de voorgestelde wijziging in het ontwerpbesluit, specifiek artikelen B1.3.5 en B1.3.6, wordt 
een andere methodiek voor het toewijzen van een profielcategorie vastgesteld voor 
grootverbruiksaansluitingen. Artikel 1, lid 2 en 3 aansluitingen zijn tevens 
grootverbruiksaansluitingen. Het onverminderd toepassen van de twee genoemde artikelen, 
zoals voorgenomen bij het ontwerpbesluit, leidt ertoe dat de methodiek voor 
grootverbruiksaansluitingen met een capaciteit van >3x80 Ampère, wordt toegepast op 
grootverbruiksaansluitingen met een capaciteit kleiner dan 3x80 Ampère. 
 
Artikel 1, lid 2 en 3 aansluitingen worden momenteel ingedeeld in profielcategorieën E1, E2 of 
E4 op basis van de methode omschreven in artikel B1.2 van de Informatiecode. Door geen 
uitzondering te maken voor deze aansluitingen in artikelen B1.3.5 en B1.3.6, wordt onduidelijk 
welk toewijzingsproces op deze aansluitingen van toepassing is. VEMW verzoekt de ACM 
daarom deze uitzondering alsnog op te nemen in het uiteindelijke besluit. 
 
VEMW is van mening dat artikel 1, lid 2 en 3 aansluitingen dienen te worden afgerekend op basis 

van daadwerkelijk op kwartierbasis gemeten verbruik, in plaats van verrekening op basis van 
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verbruiksprofielen. Echter, het ontwerpbesluit in huidige vorm leidt tot het onbedoeld veranderen 

van de methode om het best passende verbruiksprofiel toe te wijzen. Dit veroorzaakt onbedoelde 

onduidelijkheid in de huidige werkwijze.  

 

 

Hoogachtend, 

 

w.g.  

 

dr. H. Grünfeld 

Algemeen directeur 

 


