








































































































































Deel 2: Aandachtspunten

• Inventarisatie van het Aansluitingenbestand
– EAN-codes;

– Standaardjaarverbruiken;

– Profielcodes;

– Factuuradressen;

– Klantsleutels

• Gestanddoeningstermijn - 50 dagen?

Wachtkamerconstructie – 3 maanden (NIJMEGEN)

• Leveringsvoorwaarden en Inkoopvoorwaarden

Vraag: Hoe zit dit wat betreft AVG? Antw.: Aansluitgegevens betreffen 

in onze opinie geen gegevens van natuurlijke personen en vallen 

daarmee doorgaans buiten de werking van de AVG maar leveranciers 

zijn wel druk aan het inrichten hoe zij hier het beste mee om kunnen 

gaan en daarom merk je nu kleine operationele verschillen tussen de 

leveranciers als het gaat om het verstrekken van dergelijke gegevens. 

Momenteel kunnen dergelijke gegevens enkel worden opgevraagd 

middels een machtiging in de benodigde klantsleutels (vaak de laatste 

3 cijfers van de IBAN waarmee de betreffende aansluiting(en) worden 

betaald).

Vraag: Een dergelijk aansluitingenbestand is toch direct door 

Aanbestedende dienst op te vragen? Ja, maar hier is vrijwel altijd veel 

controlewerk aan verbonden. (Leverancier kan onvolledig zijn en/of 

vastgoedportefeuille van aanbestedende dienst is niet volledig op orde. 

Verder is het aan te bevelen in het aansluitingenbestand een 

verwachting uit te spreken omtrent toekomstige verbruiken. Indien al 

duidelijk is dat gebouwen worden verkocht of aansluitingen gasloos

gemaak zullen worden, vermeld dit dan). Daarnaast moet een dergelijk 

bestand op orde zijn bij de uitvraag, want andere inschrijvers 

(leveranciers) kunnen niet meer zelfstandig achterhalen wat de 

eventueel ontbrekende informatie betreft. Dit informatieportaal 

genaamd het Centraal Aansluitingen Register is sinds de 
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inwerkingstelling van de AVG volledig afgeschermd en beveiligd met de 

hiervoor benoemde klantsleutels. Echter is een volledig aansluitbestand wel 

van groot belang voor een inschrijvende leverancier om een aanbieding te 

kunnen doen.

Is het toepassen van een wachtkamerconstructie mogelijk in deze markt? Ja, 

maar hier is nog niet veel ervaring mee opgedaan. Het is gezien de 

prijsdynamiek wel aan te raden om voldoende ruimte te bieden voor een 

prijsupdate van betreffende leverancier(s). 

Is het mogelijk om de leveringsvoorwaarden van de markt niet te accepteren? 

Ja , maar hiervoor dienen wel aanvullende documenten aanwezig te zijn 

zoals een specifieke leveringsovereenkomst Energie. De algemene 

inkoopvoorwaarden van aanbestedende diensten bieden namelijk in het 

algemeen niet voldoende dekking in de energiemarkt. Daarnaast kunnen de 

algemene inkoopvoorwaarden van AD op sommige punten strijdig zijn met de 

leveringsvoorwaarden van leverancier(s).
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Wordt er in een CertiQ-Account aangegeven waar bepaalde GvO’s naartoe 

gaan die bijvoorbeeld afkomstig zijn van eigen opwek van de klant? Hoe kan 

dit worden gecontroleerd en geborgd? Zorg dat deze behoefte als een eis 

wordt gesteld in de uitvraag, want de GvO markt is (nog) niet geheel 

transparant. Daarnaast kan teruglevering geld opleveren en daarvoor is het 

van groot belang dat er transparantie ontstaat in de administratie.

U kunt als AD overwegen om gronden ter beschikking te stellen, rekening 

houdend met de mogelijke risico’s die hiermee gepaard gaan. Indien u als AD 

niet zelf de eigenaar van de grond bent, kunt u overwegen om een 

faciliterende rol te spelen (bijv. bij het creëren van draagvlak) en de overige 

risico’s bij de opdrachtnemer te laten.
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