Programma van Eisen: default energieleverancier
Perceel default energieleverancier
1. Algemene eisen
Eisnummer
1

2

Omschrijving eis
Concessiehouder past geen bandbreedte toe in welke vorm dan ook, zoals in
de te hanteren tarieven relatie tot werkelijke aantallen of jaargebruiken. De
tarieven zijn vast ongeacht de daadwerkelijk afgenomen hoeveelheid
elektriciteit (conform eis 6). Er worden geen boetes in rekening gebracht bij
meer/minder afname dan verwacht.
Concessiehouder is in staat om bij in bedrijfstelling van de eerste laadpaal
elektriciteit te leveren aan de laadpalen die geplaatst worden in het kader van
de concessie openbaar laden Groningen en Drenthe en beschikt over een
energievergunning elektriciteit van de ACM.
De Chargepoint Operator (CPO) van de laadpalen behorende bij dit perceel
doet uiterlijk een week voor oplevering, verplaatsing en verwijdering van
iedere laadpaal een verzoek voor of met betrekking tot de energielevering bij
de concessiehouder via een nader te bepalen format.

3

De Concessiehouder stemt in met slimmemeter allocatie op kwartierbasis op
de laadpalen behorende bij dit perceel en faciliteert dit proces richting de
verantwoordelijke Netbeheerder.
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Concessiehouder staat andere vergunning houdende leveranciers van
elektriciteit toe elektriciteit te leveren op de laadpalen en stemt in en werkt
mee met onderstaande methode:
Op basis van de allocatie uit de klantmeters van de laadpalen wordt de
werkelijk geleverde elektriciteit per kwartier (programmatijdseenheid (PTE))
toegewezen aan de verantwoordelijke leverancier (doormiddel van de
koppeling van de Identifier/e-Mobility Service Provider/leverancier). Deze
data wordt opgeslagen in een mede door Enexis Netbeheer B.V. en Enpuls
ontwikkelde database (blockchain).
Middels de in de blockchain opgenomen allocatie data zal de netbeheerde de
allocatie uit de klantmeters per PTE sommeren en toewijzen aan een virtuele
EAN code behorende bij de verantwoordelijke
leverancier/programmaverantwoordelijke combinatie in de reguliere allocatie.
Tevens krijgt de Concessiehouder een tegengestelde correctieve allocatie in
de reguliere allocatie. De gebruikte methodiek van sommatie en toewijzing is
vergelijkbaar aan de methodiek voor individuele slimme meter allocatie.
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Concessiehouder is verantwoordelijk voor de voorspelling, inkoop en
balanshandhaving van de aan hem toewijsbare elektriciteit per PTE. De
toewijsbare elektriciteit bestaat uit de door de netbeheerder aangeleverde
definitieve allocatie, bestaande uit de slimmemeter allocatie en de
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gesommeerde correctieve allocatie van de laadpalen (conform eis 4).
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Concessiehouder is verantwoordelijk voor de afdracht van de energiebelasting
en heffingen op basis van de toewijsbare elektriciteit conform eis 4. 1

2. Eisen facturatie
Eisnummer
9

Omschrijving eis
Concessiehouder factureert aan CPO op een duidelijke en transparante wijze:
De aan de CPO toewijsbare elektriciteit (conform eis 4, 5 en 6)
Facturatie voldoet ten minste aan:
a. Een correct en volledig totaaloverzicht van de betreffende laadpalen en
het stroomgebruik per laadpaal per tijdsperiode (de Concessiehouder
doet in het Plan van aanpak een voorstel voor de tijdsperiode);
b. Een volledige uitsplitsing van alle afzonderlijke in rekening te brengen
componenten (opslagen, toeslagen, heffingen, kortingen, etc)

10

De facturatie geschiet per maand op basis van het werkelijk verbruik van
toewijsbare elektriciteit. Deze dient duidelijk en transparant te zijn, zoals
beschreven in eis 9 en uitgewerkt in het Plan van aanpak.
Het staat Concessiehouder en CPO vrij hier, in goed overleg en met
overeenstemming van beide partijen, van af te wijken.
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Concessiehouder zorgt voor een jaarlijkse gespecificeerde digitale
eindafrekening in de vorm van een verzamelfactuur. De verzamelfactuur is
opgesteld conform eis 9.

Op basis van de huidige inzichten is dit de juiste invulling van wet- en regelgeving, waarbij alle leveranciers
gezamenlijk de energie belasting voldoen ter zake van de levering op de laadpaal aan de verbruiker.
1

Versie 1.0

blz. 2/2

