Verklaring naleving gedragscode leveranciers
aangaande gegevens uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn.
Naam rechtspersonen: Eneco Consumenten B.V. en Eneco Zakelijk B.V., hierna gezamenlijk te
noemen Eneco, en Oxxio Nederland B.V. en CEN B.V., hierna gezamenlijk te noemen Oxxio.
Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam
Periode: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020
Eneco en Oxxio maken voor het goed kunnen uitvoeren van hun diensten gebruik van meetgegevens
die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (thans de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de
Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruiken, het
vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit
een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.
Hierbij verklaart Eneco B.V., te dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder F.C.W. (Frans) van de
Noort, in haar hoedanigheid van bestuurder van Eneco Consumenten Nederland B.V., die op haar
beurt bestuurder is van Eneco Consumenten B.V., Oxxio Nederland B.V. en CEN B.V., alsmede in haar
hoedanigheid van bestuurder van Eneco Zakelijk Nederland B.V., die op haar beurt bestuurder is van
Eneco Zakelijk B.V., dat Eneco en Oxxio zich gedurende de bovenvermelde periode hebben gehouden
aan het gestelde in de regels en verplichtingen, genoemd in de Gedragscode Leveranciers Slimme
Meters 2012.
In artikel 3.1.2 van de gedragscode is vermeld dat persoonlijke meetgegevens in overeenstemming
met de wet worden verwerkt. Ten aanzien van dit specifieke punt kan worden opgemerkt, dat op 25
mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden,
waaraan Eneco voldoet. Tevens is tezamen met Energie Nederland een voorstel voor een nieuwe
gedragscode opgesteld, waarin de verplichtingen zijn opgenomen die voortvloeien uit de AVG. Dit
voorstel is met de Autoriteit Persoonsgegevens besproken en zal na formele goedkeuring door
laatstgenoemde in werking treden.
Rotterdam, 21 februari 2021

F.C.W. (Frans) van de Noort,
lid Raad van Bestuur Eneco Groep N.V.

