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Bekendmaking Besluit Gedragscode Verwerking door Overige Diensten 

Aanbieders (ODA’s) van op Kleinverbruikers betrekking hebbende 

Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters, Autoriteit 

Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een verzoek ontvangen van Vereniging Meetbedrijven 
Nederland (VMNED) en de Vereniging Dienstenaanbieders Energiedata Kleinverbruik (VEDEK)op 
1 februari 2016 met het verzoek deze te voorzien van een verklaring zoals bedoeld in artikel 25 van de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Vereniging Meetbedrijven Nederland (VEMNED) en de Vereniging Dienstenaanbieders Energiedata 
Kleinverbruik (VEDEK) te Amsterdam, Gedragscode Verwerking door Overige Diensten Aanbieders 
(ODA’s) van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit 
Slimme Meters- z2016-00107

Ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgen hieronder de zakelijke inhoud van 
het besluit en kennisgeving van de stukken.

Besluit 

De Gedragscode Verwerking door Overige Diensten Aanbieders (ODA’s) van op Kleinverbruikers 
betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters houdt in dat de 
aangesloten leden van Vereniging Meetbedrijven Nederland (VEMNED) en de Vereniging Dienstenaan-
bieders Energiedata Kleinverbruik (VEDEK) persoonsgegevens verwerken door middel van op afstand 
uitleesbare energie meetinrichtingen. De Gedragscode vormt een uitwerking van bepalingen van de 
Wbp die betrekking hebben op de verwerking van Persoonlijke Meetgegevens.

De AP heeft besloten dat de Gedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wbp en andere 
wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Dit besluit kent een geldig-
heidsduur van vijf jaar.

Terinzagelegging van de stukken 

Het besluit en de op het besluit betrekking hebbende stukken liggen totdat de beroepstermijn is 
verstreken, maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur ter inzage bij de Autoriteit Persoonsge-
gevens, Prins Clauslaan 60 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit beroep instellen 
bij de rechtbank. Dit kan door middel van het indienen van een beroepschrift ter attentie van de sector 
bestuursrecht van de rechtbank binnen een termijn van zes weken. Een afschrift van dit besluit dient 
meegezonden te worden. De termijn vangt aan met ingang van de dag na deze bekendmaking in de 
Staatscourant.

Bij het indienen van beroep is het van belang dat – ingevolge artikel 6:13 Awb – geen beroep kan 
worden ingesteld bij de rechter door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten 
dat hij geen zienswijze (als bedoeld in artikel 3:15 Awb) naar voren heeft gebracht. Alleen een 
belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, kan beroep in stellen en dan nog uitsluitend voor 
zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen zijn zienswijze zich richtte. Die beperking 
geldt niet voor zover in het besluit wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ter inzage 
gelegde ontwerpbesluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde 
spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 
worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Telefoonnummer: 070-8888500.
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