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Amersfoort, 31 mei 2016                                                        

 
P E R S B E R I C H T 
 
 
 

EDSN en CGI werken samen bij volgende stap marktfacilitering energiemarkt 
Centraal ICT-platform biedt een uniforme en toekomstbestendige oplossing voor Allocatie en 
Reconciliatie (A&R) processen van de netbeheerders. 
 
Energie Data Services Nederland (EDSN) en zakelijk dienstverlener CGI zullen middels het door 
Enoro ontwikkelde pakket “Generis“ de volgende stap in de facilitering van de geliberaliseerde 
energiemarkt realiseren. Deze centralisatie van verschillende netbeheerdersystemen –een opdracht 
van de Nederlandse netbeheerders aan EDSN-  leidt ertoe dat de decentrale systemen vanaf 
de  tweede helft van 2017 één voor één uitgezet kunnen worden.  
 
Logische stap 
De geliberaliseerde energiemarkt -in combinatie met de energietransitie- leidt tot meer en steeds 
complexer dataverkeer tussen de verschillende marktpartijen. Na de centralisatie van het 
aansluitregister bij EDSN in 2013, is de harmonisatie en centralisatie van de systemen voor allocatie, 
reconciliatie en meetdata een logische volgende stap. Allocatie en Reconciliatie betreft de primaire 
toewijzing van de hoeveelheid elektriciteit en/of gas die over de energienetwerken gaat van en naar 
de diverse  partijen in de energiemarkt (allocatie)  tot en met het proces van de eindafrekening op 
basis van de meetgegevens (reconciliatie).  
 
Over EDSN 
EDSN is de organisatie die in opdracht van de regionale en landelijke netbeheerders op neutrale 
wijze, de centrale marktfacilitering voor de energiesector uitvoert, zoals de uitwisseling en het 
beheren van gegevens en onderhouden van relevante standaarden. Vanuit Amersfoort worden de 
daartoe ontwikkelde centrale systemen en registers beheerd. De Nederlandse energiemarkt is 
dynamisch, waarbij ongeveer 15% van de huishoudens per jaar van energieleverancier wisselt. 
Website: www.EDSN.nl 
 
Over CGI 
CGI Group Inc., opgericht in 1976, is de op vier na grootste onafhankelijke zakelijke en 
technologische dienstverlener ter wereld. Met ongeveer 65.000 professionals in kantoren en 
wereldwijde service centra in Amerika, Europa, Azië en Oceanië biedt CGI een uitgebreide 
dienstenportfolio, waaronder high-end bedrijfs- en IT-consulting, systeemintegratie, 
applicatieontwikkeling en –onderhoud, beheer van infrastructuur evenals 150 IP-gebaseerde 
diensten en oplossingen. De op jaarbasis berekende omzet van CGI is ruim C$ 10 miljard met een 
orderportefeuille van meer dan C$ 20 miljard. CGI is beursgenoteerd op de TSX (GIB.A) en de NYSE 
(GIB) en is opgenomen in de FTSE4Good Index. Website: www.cginederland.nl. 
 
Heeft u vragen of mocht u meer informatie willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met: 
EDSN, Anna Ypma (Hoofd Communicatie), T:  033 – 4224620, E:  anna.ypma@edsn.nl 
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