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onderwerp Codewijzigingsvoorstel netverliezen gas 

Geachte heer Don, 
Hierbij ontvangt u een voorstel tot wijziging van de voorwaarden zoals bedoeld in de artikel 12a, eer- 
ste lid van de Gaswet en van de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid van de Gaswet. 
Dit betreft een voorstel van Netbeheer Nederland namens de gezamenlijk netbeheerders. Het voorstel 
is voorbereid door een werkgroep binnen de NEDU waaraan, naast netbeheerdersvertegenwoordi- 
gers, ook vertegenwoordigers van programmaverantwoordelijken en leveranciers deelnamen. Het 
voorstel betreft de uitwerking van een werkwijze om het netverlies gas in allocatie en reconciliatie aan 
de netbeheerder toe te kunnen wijzen. De voorgestelde wijzigingen bevinden zich in de Transportcode 
gas - LNB en de Allocatiecode gas (AllvG). Hoewel het voorstel alleen wijzigingen in de technische 
codes behelst, is de brief mede ondertekend door de NEDU, om uit te drukken dat het een gezamen- 
lijk ontwikkelde en gedragen werkwijze betreft. 
Aanleiding tot het codewijzigingsvoorstel 
De aanleiding voor dit codewijzigingsvoorstel is de constatering dat het voorstel tot wijziging van de 
Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (Voortgang energietransitie) aan artikel 10, derde lid van de 
Gas wet een onderdeel toevoegt, dat luidt: 
“e. netverliezen in te kopen." 
Middels deze wijziging wordt het inkopen van netverliezen ook bij gas een taak van de netbeheerder. 
Dit is een nieuwe taak voor de netbeheerder waarvoor nog geen werkwijzen bestaan. Partijen verte- 
genwoordigd in de NEDU hebben gezamenlijk de benodigde werkwijze uitgewerkt. In dit voorstel zijn 
de codewijzigingen vervat die nodig zijn om deze werkwijze mogelijk te maken. 
Hoofdlijn van het codewijzigingsvoorstel 
Op basis van dit voorstel dient een netbeheerder de uurlijks te alloceren hoeveelheid netverlies te ba- 
seren op gemiddelde reconciliatieresultaten van de drie recentst gereconcilieerde kalenderjaren.In de 
reconciliatie wordt het netverlies gevormd door het niet aan een leverancier/pv-combinatie toe te wij- 
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zen afgenomen gas. Tenslotte worden er ook regels gesteld hoe de OV-exitkosten die met het netver- 
lies gemoeid zijn aan de netbeheerder toegerekend kunnen worden. 
Inhoud van het codewijzigingsvoorstel 
De beoogde codewijzigingen zijn opgenomen in bijlage 3 bij deze brief. Te verwijderen tekst is rood en 
doorgehaald. Toe te voegen tekst is r ood en onderstreept. Tekst in andere kleuren hoort bij andere 
codewijzigingsvoorstellen. Omdat soms in nummering of formulering rekening gehouden dient te wor- 
den met die andere voorstellen, zijn de desbetreffende teksten ook in huidig voorstel weergegeven. 
Toelichting op het codewijzigingsvoorstel 
De in dit voorstel vervatte wijzigingen zijn in NEDU-verband besproken en beschreven. De toelichting 
op het codewijzigingsvoorstel volgt grotendeels de tekst van het desbetreffende NEDU-document. 
Het netverlies gas komt voort uit een combinatie van een aantal in meer of mindere mate onvoorspel- 
bare factoren. In tegenstelling tot de situatie bij elektriciteit is er bij gas nauwelijks sprake van fysiek 
technisch netverlies. Allocatie en reconciliatie gas vindt plaats in energiestromen en niet op basis van 
volumestromen. Het netverlies in de wholesaleprocessen wordt gedefinieerd als het verschil tussen de 
energie-instroom op een netgebied en de aan leveranciers/programmaverantwoordelijke-combinaties 
toe te wijzen energie-uitstroom. Dit verschil wordt veroorzaakt door onder andere graafschade, admi- 
nistratieve leegstand, meetverschillen, technisch netverlies en wettelijk toegestane meetonnauwkeu- 
righeden (die door netbeheerders noch enige andere partij beïnvloedbaar zijn) en aannames in de 
systematiek van het vaststellen van de toe te wijzen energie-inhoud van het gas. Dit administratieve 
verschil is overigens niet altijd een netverlies, er kan ook sprake zijn van een netwinst. Om die reden 
wordt er in dit voorstel naast netverlies en netwinst ook gesproken over netverschil. 
Het uiteindelijke verschil tussen instroom en toewijsbare uitstroom kan pas in de reconciliatie definitief 
bepaald worden. Daarom dient een manier gevonden te worden volgens welke een redelijke voorspel- 
ling van dit reconciliatieresultaat in de allocatie opgenomen kan worden. 
Tevens dient een methode gevonden te worden om het transport van netverschil tot uitdrukking te la- 
ten komen in de landelijke transportkosten (OV-exit). 
Om onnodige kosten bij de implementatie van de voorgestelde werkwijze te voorkomen, wordt zoveel 
mogelijk aangesloten bij bestaande processen en werkwijzen. De simpelste werkwijze voor het vast- 
stellen van de hoeveelheid te alloceren netverlies, zou zijn om de netbeheerder elk uur een vast per- 
centage van de energie-instroom te nemen. Op basis van de analyse van de reconciliatieresultaten 
van de afgelopen jaren kan echter gesteld worden dat dat een veel te grove benadering is van het 
daadwerkelijk toe te wijzen netverschil. Uitgedrukt als een percentage blijkt het optredende netverschil 
(in praktijk zowel netverlies als net’winst’) van uur tot uur, maand tot maand en van netgebied tot net- 
gebied te verschillen. Het alloceren van een vast percentage van de instroom als netverlies leidt tot 
onnodig grote in de reconciliatie te verrekenen energietoewijzingen. Bijvoorbeeld omdat het de netbe- 
heerders zou forceren netverlies in te kopen in de allocatie voor periodes waar op basis van histori- 
sche resultaten een meetwinst danwel een veel kleiner netverlies te verwachten is. Dit is efficiënt noch 
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wenselijk. Daarom is gekozen voor een andere werkwijze, die in het vervolg van deze brief nader 
wordt toegelicht. 
Vragen: 
De volgende vragen dienen beantwoord te worden. 
1 Hoe dient het netverschil in de (online en offline) allocatie bepaald te worden ? 
2 Hoe kan het netverschil in de allocatie en reconciliatie aan de netbeheerder toegewezen wor- 

den? 
3 Hoe dient het netverschil in de reconciliatie toegewezen te worden aan de netbeheerder? 
4 Hoe komt het netverschil in de OV-exitverdeling tot uitdrukking? 
Overwegingen: 
De reconciliatiedata van de volledige leveringsjaren 2009 tot en met 2015 bij het schrijven van dit 
voorstel voorhanden. Analyse van die data leert dat er grosso modo patronen te herkennen zijn in het 
verschil tussen instroom en toewijsbare uitstroom, maar dat van maand tot maand de afwijkingen van 
dat patroon enorm kunnen zijn. Zo kent bijvoorbeeld de maand januari in het verzorgingsgebied van 
een grote netbeheerder gemiddeld het grootste verschil tussen instroom en toewijsbare uitstroom, het 
grootste netverlies derhalve, van de maanden in het jaar. Behalve in 2012, toen er opeens sprake was 
van een positief verschil in januari, een ‘netwinst’ derhalve. Hier kunnen verschillende oorzaken aan 
ten grondslag liggen. Desondanks moet er een methode gekozen worden die robuust is naar de toe- 
komst en waarbij de allocatie zo goed als mogelijk aansluit bij de reconciliatieresultaten. 
Een systematiek om netverlies in zowel allocatie als reconciliatie aan de netbeheerder toe te wijzen, 
dient dan ook rekening te houden met de grilligheid van de reconciliatieresultaten. 
Het grootste gasverbruik ligt in de maanden december, januari en februari. Onvermijdbare onnauw- 
keurigheden in de toewijzing (op grond van de profielfracties en meetcorrectiefactor) van het gasver- 
bruik aan de diverse maanden van een verbruiksperiode in de reconciliatie, leiden er toe dat gemakke- 
lijk gas dat in de ene maand gebruikt is, administratief aan de andere maand wordt toegewezen. Dit 
speelt natuurlijk het sterkst bij maanden waarin gemiddeld het hoogste gasverbruik ligt. Omdat ook de 
jaarwisseling (op welke datum veel administratieve wijzigingen plaatsvinden) in die periode ligt, kan 
administratief gasverbruik van het ene jaar naar het andere jaar verschuiven. Dit is één van de oorza- 
ken van de grilligheid van de reconciliatieresultaten. 
Idealiter wordt verschuiving tussen de maanden voorkomen, door, waar beschikbaar, iedere maand 
een maandovergangsstand op te nemen en deze in te dienen voor reconciliatie. Een eerste stap daar- 
toe is reeds gezet met Codewijzigingsbesluit Verbetering functioneren wholesale-gas-processen 
(ACM/DE/2016/207598) dat voor alle grootverbruik profielafnemers de meetfrequentie naar maande- 
lijks verhoogd. Voor de kleinverbruik profielafnemers met een slimme meter wordt met de voorgeno- 
men wijzigingen aan het ‘Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie’ maandelijks 
standen opgehaald door de leverancier. De leverancier is echter niet verplicht de standen die zijn op- 
gehaald voor het kostenoverzicht ook in te dienen in de meetreeks. Slechts een kleine minderheid van 
de leveranciers doet dit. Daarmee leiden deze frequentere opnames in het merendeel van de gevallen 
niet tot frequentere verbruiksbepaling voor reconciliatie en daarmee ook niet tot een juistere toewijzing 
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in de reconciliatie. De aanwezigheid van slimme meters draagt hierdoor niet significant bij tot het op 
basis van het werkelijke verbruikspatroon toekennen van verbruiken in de reconciliatie, en daarmee 
ook niet tot een accuraat inzicht in het werkelijke netverlies c.q. netverschil. 
Bij een overgang naar een systematiek om netverlies in zowel allocatie als reconciliatie aan de netbe- 
heerder toe te wijzen, dient de verschuiving van het netverschil over het overgangsmoment tegenge- 
gaan te worden. Het ophalen van standen uit de slimme meter van kleinverbruik profielaansluitingen 
op of rond het overgangsmoment en indienen hiervan voor verbruiksbepaling voor reconciliatie redu- 
ceert een dergelijke verschuiving significant. Voor zowel het aspect van een verbetering van de toewij- 
zing naar maanden, als het voorkomen van verschuiven van netverliezen over het overgangsmoment 
zijn in dit codewijzigingsvoorstel geen voorstellen opgenomen, omdat er tot op heden nog geen over- 
eenstemming over is bereikt binnen de NEDU. 
Aangezien het fysieke netverlies bij gas verwaarloosbaar klein is ten opzichte van andere factoren die 
een rol spelen bij het verschil tussen instroom en uitstroom (het netverschil) is er geen directe relatie 
tussen instroom en het uiteindelijke netverschil. Het accuraat voorspellen van het daadwerkelijke actu- 
ele netverschil is dan ook vrijwel onmogelijk. Een systematiek om netverlies in de allocatie aan de net- 
beheerder toe te wijzen, dient transparant en controleerbaar te zijn. Door administratieve onnauwkeu- 
righeden kan het netverschil in sommige maanden leiden tot een ‘netwinst’ waardoor de netbeheerder 
gas administratief zou invoeden in het net. Het is niet wenselijk dergelijke ‘netwinsten’ in de allocatie 
op te nemen omdat het fysiek onmogelijk is dat aardgas spontaan het net instroomt. Omdat het niet 
wenselijk is dat de netbeheerder administratief gas levert, dient er in de oplossing rekening mee ge- 
houden te worden dat het te alloceren volume voor een heel verzorgingsgebied nooit kleiner wordt 
dan 0. Voor de periode 1/1/2015 -1/1/2017 was een tijdelijke correctie op de volumeherleidingsfactor 
bij kleinverbruikaansluitingen van kracht. Hiermee dient in de oplossing eveneens rekening gehouden 
te worden. 
Voor de OV-exit is in 2014 na het codebesluit 103640 Netverliezen gas een reparatiebesluit genomen 
(besluit ACM/DE/14.0324.53). Kern van het reparatiebesluit is dat de OV-exit voor de netverliezen in 
mindering kwam op de plancapaciteit voor het profielsegment. Er zijn geen redenen daar nu van af te 
wijken. Het is aan te bevelen de methodiek voor de OV-exit van de netverliezen nauw aan te laten 
sluiten bij die van de plancapaciteit profiel. 
Oplossing: 
I Hoe dient het netverlies in de (online en offline) allocatie vastgesteld te worden? 
De toekenning van het netverlies in de allocatie wordt gebaseerd op de resultaten van de laatste drie 
definitief gereconcilieerde kalenderjaren. De werkwijze hiervoor is als volgt: 
1. De netbeheerder bepaalt voor elke individuele maand van de drie recentst volledig gereconci- 
lieerde kalenderjaren voor elk netgebied (in bijlage 1 is aangegeven welke jaren de bronjaren zijn) wat 
het netverlies in dat netgebied is geweest, op grond van de uitgangspunten: 
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a) Voor de periode voor 1 januari 2015: volumeherleidingsfactor is gelijk aan 0,97624 voor G1A 
en G2A en 1,00412 voor G2C en MMCF is gelijk aan 1. 
b) Voor de periode na 1 januari 2015 tot 1 januari 2017: volumeherleidingsfactor is gelijk aan 
0,99203 (i e. 0,97624/0,98408) voor G1A en G2A en 1 voor G2C (omdat de meetverantwoordelijke 
sinds 1/1/2015 de herleiding naar atmosferische druk doet) en MMCF is gelijk aan 1. 
c) Voor de periode na 1 januari 2017: de reconciliatieresultaten hoeven dan niet meer herbere- 
kend te worden om het netverlies vast te stellen. 
d) Voor netgebieden met kleinverbruikaansluitingen die boven de 50 meter NAP liggen, wordt 
aan de resultaten van het netverlies van de gereconcilieerde jaren tot en met 2014 een additioneel 
netverlies toegerekend: Per netgebied de som (SJV (ultimo 2014 van de aansluitingen G1A en G2A) 
maal 0,97624 maal (1 minus de hoogtefactor uit MvGR B. 1.3.6.3.2 )). Dit additionele netverlies voor 
hoogteligging wordt éénmalig uitgerekend en over de maanden verdeeld volgens het G1A-profiel van 
2014 en opgeteld bij de maandtotalen uit de vorige stap. 
Om deze werkwijze uitvoerbaar te houden wordt voor de jaren 2015 en 2016 verondersteld dat (ten 
behoeve van de herberekening van de reconciliatieresultaten) alle aansluitingen in het kleinverbruik- 
segment administratieve temperatuurherleiding kennen; slimme meters met een ingebouwde tempera- 
tuurherleiding worden dus genegeerd. Hierdoor wordt het verwachte netverlies in de allocatie iets ver- 
hoogd 
2. Voor elk netgebied wordt het gemiddelde netverlies per kalendermaand bepaald door de cor- 
responderende getallen per bronjaar uit stap 1 bij elkaar op te tellen en te delen door 3. Als bijvoor- 
beeld het netverlies in januari in een netgebied in de drie recentst gereconcilieerde jaren achtereenvol- 
gens 1.000.000 m3, -500.000 m3 en 1.000.000 m3 is geweest, dan is het gemiddelde netverlies 
500.000 m3. 
3. Per maand wordt het gemiddelde netverlies per netgebied opgeteld tot een netverlies (of 
netwinst) voor het gehele verzorgingsgebied van een netbeheerder voor de desbetreffende maand. 
4. Als het netverlies voor een maand over het gehele verzorgingsgebied uitkomt op een 
netwinst, wordt voor elk individueel netgebied de waarde nul gealloceerd. 
5. Als het netverlies voor een heel jaar over het gehele verzorgingsgebied uitkomt op een 
netwinst, wordt voor het hele jaar voor elk individueel netgebied in elke maand de waarde nul geallo- 
ceerd. 
6. De niet gealloceerde netwinst wordt over de maanden met netverlies verdisconteerd door een 
correctiefactor te bepalen, de jaarcorrectiefactor: Het bepaalde gemiddelde jaarnetverlies over het 
hele verzorgingsgebied gedeeld door de som van de maandnetverliezen over het hele verzorgingsge- 
bied in de maanden dat er netto een netverlies is. 
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Als bijvoorbeeld het gemiddelde netverlies over een verzorgingsgebied over de drie recentst gerecon- 
cilieerde kalenderjaren 10.000.000 is, en de gemiddelde maandnetverliezen in de maanden dat er 
sprake is van een netverlies uitkomen op 20.000.000, dan is de jaarcorrectiefactor gelijk aan 0,5 
7. Is er sprake van een netverlies voor een maand over het gehele verzorgingsgebied, dan wordt 
voor elk netgebied het gemiddelde netverschil (dus zowel netverlies als netwinst), vermenigvuldigd 
met de jaarcorrectiefactor, gealloceerd. De som van de netverliezen blijft gelijk aan het totale netver- 
lies in de basisdata. 
8. Vervolgens worden voor elke maand eventuele nog aanwezige netgebieden met netwinsten 
naar rato in mindering gebracht bij de netgebieden met een netverlies middels een maandcorrectiefac- 
tor; het totale netverlies over het gehele verzorgingsgebied van de netbeheerder blijft per maand ge- 
lijk. Op deze wijze worden in de allocatie alleen netverliezen gealloceerd. 
In het bij stap 2 gegeven voorbeeld van een gemiddeld netverlies in een netgebied in januari van 
500.000, wordt, als de correctiefactor gelijk is aan 0,5 zoals in het voorbeeld bij stap 6, voor dat netge- 
bied 250.000 gealloceerd. 
Op bovenstaande wijze wordt per maand per netgebied de hoeveelheid te alloceren netverschil be- 
paald. Deze hoeveelheid wordt over de uren van de maand verdeeld naar rato van de fracties van een 
nieuw, voor dit doel in het leven geroepen afnamecategorie (zie ook vraag/antwoord 2 op de volgende 
pagina). Deze afnamecategorie wordt GMN genoemd (Gas Meetverschil Netgebied). De fracties van 
deze afnamecategorie zijn gelijk aan het G2C-profiel bij de standaardprofieltemperatuur. Het TINFO- 
bericht wordt bij het vaststellen van de fracties dus niet gebruikt. 
De verdeling van het maandnetverschil over de uren van de maand wordt buiten de MOF gehouden 
door het in de eerste stap van de allocatie van de invoeding af te trekken. Op deze manier is voor elk 
kalenderjaar voor elk uur voor elk netgebied de te alloceren hoeveelheid netverschil vooraf te bereke- 
nen. Netbeheerders voeren de berekening in oktober van elk kalenderjaar uit voor de allocatie van het 
dan komende kalenderjaar. De brongegevens per maand alsmede de te alloceren hoeveelheden per 
uur en maand per netgebied worden ter informatie aangeboden aan de ALV van de NEDU en analoog 
aan de werkwijze bij de profielen, gepubliceerd op de NEDU-website. De eenheid waarin de allocatie 
wordt verwerkt is in MJ. De uurwaarden worden ook vermeld in de eenheid kWh en de jaarhoeveel- 
heid in m3(n;35,17) 
Verdere afspraken: 
• In de geschetste werkwijze wordt bij berekeningen tussentijds niet afgerond. 
• Als er netgebieden worden samengevoegd, kunnen hun reconciliatieresultaten bij elkaar wor- 

den opgeteld voor bovenstaande bepaling. 
• Als er netgebieden worden gesplitst, worden de reconciliatieresultaten verdeeld naar rato van 

de SJV-en van de profielaansluitingen van de twee nieuwe gebieden op moment van splitsen. 
Zie bijlage 2 voor een verder uitgewerkt voorbeeld van deze werkwijze. 
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II Hoe kan het netverschil in de allocatie en reconciliatie aan de netbeheerder toegewezen wor- 
den? 
Om het netverschil per netgebied aan de netbeheerder te kunnen toewijzen, creëert de netbeheerder 
per netgebied een administratieve aansluiting met bijbehorende EAN(18). Het netverschil wordt aan 
deze EAN toegewezen. Deze EAN krijgt ter onderscheid een nieuwe afnamecategorie: GMN (Gas 
Meetverschil Netgebied). De netbeheerder geeft aan welke programmaverantwoordelijke het PV- 
schap draagt. 
De netbeheerder registreert deze aansluiting als een “bijzondere aansluiting”. Dat betekent dat deze 
aansluiting niet beschikbaar is voor de processen die staan beschreven in de hoofdstukken 3, 4, 5, 6 
en 8 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. Deze aansluiting neemt wel deel aan de allocatie- en 
reconciliatieprocessen, inclusief CSS en OV-exit-berichten. 
III Hoe dient het netverschil in de reconciliatie toegewezen te worden aan de netbeheerder? 
Om het netverschil in de reconciliatie aan de netbeheerder toe te kunnen wijzen zou de MMCF moe- 
ten komen te vervallen. Het daadwerkelijk laten vervallen van de MMCF zou een aanpassing beteke- 
nen in het berichtenverkeer. Daarom wordt er voor gekozen de MMCF niet te laten vervallen maar per 
definitie op 1 te stellen. De MMCF kan daardoor in de bestaande berichten gehandhaafd blijven, waar- 
door er voor dit aspect geen berichtenaanpassing nodig is. Het verschil tussen instroom en uitstroom 
op een netgebied wordt per netgebied toegerekend aan de administratieve EAN met afnamecategorie 
GMN die de netbeheerder voor dat netgebied gecreëerd heeft. Het netverschil komt in de reconciliatie 
dan terecht bij de programmaverantwoordelijke die bij deze EAN geadministreerd is op de laatste dag 
van de desbetreffende maand. In onderstaande tabel is het verschil voor en na invoering van deze 
werkwijze voor een eenvoudig voorbeeld weergegeven. 
Reconciliatie voor invoering issue Reconciliatie na invoering issue 

Een leverancier heeft conform de bestaande regels de mogelijkheid om een stand per de eerste dag 
van het jaar vast te stellen en mag dit blijven doen. 
Een berekende stand per de eerste van het jaar verschuift het resultaat van de reconciliatie naar het 
nieuwe jaar, dit is ongewenst en wordt daarom ontraden. 
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IV Hoe komt het netverschil in de OV-exit tot uitdrukking? 
De OV-exitkosten die met het netverlies gemoeid zijn dienen aan de netbeheerder toegerekend te 
kunnen worden. De bestaande verdeling van de kosten in het profielsegment en het telemetrieseg- 
ment is gebaseerd op respectievelijk het standaardjaarverbruik (in combinatie met de maximum uur- 
waarde van het afnameprofiel) en het maxverbruik. Door de gekozen werkwijze in het antwoord op 
vraag 1 ontstaat er een mogelijkheid om het netverlies per netgebied uit te drukken als een jaarver- 
bruik (let wel: geen standaard jaarverbruik). Dit jaarverbruik kan gebruikt worden als verdeelsleutel 
voor de OV-exitkosten. 
Hiermee wordt eenvoudig aangesloten op de methodiek bij de plancapaciteit profiel en voorkomen we 
onnodige complexiteit die nog wel in het reparatiebesluit van 2014 zat als gevolg van de toen gekozen 
allocatiewijze. 
Voor de OV-Exit gaan de jaartotalen uit de allocatie (dus na het verdelen van de netwinsten) mee in 
de OV-exitberichten als standaardjaarverbruiken met de afnamecategorie GMN. 
De landelijke netbeheerder gebruikt voor de berekening van de GMN-afnamecategorie de profielfrac- 
ties van G2C en verwerkt die in het profielsegment en die wordt in mindering gebracht op de planca- 
paciteit profiel. OV-exitkosten worden in rekening gebracht bij de programmaverantwoordelijke die ge- 
registreerd staat bij de administratieve netverlies-EAN geïntroduceerd in het antwoord op vraag 2. Op 
deze manier zal een regionale netbeheerder met een (relatief) groter netverlies ook een (relatief) gro- 
ter aandeel hebben aan de OV-exit kosten verbonden aan het netverlies. 
Zie Bijlage 2 voor een uitgewerkt voorbeeld van deze werkwijze. 
Onderzochte alternatieven voor dit voorstel 
Bij het tot stand komen van dit codewijzigingsvoorstel is een aantal alternatieven overwogen: 

Netverlies alleen in de reconciliatie aan de netbeheerder toewijzen 
Netverlies op basis van een netverliesfactor in de allocatie aan de netbeheerder toewijzen. 
Netverlies in de allocatie als restpost aan de netbeheerder toewijzen (en de MOF dus op 1 te 
stellen) 

Geen van deze alternatieven kon echter op de steun van alle partijen vertegenwoordigd in de NEDU 
rekenen. De nu gekozen werkwijze kan dat wel. 
Consequenties voor de aangeslotenen en/of andere partijen 
De consequenties van onderhavig voorstel voor aangeslotenen zijn minimaal. De kosten van het net- 
verlies verschuiven van de leveranciers naar de netbeheerders en zou voor aangeslotenen kosten- 
neutraal dienen te geschieden. De exacte wijze waarop dit in transport- of leveringstarieven tot uit- 
drukking komt, is onvoorspelbaar. 
Raakvlakken met andere codewijzigingstrajecten 
Dit voorstel heeft een raakvlak met het voorstel om allocatie van op regionale distributienetten aange- 
sloten gesloten distributiesystemen mogelijk te maken (ACM-zaaknummer ACM/17/022723). In dat 
voorstel wordt een artikel 4..3.1.12 toegevoegd van de Allocatiecode gas. Onderhavig voorstel conti- 
nueert die nummering en stelt daarom een nieuw 4.3.1.13 voor. 
Toetsing aan artikel 12f van de gaswet. 
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Het voorstel is allereerst de uitwerking van een wettelijke taak van de netbeheerder. Door het voorstel 
tezamen met de leden van de NEDU uit te werken, bevorderen netbeheerders de kwaliteit van hun 
dienstverlening in de marktfaciliterende processen en is bovendien geborgd dat de werkwijze objectief 
en transparant is. 
Gevolgde procedure bij het codewijzigingsvoorstel 
Het voorstel tot codewijziging is vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders zoals be- 
doeld in artikel 12c van de Gaswet in een bijeenkomst van de Taakgroep Regulering van de vereni- 
ging Netbeheer Nederland op 24 mei 2018. 
Hoewel het voorstel alleen wijzigingen in de technische codes behelst, is de brief mede ondertekend door de NEDU, om uit te drukken dat het een gezamenlijk ontwikkelde en gedragen werkwijze betreft. 
De NEDU heeft haar instemming met het voorstel uitgesproken in de ALV van de NEDU op 23 mei 
2018. 
Het overleg met de representatieve organisaties van partijen op de elektriciteits- en gasmarkt zoals 
bedoeld in artikel 12d van de Gaswet heeft plaatsgevonden in een vergadering van het Gebruikers- 
platform elektriciteits- en gasnetten (GEN) op 28 juni 2018. De relevante passage uit het verslag van 
deze vergadering treft u aan als bijlage 4 bij deze brief. 
Op basis van het overleg in het GEN is het voorstel niet aangepast. Een verantwoording van de ont- 
vangen commentaren, de reactie van de gezamenlijke netbeheerders op die commentaren alsmede 
de consequenties van die commentaren voor de codetekst zijn verzameld in een commentarenmatrix 
die als bijlage 5 bij het voorstel is gevoegd. 
Implementatie 
De voorgestelde codewijzigingen horen bij een bepaling uit het wetgevingstraject VEt. De uitgewerkte 
werkwijze gaat er vanuit dat zij aanvangt op 1 januari van een kalenderjaar. Afhankelijk van de daad- 
werkelijke inwerkingtredingsdatum van het bewuste artikel zal dat 1 januari 2019 of 1 januari 2020 
worden. 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 
contact opnemen met de heer  van NEDU of met de heer  van Netbe- 
heer Nederland (gegevens zie briefhoofd). 
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bijlagen: 
1. Referentiejaren allocatieberekening en toe te passen correctiefactoren 
2. Uitgewerkt voorbeeld berekening te alloceren hoeveelheden 
3. Voorgestelde wijzigingen in de verschillende delen van de codes 
4. Verslag GEN-vergadering 
5. Commentarenmatrix 
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Bijlage 1 Referentiejaren allocatieberekening en toe te passen correctiefactoren 

op basis van de reconciliatie van de jaren 
allocatiejaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

Toe te passen correctiefactoren 
G1A en G2A 0,97624 0,99203 geen 
G2C 1,00412 geen 
effect hoogteligging toevoegen* Ja Nee 

Voorbeeld toeslag netverlies als gevolgvan hoogteligging 

aansluiting SJV ultimo2014 
hoogtefactor 

MvGR 
Bl.3.6.3.2 

extra 
netverlies agv 
hoogteligging 

berekening 

1 2000 1 0 2000*0,97624*(1-1) 
2 2000 0,99423 11 2000*0,97624*(l-0,99423) 
3 3000 0,99423 17 3000*0,97624*(l-0,99423) 
4 3000 0,98850 34 3000*0,97624*( 1-0,98850) 

totaal toeslag netverlies agv hoogteligging 62 over maanden verdelen vlgs G1A profiel 2014 
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Bijlage 2 Uitgewerkt voorbeeld berekening te alloceren hoeveelheden 

Netverliezen/meetwirv Netgebied Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec totaal 
A 110 95 108 80 5 -35 -45 -10 38 55 40 118 559 
B 54 106 47 18 0 -50 50 -32 -3 36 14 93 233 

-415 
353 

C -20 -30 -35 -40 -50 -50 -50 -40 -35 -30 -20 -15 
D 26 39 -10 -48 45 -5 -5 -18 10 -11 26 304 

Gemiddeld Jaarnetverlies hele 
verzorgingsgebied 

| Totaal ve rzorgi ngsge bied 170 210 110 10 0 -140 -150 -100 10 50 60 500 730 
Totaal netverlies over 
netverliesmaanden 

[Netverlies in 'netverliesmaanden1. | 170 210 110 10 10 50 60 500 1120 
Gemiddeld netverlies en meetwinst per maand (gebasseerd op Sjaren). 

Positief is netverlies, negatief is meetwinst Jaar-correctief actor 
0,651785714 

Stap 1 elimineren 
maanden met 
meetwinst 

Netgebied Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

A 72 62 70 52 0 0 0 0 25 36 26 77 
B 35 69 31 12 0 0 0 0 -2 23 9 61 
C -13 -20 -23 -26 0 0 0 0 -23 -20 -13 -10 
D 17 25 -7 -31 0 0 0 0 7 -7 17 198 

Totale jaarallocatie 
[Totaal Verzorgingsgebied 111 137 72 7 0 0 0 0 7 33 39 326 730 
Maand-correctiefactor 0.8947 Q875 0,71 0,102 0,208 0,5495 0,75 0,970874 

Stap 2 elimineren 
netgebieden met 
meetwinst 

Netgebied Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarverbuik in OV exit 

verdelen 
maandverbruiken in 

allocatie; per uur 
verdelen vlgs G2C 

A 64 54 50 5 0 0 0 0 5 20 20 75 293 
B 31 60 22 1 0 0 0 0 0 13 7 59 193 
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D 15 22 0 0 0 0 0 0 1 0 13 192 244 

Totale jaarallocatie 
[Totaal Verzorgingsgebied 111 137 72 7 0 0 0 0 7 33 39 326 730 
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Bijlage 3 Codetekst met voorgestelde wijzigingen 

(01-07-2006) bestuit 101929/49 
(12-05-2016) bestuit 2016/202159 

(01-07-2006) besluit 101929/49 
(01-04-2011) bestuit 102669_3/9 

(12-07-2018) BR-2018-1404 

(01-07-2014) bestuit 2013/20628 
(12-07-2018) BR-2018-1404 
(01-07-2014) bestuit 2013/206283 
(12-07-2018) BR-2018-1404 

Allocatiecode gas 

(01-07-2014) bestuit 2013/206283 
(12-07-2018) BR-2018-1404 

(...) 

(...) 

Het allocatieproces voor netgebieden en direct aangeslotenen 

4.3.1.13 Voor een aansluiting waar een netbeheerder het netverlies van een netgebied op admini- 
streert wordt de afnamecateaorie GMN gebruikt. 

(...) 
4.9 
4.9.1 

4.9.2 

' te alloceren netverlies 
De regionale netbeheerder stelt jaarlijks vóór 1 oktober de netverliesfactor (NVF) voor 
het volgende kalenderjaar vast.De regionale netbeheerder berekent jaarlijks voor 1 okto- 
ber de per netgebied per uur te alloceren hoeveelheid netverlies voor het er op volgende 
kalenderjaar, middels de werkwijze die wordt beschreven in de artikelen 4.9.2 tot en met 
4.9.12. 
De regionale netbeheerder stelt de netverliesfaetor (NVF) vast gelijk aan het-gemiddelde 
ling de definitieve reconciliatie beschikbaar is. Het gemiddelde procentuele netverlies is 
gelijk aan het totaal netverliesvolume over 24 maanden gedeeld door de totale invoe- 
dinq over 24 maanden.De netbeheerder bepaalt voor elke individuele maand van de drie 
recentst volledig oereconcilieerde kalenderjaren voor elk netgebied wat het netverlies in 
dat netgebied is geweest in de desbetreffende maand, aan de hand van de reconciliatie- 
resultaten en op grond van de uitgangspunten: 

al Betreffende de periode voorafgaand aan 1 januari 2015: de reconciliatieresultaten 
worden herberekend op basis van een volumeherleidinqsfactor oeliik aan 0,97624 
voor G1A en G2A en 1,00412 voor G2C en MMCF is gelijk aan 1. 

bl Betreffende de periode voorafgaand aan 1 januari 2015: voor netoebieden met 
kleinverbruikaansluitinqen die boven de 50 meter NAP liggen, wordt aan de resul- 
taten van het netverlies een additioneel netverlies toegerekend, zijnde per netge- 
bied de som (SJV (ultimo 2014 van de aansluitingen G1A en G2A1 maal 0,97624 
maal (1 minus de hoootefactor uit MvGR B.1,3.6.3.2 11. Dit additionele netverlies 
voor hoooteliooinq wordt éénmalig uitoerekend en over de maanden verdeeld 
volgens het GlA-orofiel van 2014 en opoeteld bii de maandtotalen uit de vorige 
stap. 

cl Betreffende de periode vanaf 1 januari 2015 en tot 1 januari 2017: de reconciliatie- 
resultaten worden herberekend op basis van een volumeherleidinosfactor oeliik 
aan 0,99203 (i.e. 0,97624/0,984081 voor G1A en G2A en 1 voor G2C en MMCF ge- 
lijk aan 1. Bii deze herberekeninq wordt verondersteld dat elk volume in het klein- 
verbruikseoment met administratieve temperatuurherleidino tot stand is geko- 
men. 

d) Betreffende de periode na 1 januari 2017: de daadwerkeliike reconciliatieresulta- 
ten 

[01-07-2014] besluit 20131206283 
112-07-2018] BR-2018-1404 4.9.3 Na vaststelling van de netverliesfactor (NVF) informeert de regionale netbeheerder de 
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Bijlage 3 Codetekst met voorgestelde wijzigingen 

[12-07-20181BR-2018-1404 

[12-07-20181 BR-2018-1404 

[12-07-2018] BR-20181404 

[12-07.2018] BR-20181404 

[12-07-2018] BR-20181404 

[12-07-2018] BR-20181404 

[12-07-2018] BR-20181404 

[12-07-2018] BR-20181404 

[12-07-2018] BR-20181404 

[12-07-2018] BR-20181404 

P1-07-2006] besluit 101929/49 

(01-07-2006] besluit 101929/49 
(01-04-2011] besluit 102669_3/9 

[01-07-20061 besluit 101929149 
[01-04-2011] besluit 102669_3/9 
P1-01-2015] besluit 103640/40 
P1-01-201^ AWB 134>45 
[12-07-2018] BR-20181404 

pi-07-2006] besluit 101929149 

P1-07-2006] besluit 101929149 

netbeheerder van het landelijk qastransportnettransmissiesvsteembeheerder, de balance - 
ringszonebeheerder en de-betrokken erkende proarammaverantwoordelijken en leveran- 
ciers over zijn netverliesfactor (NIVF). Per netoebied wordt het gemiddelde netverlies oer 
kalendermaand bepaald door de corresponderende getallen per iaar uit 4.9.2 bii elkaar 
op te tellen en te delen door 3. 

4.9.4 Per maand wordt het gemiddelde netverlies per netoebied opoeteld tot een netverlies (of 
netwinst) voor het gehele verzorgingsgebied van een netbeheerder voor de desbetref- 
fende maand. 

4.9.5  Als het netverlies voor een maand over het gehele verzorgingsgebied uitkomt op een 
netwinst. wordt voor elk individueel netoebied het netverlies OP nul gesteld. 

4.9.6 Als het netverlies voor een heel iaar over het gehele verzorgingsgebied uitkomt OP een 
netwinst. wordt voor het hele iaar voor elke individueel netoebied in elke maand het net- 
verlies op nul gesteld. 

4.9.7  De niet oealloceerde netwinst uit 4,9.5 wordt over de maanden met netverlies verdiscon- 
teerd door een iaarcorrectiefactor te bepalen: het bepaalde gemiddelde iaarnetverlies 
over het hele verzorgingsgebied gedeeld door de som van de maandnetverliezen over 
het hele verzorgingsgebied in de maanden dat er netto een netverlies is. 

4.9.8  Indien er sprake is van een netverlies voor een maand over het gehele verzorgingsge- 
bied. dan wordt voor elk netoebied het netverschil (zowel netverlies als netwinst! verme- 
nigvuldigd met de iaarcorrectiefactor. 

4.9.9  Per maand wordt, indien er netoebieden zijn met netwinst. de netwinst van deze netoe- 
bieden op nul gesteld. 

4.9.10 De niet oealloceerde netwinst uit 4.9.9 wordt over de netoebieden met een netverlies 
verdisconteerd door een maandcorrectiefactor te bepalen: het netto netverlies over het 
hele verzorgingsgebied van de desbetreffende maand gedeeld door de som van de net- 
gebieden met netverlies in de desbetreffende maand. 

4.9.11 Per maand wordt, per netoebied waarvoor het netverlies nog niet op nul is gesteld, het 
netverlies vermenigvuldig met de maandcorrectiefactor van de desbetreffende maand. 

4.9.12 Het per maand bepaalde netverlies wordt per netoebied over de uren van de maand ver- 
deeld naar rato van de fracties van het G2C-profiel bii de standaardprofieltemperatuur, 

4.9.13 Het bepaalde netverlies per netoebied per uur wordt op elektronische wijze gepubliceerd 
op een publiek toegankelijke plaats, uitoedrukt in kWh, uiterliik de vijfde werkdag van 
oktober. 

(...) 
5 Nadere reconciliatieregels 
5.1 Reconciliatie per netgebied 
(...) 
5.1.4 Nadat de berekeningen voor alle relevante verbruikers door de regionale netbeheerder 

zijn uitgevoerd, berekent de regionale netbeheerder de maand-meetcorrectiefactor 
(MMCR het netverlies van de desbetreffende maand van het desbetreffende netgebied, 
zoals uitgewerkt in paragraaf B6.4 van bijlage 6 (Rekenregels reconciliatie). De regionale 
netbeheerder informeert de betrokken erkende programmaverantwoordelijken en leve- 
ranciers over de maand-meetcorrectiefactorhet netverlies. 

(...) 
5.3 Verstrekking van reconciliatiegegevens 
5.3.1 Door regionale netbeheerder aan de, betreffende erkende programmaverantwoordelij- 
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Bijlage 3 Codetekst met voorgestelde wijzigingen 

[16-12-2009] besMt 102990® 
[01-04-20111 besluit 102669_38 
[01-01-20151 beskilt 103640140 
[01-01-20151AWB 13645 
[0609-2015[ vooretel BR-15- 
1100 (ACM-dossief 15.0801.52) 
[12-07-20181BR-2018-1404 

ken en leveranciers: 
Voor elk netgebied: per kalendermaand per afnamecategorie voor elke voorkomende er- 
kende programmaverantwoordelijke/leverancier combinatie de tijdens het lopende re- 
conciliatieproces vastgestelde totale hoeveelheid gas (uitgedrukt in MJ), de totale hoe- 
veelheid gas vóór de uitvoering van dit reconciliatieproces, alsmede de maand-meetcor- 
rectiefactor het netverlies van de desbetreffende maand: hiervoor wordt het bericht 'RN- 
INFO' gebruikt. 

! (...) 
pi-07-2006] besM 101929/49 Bijlage 2 Het off line allocatieproces door de regionale netbeheerder 
[01-04-2011] besluit 102669_319 \ 

|(-> 
101-07-2006] besluit 101929/49 i Dp 3 
(01-07-2011] besluit 103732/7 
(01-01-2015] besluit 103640/40 ! 
(01-01-2015] AWB 13/645 
[12-07-2018] BR-2018-1404 j 
(01-07-2006]besluit 101929/49 i Dp A 
(01-07-2011] besluit 103732/7 
(01-01-2015) besluit 103640/40 \ 
(01-01-2015) AWB 13/645 ! 
[12-07-2018] BR-2018-1404 j 

(01-07-2006]besluit 101929/49 ! Dp 5 
(01-04-2011] besluit 102669_3/9 ! 
[12-01-2012] besluit 103871/4 \ 
[01-06-2013] besluit 103834/122 ; 
[12-07-2018] BR-2018-1404 I 

[vervallen] De netbeheerder stelt, als derde stap, het netverlies vast op de waarde die 
conform 4.9.1 tot en met 4.9.12 is berekend voor het desbetreffende uur. 
De regionale netbeheerder berekent, als ëefëevierde stap, de totale afgenomen uurhoe- 
veelheid voor het collectief van de profielafnemers; dit zijn de zogenaamde profielklan- 
ten. Daartoe trekt de regionale netbeheerder de som van de in de tweede stap bepaalde 
allocaties en het in de derde stap bepaalde netverlies af van de op het netgebied geme- 
ten hoeveelheid gas van het desbetreffende uur. 
De vierdeviifde stap betreft het uitvoeren van de allocatie voor de profielklanten. De basis 
hiervoor wordt gevormd door de conform de verbruiksprofielenmethodiek uitgevoerde 
berekeningen. Voor elke erkende programmaverantwoordelijke/leverancier combinatie 
berekent de regionale netbeheerder per profielcategorie het Veronderstelde geprofileerd 
verbruik' (VGVpv;LE,pc^etgebied) (zie bijlage 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas). Hier- 
onder wordt weergegeven hoe de allocatie voor de profielklanten plaatsvindt. 

! (...) 
pi-04-2011] besjuit io2669_3/9 Bijlage 2aHet near-real-time allocatieproces in het Centraal Systeem Stuursignaal ju 
P1-01-2015)besluit 103640/40 i Dpa 3a 
pi-01-2015] AWB 13/645 
[12-07-2018) BR-2018-1404 | 
P1-04-2011] besluit 102669_3/9 j Dpg A 
pi-01-2015) besluit 103640/40 ! 
pi-01-2015] besluit 2013/206283 j 
pi-01-2015) AWB 13/645 
[12-07-2018] BR-2018-1404 j 

P1-04-2011] besluit 102669_3/9 ^ Rpa 5 
pi-08-2013] besluit 103834/122 i 
P1-01-2015] besluit 103640/40 
pi-01-2015) AWB 13/645 
[30-11-2016] voorstel NEDU- \ 
16022 j 
(12-07-2018) BR-2018-1404 I 

: 
!(...) 

[vernietigd]_Het Centraal Systeem Stuursignaal stelt, als derde stap, het netverlies vast op 
de waarde die conform 4.9.1 tot en met 4.9.12 is berekend voor het desbetreffende uur. 
Het Centraal Systeem Stuursignaal berekent, als derdevierde stap, de totale afgenomen 
uurhoeveelheid voor het collectief van de profielafnemers en de aangeslotenen met af- 
namecategorie GXX; dit zijn de niet-GGV aangeslotenen. Daartoe trekt het Centraal Sys- 
teem Stuursignaal de som van de in de tweede stap bepaalde allocaties en het in de der- 
de stap bepaalde netverlies af van de op het netgebied gemeten hoeveelheid gas van 
het desbetreffende uur. 
De vierdeviifde stap betreft het uitvoeren van de allocatie voor de niet-GGV aangeslote- 
nen. De basis hiervoor wordt gevormd door de conform bijlage la-van deze regeling en 
bijlage 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas uitgevoerde berekeningen. Voor elke 
erkende programmaverantwoordelijke berekent het Centraal Systeem Stuursignaal per 
profielcategorie het 'veronderstelde geprofileerd verbruik' (VGVSH;LE,PC,netgebied) (zie 
bijlage la van deze regeling en bijlage 3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas). Hier- 
onder wordt weergegeven hoe de allocatie voor de niet-GGV en niet-GIS aangeslotenen 
plaatsvindt. 

[01-07-2006] bedui 101929149 I Bijlage 6 Rekenregels reconciliatie 
: ! (...) 

[01-07.20061 beduit 101929/49 : gg 4 Berekening van : netverlies- 
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P1-m-2015| besluit 103640/40 
(01-01-20151AWB 13/645 
112-07-2018) BR-2018-1404 
(0107-20061 beduil 101929/49 i Rfi 4 1 
(0104-2011] besluit 102669_3/9 
(0101-201^ besluit 103640/40 
(0101-2015) AWB 13/645 
(1207-20181 BR-2018-1404 

(0107-20061 bestuit 101929/49 
(0101-2015] besluit 103640/40 
10101-2015) AWB 13/645 
[1207-2018] BR-2018-1404 

B6.4.2 

P107-2006) besluit 101929/49 
122-12-20061 besluit 102411/8 
P104-201 IJ beslui 102669_3/9 
(0101-20151 besluit 103640/40 
(0101-20151 besluit 2013/206283 
P1O1-2015) AWB 13/645 
11207-201818R-20181404 

B6.4.2.1 

(...) 

Aanvullend op de meetcorrectiefactor die tijdens het maandelijkse allocatiepfoces is be- 
paald, wordt een voor de desbetreffende kalendermaand geldende maand-meetcorrec- 
tiefactor (MMCF) van een netgebied bepaald. Het toepassen van deze maand-meetcor- 
rectiefactor maakt- het onder meer mogelijk volumeherberekeningen ten gevoige van 
correcties van dagelijks of uurlijks op afstandnitieesbare meetinrichtingen op het netge- 
bied of de verbruiker (de zogenaamde correctie-energie) te verwerken tijdens het recon- 
ciliatieproces. [vervallen] 
De maand-meetcorrectiefactorHet netverlies wordt als volgt bepaald: 

Bepaal maandtotaal profielafnemers 
Als eerste stap berekent de regionale netbeheerder de totale afgenomen hoeveelheid op 
het desbetreffende netgebied. De door de netbeheerder van het landelijk gastransport- 
net in het kader van de allocatie ter beschikking gestelde uurmetingen op het netgebied 
van de hoeveelheid gas worden gesommeerd en verhoogd met de eventueel op het net- 
gebied aanwezige en volgens B3.1.1 verstrekte restenergie en volgens B4.1.1 verstrekte 
correctie-energie tot een maandtotaal (d.i. het maandtotaal netgebied). 
Als tweede stap bepaalt dOe regionale netbeheerder bepaalt de totale doof de-profieiaf- 
nemers via het betreffende netgebied afgenomen hoeveelheid in de betreffende kalen- 
dermaand (d.i. het maandtotaal -profielkianten) het netverlies van het desbetreffende net- 
gebied voor de desbetreffende maand door het maandtotaal netgebied te verminderen 
met de gedurende de desbetreffende kalendermaand afgenomen hoeveelheid energie 
(inclusief de eventueel aanwezige en volgens B3.2.2 respectievelijk B4.2.1 verstrekte rest- 
en correctie-energie) door de telemetriegrootverbruikers en de som van de afaenomen 
hoeveelheid energie door de verbruikers, bedoeld in 5.1.2 en welke hoeveelheid is bere- 
kend zoals in die paragraaf is aanaeaeven. 

pi-07-20061 besluit 101929/49 
pi-04-2011] besluit 102669.3/9 
pi-01-2015] besluit 103640/40 
pi-01-20151 AWB 13/645 
[12-07-2018] BR-2018-1404 

B6.4.2.3 Extra voedingspunten 
Als een regionale netbeheerder niet alleen gas ontvangt vanuit het landelijk gastrans- 
portnet maar daarnaast ook gas ontvangt vanuit andere transportnetten, bergingen of 
productienetten (bijvoorbeeld in geval van biogasopwekking), zal de betreffende regio- 
nale netbeheerder hiermee bij de berekening van het maandtotaal profielkianten netver- 
lies rekening moeten houden. De gedurende de kalendermaand op het netgebied geme- 
ten hoeveelheid gas zal moeten worden verhoogd met de hoeveelheid gas die uit de an- 
dere gastransportnetten e.d. is ontvangen. De dan te volgen werkwijze is beschreven in 
paragraaf B5.6 van bijlage 5 (Bijzondere omstandigheden). 

pi-07-2006] beslui 101929/49 
pi-04-2011] besluit 102669.3/9 
P1-01-2015I besMt 103640/40 
pt-01-2015) AWB 13/645 
(12-07.20181 BR-2018-1404 

B6.4.2.4 Berekening MMCE van het netgebied 
 De regionale netbeheerder berekent de maand-meetcorrectiefactor van het netgebied 

(MMCE) voor de desbetreffende kalendermaand door het berekende maandtotaal pro- 
fielkianten te delen door de som van de gedurende deze kalendermaand afgenomen 
hoeveelheid door de verbruikers, bedoeld in paragraaf 5.1.2 van de Allocatievoorwaarden 
Gas en welke hoeveelheid is berekend zoals in deze paragraaf is aanoeoeven. fvervallenl 

(...) 
pi-07-2006] besluit 101929/49 
P1-04-2011] bestuit 102669.3/9 B6.5 Sommatie voor erkende programmaverantwoordelijke/leverancier op netgebied 
pi-07-2006) beslui 101929/49 
[16-12-20091 besUt 102990/8 
P1-04-2011] besluit 102669.3/9 
[01-01-2015! besluit 103640/40 
pi-01-20151 AWB 13/645 
[12-07.2018] BR-2018-1404 

B6.5.1 De regionale netbeheerder sommeert voor elk netgebied per afnamecategorie voor de 
desbetreffende erkende programmaverantwoordelijke/leverancier combinatie de bere- 
kende hoeveelheid energie per verbruiker voor elke kalendermaand. De per afnamecate- 
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gorie aan de erkende programmaverantwoordelijke/leverancier combinatie toe te kennen 
hoeveelheid energie wordt verkregen door het totaal van : 

de som van de hoeveelheid energie per verbruiker, waarvan de hoeveelheid is vastge- 
steld ingevolge paragraaf B6.3 van deze bijlage. 
de som van de hoeveelheid energie per verbruiker, waarvan de hoeveelheid is vastge- 
steld ingevolge paragraaf B6.2 van deze bijlage; te vermenigvuldigen met de MMCF 
(maand-meetcorrectiefactor) van het desbetreffende netgebied in de desbetreffende 
maand. 

(01-07-20061 bestuit 101929149 
: i Transportcode Gas - LNB 

ju 
pi-12-2007] besluit 102673/17 I 2 1 ?C 
(01-01-20091 besluit 102907J/20 j * ’ 
(01-07-20091 besluit 102907J/27 I 
116-07-20091AWB 09/815 I 
[01-07-2009] besluit 102907J/50 j 
[13-11-20101 besluit 103147/25 j 
(01-07-2011) besluit 103147/25 j 
(01-07-2011J besluit 103732/7 
(01-04-2011] besluit 102669J/9 i 
Verplaatst, was deel van 2.1.2b 
P1-01-2013) besluit 103876/14 
[16-03-2013] besluit 104170/14 j 
(01-01-2015) besluit 2014/202977 j 
(01-01-20151 besluit 2014/207389 ï 
[14-11-2017] BR-16-1204 
[12-07-2018] BR-2018-1404 | 

s 

pi-12-2007] besluit 102673/17 
[01-01-2009] besluit 102907J/20 
P1-07-2009] besluit 102907J/27 

2.1.2d 

De regionale netbeheerders doen aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet 
maandelijks uiterlijk op de zesde werkdag volgende op de eerste kalenderdag van de 
maand opgave van de volgende gegevens voor de aansluitingen direct aan gesloten oo 
het regionaal aastransoortnet.. geldend per eerste kalenderdag van die maand, per exit- 
punt per erkende programmaverantwoordelijke per leverancier: 
Voor profielafnemers: 
- het aantal profielafnemers per profielcategorie; 
- de som van de standaardjaarverbruiken per profielcategorie. 
Voor telemetriegrootverbruikers: 
- het aantal telemetriegrootverbruikers; 
- de som van de maxverbruiken voor telemetriegrootverbruikers als vastgelegd in de 

aansluitingenregisters van de regionale netbeheerders. 
Voor het netverlies: 

De som van de uurliikse netverliesvolumes van het desbetreffende kalenderjaar 
Uiterlijk op de tiende werkdag van de vierde maand na afloop van de maand waarop de 
gegevens betrekking hebben verstrekken de regionale netbeheerders de genoemde ge- 
gevens nogmaals aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, waarbij zij cor- 
recties verwerken die zijn aangebracht naar aanleiding van opmerkingen die zijn inge- 
diend door erkende programmaverantwoordelijken en leveranciers bij de regionale net- 
beheerders. 
De regionale netbeheerders zenden op dezelfde dagen de genoemde gegevens tevens 
naar de desbetreffende erkende programmaverantwoordelijken. Erkende programma- 
verantwoordelijken zijn gehouden de conform dit artikel door de regionale netbeheer- 
der in de eerste maand verstrekte gegevens bij ontvangst te controleren op plausibiliteit 
en eventuele vermeende fouten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval vijf werkdagen 
vóór de verstrekking van nieuwe gegevens in de vierde maand conform dit artikel, te 
melden bij de regionale netbeheerder. 
De netbeheerder van het landelijk gastransport gebruikt de nogmaals verstrekte gege- 
vens voor een herziening van de verdeling de standaardcapaciteit profielafnemers plus 
de plancapaciteit telemetriegrootverbruikers over de erkende programmaverantwoorde- 
lijken. 
De regionale netbeheerder draagt er zorg voor dat informatie, die aan de netbeheerder 
van het landelijk gastransportnet, erkende programmaverantwoordelijken en leveran- 
ciers wordt verschaft, consistent is. 
De netbeheerder van het landelijk gastransportnet bepaalt de in een maand door elke 
erkende programmaverantwoordelijke met erkenning LB ten behoeve van profielafne- 
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(16-07-2009) AWB 00815 j 
(01-07-2009) besluit 102907J/50 I 
(13-11-2010) besluit 103147/25 ! 
(01-07-2011) besluit 103147/25 j 
(01-07-2011) besluit 103732/7 ! 
(01-04-2011) besluit 102669_3/9 j 
Verplaatst, was deel van 2.12b j 
(01-01-2013) besluit 103876/14 | 
(01-06-2012) besluit 103834/122 j 
(01-01-2015) besluit 2014/202977 I 
(01-01-2015) besluit 2014/207389 ! 
(12-07-2018) BR-2018-1404 j 
NB: aanpassing in formule is niet ! 
gemarkeerd : 

mers en voor het netverlies gecontracteerde hoeveelheid exitcapaciteit, op basis van de 
volgens artikel 2.1.2b en 2.1.2c vastgestelde respectievelijk verstrekte gegevens dan wel 
informatie uit de aansluitingenregisters van de regionale netbeheerders als volgt: 
OV = FF P V, netgebied, profiel 1 profiel 

Voi.PV.„tigebled ' pGi.maand + 

(SJVG, ,PV.netgebied + ^^GMN,PV.netgebied ) ’ ^02.PV.maand 

FFr 
SC profiel,land profiel MC profiel,land 

SCpri)fiel ^ ianj FCprofiel land PC piek 

Ixmd Land 
profiel,land ^ 1 ^ 1 ^ ^ Cat,PV,netgebied netgebied PV Cat 

• F Cat,maand 

Waarbij de maandelijkse fractie voor de profielafname wordt bepaald met: 
FQX,maand MAX (UurfrciCtieSQ j referentie temperatuur, maand ) 
FQ 2, maand — MAX (UlirfrciCtieS G 2 referentie temperatuur, maand ) 
waarin: 
O VP K netgebied.profiel 

SJVcat. PV. netgebied 

Cat JVr.MN PV rt. 
SCprofieUand 
PC profit l.land 
PCpitk 

F'Gx.m 

MCproflel.land 

FFprofitl 

De OV-exitcapaciteit voor profielafnemers van een bepaalde erkende 
programmaverantwoordelijke voor een bepaald netgebied 
De som van de standaardjaarverbruiken voor alle profielafnemers met 
een bepaalde afnamecategorie voor een bepaalde erkende programma- 
verantwoordelijke voor een bepaald netgebied. 
Afnamecategorie 
De som van de uurlijkse netverliesvolumes 
De standaardcapaciteit profielafnemers 
De plancapaciteit profielafnemers 
De piekcapaciteit, zijnde dat deel van de plancapaciteit profielafnemers 
dat is bedoeld voor de pieklevering aan kleinverbruikers volgens artikel 
2, eerste lid, van het Besluit leveringszekerheid Gaswet 
De maximale uurfractie voor de profielenmethodiek conform bijlage 3 
van de Informatiecode Elektriciteit en Gas voor afnamecategorie x bij de 
referentietemperatuur behorend bij de onderhavige maand 
De modelcapaciteit voor alle profielafnemers in Nederland, bepaald met 
de bovenstaande formule (d.w.z. door het product van het standaard- 
jaarverbruik per categorie en maximale uurfractie te sommeren over alle 
erkende programmaverantwoordelijken en alle netgebieden). 
De fitfactor profielafnemers 

De berekening wordt uitgevoerd volgens het volgende stappenplan: 
Sta 
P.  1a 

Doo 
LNB 

Fre- 
quentie 
jaar 

Bepaling 
grootheid 

Actie 
PC 
P^-teiemetrie 
PCpmfiet 

Bepaal de plancapaciteit, plancapaciteit profielafnemers en 
de plancapaciteit telemetriegrootverbruikers 

1b LNB jaar 

maand 

SC profiel Bepaal de standaardcapaciteit profielafnemers door de 
piekcapaciteit voor kleinverbruikers af te trekken van de 
plancapaciteit profielafnemers. 

2a RNB Aantal profiel- 
afnemers, 
som SJV 

Bepaal het aantal profielafnemers per profielcategorie en 
de som van de standaardjaarverbruiken per profielcatego- 
rie. 2b RNB maand Jaarverbruik 
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GMN 
2bc RNB maand Stuur de resultaten van stappen 2a en 2b naar de LNB 
3a LNB maand Bepaal de modelcapaciteit 
3b LNB maand   

F F profiel Bepaal de fitfactor voor profielafnemers (FF^M) door de 
standaardcapaciteit profielafnemers (SCp^i) te delen door 
de modelcapaciteit 

4 LNB maand 0 Vpv.netgebiedjKofiel Bepaal per erkende programmaverantwoordelijke per net- 
gebied de gecontracteerde capaciteit voor profielafnemers 
door per maand de maximale profielfractie (volgens bijlage 
3 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas) bij de voor die 
maand geldende referentietemperatuur te vermenigvuldi- 
gen met de som van het standaardjaarverbruik per erkende 
programmaverantwoordelijke en met de fitfactor voor pro- 
fielafnemers. 
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Van Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 

Datum 28 juni 2018 

Plaats NBNL, Den Haag 

Voorzitter 
Secretaris 
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Aanwezig Namens de representatieve organisaties: 
VMNED: 
E-NL 
VEMW:  
PAWEX: 
NVDE: 
Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt 
met leveren, transporteren en meten van energie: 
NEDU:  
Namens de gezamenlijke netbeheerders: 
NBNL: 
TenneT: ,  
Govers 
GOGEN, Consumentenbond, EFET, FME-CWN, NOGEPA, NWEA, 

Afwezig UNETO-VNI, VA, VEDEK, Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN, 
VMNED, VNCI, VNO-NCW en VOEG 

4. Concept codewijzigingsvoorstel netverliezen gas (D-2018-9147) 
NBNL geeft een toelichting. 
VEMW vraagt voorbeelden te geven van situaties met winst en verlies. 
NBNL legt uit dat er allerlei oorzaken zijn waardoor de gemeten instroom kleiner is dan de 
toewijsbare gasstromen. Dat komt door de onnauwkeurigheden van de meters en de 
systematiek voor het middelen van de calorische correctie. Daarnaast kan het voorkomen dat 
verbruik, dat feitelijk in december is geweest, op grond van de profielfracties naar januari 
verschoven wordt. Het verbruik in januari kan daardoor ogenschijnlijk groter zijn dan er 
daadwerkelijk is ingestroomd. 
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VEMW stelt dat er een prikkel moet zijn om de verschillen terug te dringen. Als de fenomenen, 
waardoor de administratieve plussen en minnen ontstaan duidelijk zijn, kan er worden 
onderzocht welke verbeteringen er mogelijk zijn. 
De voorzitter voegt toe dat allocatie op basis van meetwaarden in plaats van op basis van 
profielen al veel zou schelen. 
NBNL vult aan dat het ideaal zou zijn als voor iedere aansluiting op iedere eerste van de maand 
de stand vastgesteld zou kunnen worden. De slimme meter maakt dit mogelijk, maar de regel 
om dit daadwerkelijk te doen, is er nog niet. 
VEMW wil weten waarom er binnen de NEDU nog meningsverschillen over de toewijzing naar 
maanden zijn. 
NBNL antwoordt dat er over de verplichte maandstand is gesproken, maar dit heeft gevolgen 
voor leveranciers voor onder andere de facturering. 
VEMW betreurt het dat de mogelijkheden van de slimme meter niet volledig worden benut. 
VEMW vraagt wat de prikkel nog is als er van een vast percentage wordt uitgegaan. De 
afweging is niet duidelijk. 
NBNL verduidelijkt dat er juist geen vast percentage zal worden gehanteerd. 
De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord is om het voorstel naar 
ACM te sturen. 
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Van wie waar Commentaar reactie Actie 
VEMW Blz 2 De gezamenlijke 

inetbeheerders geven aan 
dat er niet louter sprake is 
ivan netverlies maar ook 
van netwinst. Daarom 
Istellen zij voor te spreken 
van netverschil. Kunnen de 
gezamenlijke 
Netbeheerders wat meer 
praktische toelichting geven 
pp dit fenomeen; 
bijvoorbeeld hoe dit in de 
praktijk uitwerkt of kan 
yitwerken? 

Een netwinst is alleen een administratieve Geen 
realiteit, geen fysieke realiteit. De systematiek aanpassing 
pij gas voor het toewijzen van energiestromen 
kent vele aannames, benaderingen, 
afrondingen en middelingen. Daardoor kan het 
voorkomen dat er in een maand administratief 
imeer energie moet worden toegewezen dan er 
volgens de fysieke meting die maand het 
inetgebied is ingestroomd. Dat kan gebeuren 
wanneer december veel kouder is dan de er op 
Volgende januari. Gemiddeld over de jaren 
heen is januari de koudere maand. De fracties 
van de kleinverbruikprofielen wijzen dan ook 
een groter verbruik aan januari toe dan aan 
december. Bij het verdelen van een verbruik 
over een heel jaar, middels de profielfracties is 
het makkelijk voorstelbaar dat een deel van het i 
verbruik dat feitelijk is afgenomen in december, 
administratief wordt toegewezen aan januari. 
Bij een netgebied met veel aangesloten 
kleinverbruikers kan dat er toe leiden dat het 
desbetreffende netgebied administratief in 
januari een netwinst kent. Bij een netgebied 
imet enkele (grote) aansluitingen kan de 
netwinst haar verklaring ook vinden in 
toegestane meetonnauwkeurigheden. De 
oorsprong van netwinst kan kwalitatief geduid 
worden, het is echter nauwelijks mogelijk de 
herkomst van netwinst kwantitatief te duiden. 
De beschikbare gegevens zijn daartoe niet 
toereikend. 

Blz 2 Kunnen de gezamenlijke 
netbeheerders een 
toelichting geven op de 
laatste alinea als het gaat 
Om het alloceren van een 
vast percentage (waarbij 
een prikkel dan 
logischerwijze ontbreekt om 
de netverschillen te 
verkleinen) en een meer 

Een vast percentage van de instroom alloceren Geen 
als netverlies is een veel te grof middel. Het aanpassing 
doet geen recht aan de verschillen die er van 
hetgebied tot netgebied zijn, nog aan de 
Verschillen die er binnen een netgebied van uur; 
tot uur, van dag tot dag en van maand tot 
imaand kunnen zijn. Het alloceren van een vast 
percentage leidt er toe dat er geen gerichte 
maatregelen mogelijk zijn om het te alloceren 
netverlies voor netgebied te verkleinen. Het 
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gedetailleerde verrekening 
per netgebied en 
tijdseenheid. 

hnechanisme dat onderhavig voorstel neerlegt 
biedt die mogelijkheid wel. Door inzicht in wat 
er per netgebied gemiddeld per uur gebeurt, is 
bet mogelijk gerichter naar een netgebied te 
kijken en wellicht maatregelen nemen die 
eventuele fysieke oorzaken (graafschade, 
lekverliezen, fraude, leverancierloze 
Aansluitingen) te verminderen of weg te 
inemen. Het effect van die maatregelen komt 
jdan ook in de allocatie van het desbetreffende 
netgebied tot uitdrukking.  

In het verlengde van de Het netverlies dat het gevolg kan zijn van 
Vorige opmerking: zit er een toegestane meetonnauwkeurigheden, 
juiste en voldoende prikkel afrondingen, middelingen en modelmatige 
|n het voorstel om de benaderingen (bijvoorbeeld de hoogtecorrectie 
netverschillen te öf de temperatuurcorrectie) zal nooit 
verkleinen? Wat is de targetuitgebannen kunnen worden. De fysieke 
die de gezamenlijke oorzaken van netverlies zijn wel (deels) 
^netbeheerders voor ogen beïnvloedbaar. Inzicht in een meerjarentrend 
hebben? Is dat per netgebied kan bijdragen aan het vinden en 
meegenomen / verankerd hemen van gerichte maatregelen. 
In de 
meerjarenprogramma’s? 
De gezamenlijke 
netbeheerders geven in de 
ieerste alinea aan dat er 
; nog geen 
overeenstemming is bereikt 
over’ voorstellen, zodat 
deze ook nog niet kunnen 
worden opgenomen. Graag 
een toelichting hierop. 
Mede in relatie tot de zins- 
isnede ‘de aanwezigheid 
yan slimme meters draagt 
hierdoor niet significant 
bij 

Een maatregel die zou kunnen bijdragen aan 
het toewijzen aan de juiste maanden van 
verbruiken is het opnemen van een stand per 
de eerste van een kalendermaand voor elke 
jslimme meter. Een verplichting daartoe is 
binnen de NEDU nog niet afgesproken. 
Ervaring met de thans voorgestelde werkwijze 
ban scherper inzicht gegeven in de eventuele 
meerwaarde van een maandelijkse stand van 
Alle slimme meters. 

Geen 
aanpassing 

Geen 
aanpassing 
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