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Huidige procesafspraak driejaarlijkse fysieke opname 

De huidige afspraken in het MPM en de DPM’s met betrekking tot fysieke opnames die 

worden uitgevoerd door de netbeheerder is om deze uit hoofde van de leverancier door 

de netbeheerder te laten vaststellen. Na vaststelling van de fysieke opname door de 

netbeheerder zal de netbeheerder een stand en verbruik aan de leverancier sturen, deze 

stand en verbruik opnemen in het TM en het verbruik klaarzetten voor opname in de 

reconciliatie. De leverancier heeft vervolgens de mogelijkheid om tegen de fysiek 

opname in dispuut te gaan. 

 

Juridisch knelpunt 

Een aantal leveranciers stelt zich op het standpunt dat wettelijk gezien alleen 

leveranciers (in hun rol van meetbedrijf) verantwoordelijkheid kunnen zijn voor de 

collectie, validatie en vaststelling van standen. Vanuit dit standpunt stellen zij dat het 

impliciet vaststellen van standen door de netbeheerder juridisch niet houdbaar is. Hierbij 

hebben zij met name bezwaar tegen het opnemen van het verbruik, dat op basis van de 

stand wordt bepaald, in de reconciliatie. Zij hebben aangegeven dat zij wel waarde 

hechten aan de fysieke opname als kwalitatief goede stand omdat zij hiermee ook de 

kwaliteit van hun eigen meetreeks kunnen borgen. 

 

Alternatieve oplossingen 

Het PBM heeft naar aanleiding hiervan een aantal alternatieven geformuleerd. Hierbij is 

de huidige situatie de basecase. De vraag aan de leden van het PBM is om te bepalen 

wat buiten de basecase het beste alternatief is voor het meenemen van de fysieke 

opnames in de processen en of dit alternatief wat hen betreft beter is dan de basecase.  

 

 
 Communiceren Vaststellen In TM Reconciliatie Bijzonderheden 

Base Via 
verbruiksbericht 

Impliciet door 
de 
netbeheerder 

Ja Ja  

1 Nee Nee Nee Nee Bij de eerstvolgende stand van de 
leverancier zal de netbeheerder de 
stand van de leverancier 
controleren met de fysieke opname 
en zo nodig in dispuut gaan. 

2 Selectief met 
standenbericht 
(evt. 
Dispuutproces?) 

Optioneel door 
de leverancier 

Indien 
vastgesteld 

Indien 
vastgesteld 

De netbeheerder stuurt alleen een 
stand, indien deze sterk afwijkt 
van de meetreeks. Hiervoor nog 
geen criterium bepaald. Mogelijk 
criterium is als de stand buiten de 
validatiegrenzen valt. De 
leverancier neemt de stand mee 
met de beoordeling van de 
eerstvolgende stand 

3 Selectief met 
standenbericht 
(evt. 
Dispuutproces?) 

Verplicht door 
de leverancier 

Ja Ja De facto gaat de RNB in dispuut.+ 
De netbeheerder stuurt de fysieke 
opname alleen, indien deze sterk 
afwijkt van de bestaande 
meetreeks in het TM. Hiervoor nog 
geen criterium bepaald. Mogelijk 
criterium is als de stand buiten de 
validatiegrenzen valt. 

4 Altijd met een 
standenbericht 

Optioneel door 
de leverancier 

Indien 
vastgesteld 

Indien 
vastgesteld 

De leverancier neemt de stand 
mee met de beoordeling van de 
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eerstvolgende stand.  

5 Altijd met een 
standenbericht 

Verplicht door 
de leverancier 

Ja Ja Omkering van de huidige 
procesafspraak. De netbeheerder 
collecteert een stand en die wordt 
door de LV vastgesteld tenzij de 
leverancier een andere fysieke 
opname vaststelt voor dezelfde 
periode. 

 

Fysieke opname in het kader van meterwissel 

de hierboven beschreven alternatieve werkwijzen hebben alleen betrekking op de wijze 

van communiceren en vaststellen van de driejaarlijkse fysieke opname. Daarnaast 

communiceert de ook standen in het kader van de meterwissel. Op dit moment worden 

deze standen op dezelfde manier vastgesteld en gecommuniceerd als de driejaarlijkse 

fysieke opname. Het PBM heeft aangegeven dat deze standen expliciet moeten worden 

vastgesteld door de leverancier. Dit houdt in dat de netbeheerder een standenbericht 

stuurt aan de leverancier, dat de leverancier de stand vaststelt en stuurt aan de 

netbeheerder, dat de netbeheerder een verbruiksbericht terugstuurt en de stand en 

verbruik opneemt in het TM en vervolgens het verbruik klaarzet voor de reconciliatie. Dit 

proces komt overeen met alternatief 5. Indien wordt besloten dat de basecase voor de 

driejaarlijkse fysieke opname acceptabel is, dan kan deze ook worden gebruikt voor de 

fysieke opname bij meterwissel. 

 

Fysieke opname in het kader van in bedrijf/uit bedrijf en sloop 

Het PBM heeft nog niet bepaald hoe om te gaan met fysieke opnamen die worden gedaan 

bij in bedrijfname, uit bedrijfname of sloop van een aansluiting. De leverancier zal deze 

opname net als de standen bij meterwissel graag willen ontvangen. Het ligt daarom voor 

de hand om ook voor deze opnamen hetzelfde proces te gebruiken als voor de opnamen 

bij meterwissel. 

  

Vraagstelling aan het PBM 

Graag willen we iedereen verzoeken om uiterlijk maandag te reageren, welke alternatief 

de voorkeur heeft voorzien van een analyse van de voor- en nadelen van de 

verschillende alternatieven. 


