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Discussieslides
Tariefregulering netverliezen RNB’s Gas

Klankbordgroep

16 november 2012

Deze presentatie is uitsluitend bedoeld om
discussie te faciliteren en bindt de NMa niet
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Netverliezen gas
Overzicht en proces

� Aanleiding: codewijziging (momenteel beoordeling zienswijzen)

� Belangrijkste voortgang op dit moment: dataverzoek

� Stap 1: Inschatting van kosten van netverliezen

– Mogelijk afhankelijkheid van codewijziging/zienswijzen

– Gebruik maken van aangeleverde data

– Focus op eventuele regionale verschillen en verschillen a.g.v type 

afnemer: 

• o.b.v. gegevens/onderzoeken van netbeheerders (deadline 16 

november 2012).

• o.b.v. aangeleverde data (analyse NMa)

� Stap 2: Mogelijkheden voor tariefregulering van netverliezen
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Netverliezen gas
Dataverzoek

14:00 - 15:0001-01-10

13:00 - 14:0001-01-10

12:00 - 13:0001-01-10

11:00 - 12:0001-01-10

10:00 - 11:0001-01-10

9:00 - 10:0001-01-10

8:00 - 9:0001-01-10

7:00 - 8:0001-01-10

6:00 - 7:0001-01-10

001

Invoeding
[MJ]UurDatum

� Onderstaand format (concept) wordt naar verwachting op 12 november aan

netbeheerders gestuurd

G1A001

G2A001

G2C001

GKV001

GXX001

GGV001

GIS001

GIN001

MMCF001

januari-10

Invoeding / 
onttrekking [MJ]AfnamecategorieNetgebied

Invoeding per uur MMCF, invoeding en onttrekking per categorie p.m.



Energiekamer

4

Netverliezen gas
Stap 1: Mogelijke analyses voor onderzoeken verschillen

� Uitgangspunt is: netbeheerders zijn vergelijkbaar tot het tegendeel vaststaat

� Bestaande onderzoeken indien beschikbaar (aan te leveren door partijen)

– T.a.v. werking/onnauwkeurigheid van verschillende type meters

– T.a.v. hoog of laag netverlies afhankelijk van type afnemer

– T.a.v. regionale verschillen

� Analyse op aangeleverde data (eerste aanzet door Energiekamer)

– Op basis van een hypothese (bijv. “Type afnemer maakt verschil”)

– Causaal verband nodig tussen kostendrijver en kosten dat

objectiveerbaar is en niet afhangt van managementbeslissingen

– Techniek: beschrijvende statistiek, evt. regressie-analyse

– Voorbeeldmodel: % lekverlies verklaren uit aandeel grootverbruik

� Hebben aanwezigen suggesties voor hypothesen, modellen en/of 

controlevariabelen?



Energiekamer

5

Netverliezen gas
Stap 2: Mogelijkheden tariefregulering van netverliezen

� Tariefregulering is er op gericht een prikkel tot doelmatigheid in te bouwen 

� Energiekamer zal bij de keuze voor een systematiek van tariefregulering 

rekening houden met:

– Wijdte van de regulering van netverliezen

– Sterkte van prikkel in relatie tot onervarenheid van netbeheerders

– Verwachte risico van mismatch tussen kosten en inkomsten

� Indien verschillen in kosten als gevolg van het type afnemer worden

aangetoond, is de voorkeursoplossing van NMa om die verschillen tot uiting

te laten komen in de wegingsfactoren (voor vaststellen SO).

� Delen aanwezigen de voorkeur voor opnemen van verschillen in 

wegingsfactoren?

� Zijn er andere relevante omstandigheden om rekening mee te houden?


