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Memo Voorbereiding Klankbordgroep NE6R & NG5R – Netverliezen 

 

Deze notitie bevat achtergrondinformatie en voorstellen van de Energiekamer NMa ten behoeve van de discussie 

tijdens de klankbordgroep op 8 oktober. Onderstaande is bedoeld om deze discussie te faciliteren en bevat geen 

besluiten van de Energiekamer NMa.  

 

Inleiding 

Het project netverliezen1 maakt onderdeel uit van de voorbereidingen voor het vijfde methodebesluit 

regionale netbeheerders gas. Deze aanpassing komt voort uit de (voorgenomen) beslissing van de Raad om 

de technische codes gas zo te wijzigen dat een meer nauwkeurige en efficiënte afrekening mogelijk is van de 

netverliezen op het regionale gasnet. Deze (voorgenomen) beslissing is vastgelegd in het ontwerpbesluit tot 

wijziging technische voorwaarden inzake de administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor 

gas (nummer: 103640 / 20)  (hierna: “ontwerpbesluit”).  

 

Tijdens het transport van gas door een gastransportnet treden netverliezen op. Deze netverliezen kunnen 

verschillende oorzaken hebben en zowel fysiek als administratief van aard zijn. Een gevolg hiervan zal zijn dat 

er meer gas op het gastransportnet wordt ingevoed dan eraan onttrokken wordt. Netverliezen kosten de 

afnemer (via de leveringstarieven) momenteel een onbekend maar groot bedrag per jaar. Ten aanzien van de 

netverliezen spelen momenteel de volgende twee problemen:  

1. Er bestaat voor netbeheerders geen prikkel om technische en administratieve netverliezen tegen te 

gaan (terwijl de netbeheerders wel de meest geëigende partij zijn om dit te doen). 

2. De netverliezen worden onevenredig zwaar toegerekend aan de profielafnemers (i.c. vooral de 

kleinverbruikers). 

 

Om bovenstaande problemen op te lossen heeft de Raad besloten de netbeheerders verantwoordelijk te 

maken voor de afrekening van netverliezen. Door de netverliezen onder de tariefregulering te laten vallen (en 

– als mogelijke optie – onderdeel te maken van de maatstaf) ontstaat voor RNB’s de prikkel om netverliezen 

te beperken. Het doel van het project Netverliezen is de kosten van netverliezen zodanig onderdeel te maken 

van de tariefregulering van RNB’s gas dat aan de doelen van de Raad voldaan wordt. Op hoofdlijnen moeten 

er twee stappen worden gezet: 

1. Het maken van een zo goed mogelijke inschatting van de kosten van netverliezen. Ook eventuele 

kostenverschillen tussen regio’s en/of typen afnemers moeten zo goed mogelijk gekwantificeerd 

worden.  

2. Afhankelijk van de kwaliteit van de kosteninschatting en bijkomende omstandigheden moet een 

keuze gemaakt worden uit de regulatorische instrumenten die tot de mogelijkheden behoren.  

 

Inschatting van kosten van netverliezen 

Het maken van een zo goed mogelijke inschatting van de kosten van netverliezen is de eerste stap in het 

reguleren van de netverliezen. Deze stap bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Het construeren van het uurlijkse netverliesprofiel per netgebied 

2. Het laten beprijzen van dit netverliesprofiel voor de periode 2014 en verder 

3. Het inschatten van regionale verschillen of verschillen tussen typen afnemers 

                                                           
1 Waar in dit memo gesproken wordt over netverlies kan tevens gelezen worden ‘lekverlies’ zoals bedoeld in het 

ontwerpbesluit tot wijziging van de technische voorwaarden (nr.: 103640). Met deze begrippen wordt hetzelfde bedoeld, 

namelijk de optelsom van fysieke en administratieve verschillen die ontstaan bij het transport van gas. 
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Construeren van het uurlijkse netverliesprofiel 

Deze eerste stap is voornamelijk gebaseerd op de data en input van netbeheerders. Achtereenvolgens hebben 

we hiervoor de volgende gegevens nodig: 

• De maandelijkse netverliezen per netgebied (in 2010) ná toepassing van de nieuwe rekenregels zoals 

vastgelegd in het ontwerpbesluit (nieuwe code). 

• Het invoedingsprofiel per uur per netgebied (in 2010). 

• Het meest waarschijnlijke profiel van de uurlijkse netverliezen. 

 

In een dataverzoek, waarvan netbeheerders hebben aangegeven dat het haalbaar is, worden deze gegevens 

uitgevraagd. De gegevens worden uitgevraagd over het jaar 2010, omdat voordat de data betrouwbaar zijn 

eerst het allocatie en reconciliatie proces moet zijn afgerond (duurt ca. 20 maanden in totaal); half oktober 

2012 zijn dus de gegevens bekend. De gegevens over 2010 zullen dus ook de meest actuele gegevens zijn op 

het moment dat het x-factorbesluit voor de vijfde periode RNB’s gas genomen gaat worden (zomer 2013). 

Wel is het nog belangrijk om met netbeheerders te bespreken op welk detailniveau deze gegevens 

uitgevraagd zullen worden. Het voorstel van de Energiekamer NMa is om dit te doen per ‘netgebied’. 

 

Ten aanzien van het meest waarschijnlijke profiel van de uurlijkse netverliezen heeft Netbeheer Nederland 

namens de gezamenlijke netbeheerders een reactie gegeven. Netbeheer Nederland geeft aan dat het precieze 

profiel moeilijk is in te schatten, maar dat een constant profiel (basislast) gedurende het gehele jaar het 

meest waarschijnlijk is. De Energiekamer NMa zal voorlopig werken met de aanname dat de netverliezen een 

constant profiel hebben. 

 

Beprijzen van het netverliesprofiel 

De Energiekamer NMa is voornemens om een externe adviseur in te huren om een inschatting te krijgen van 

de kosten die verbonden zullen zijn aan de netverliezen. De Energiekamer NMa heeft deze inschatting nodig 

om in de aankomende reguleringsperiode netbeheerders een vergoeding te kunnen geven voor deze kosten. 

Deze inschatting moet (per netgebied) als volgt tot stand komen: 

• Een netbeheerder zal, net als iedere andere grootverbuiker, een contract moeten afsluiten met een 

leverancier voor de levering van gas. 

• In dit contract wordt vastgelegd wat de maximale gevraagde/gecontracteerde capaciteit is op ieder 

moment van het jaar (per uur), op basis van het netverliesprofiel. 

• Afhankelijk van het afleverpunt kan deze adviseur ook de gevraagde capaciteit en bijbehorende 

transporttarief op de OV-exit bepalen. 

• Verder stelt de deskundige een prijs voor de commodity (het gas zelf) vast op basis van de 

verwachte prijzen in de markt voor de gekozen periode. 

• In totaal betaalt de netbeheerder aan de leverancier voor drie dingen: het gas, de flexibiliteit die 

daaraan verbonden is en de benodigde transportcapaciteit bij GTS. 

 

Eventuele regionale verschillen of verschillen tussen typen afnemers 

Door netbeheerders is aangegeven dat er sprake zou kunnen zijn van regionale verschillen tussen 

netbeheerders en/of de afhankelijkheid van de netverliezen van de verhoudingen tussen verschillende typen 

afnemers (met name grootverbruik en kleinverbruik). Beide verschillen (per regio of per type afnemer) 

kunnen relevant zijn voor de regulering. Echter, de netbeheerders hebben tot op heden nog onvoldoende 

aangetoond dat deze verschillen bestaan en in welke mate dit leidt tot extra netverliezen. Zolang voor het 

bestaan van deze verschillen onvoldoende aanwijzingen of bewijzen bestaan, gaat de Energiekamer NMa er 
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van uit dat netbeheerders vergelijkbaar zijn en dat de mate waarin netbeheerders kosten hebben uit 

netverliezen niet verschilt tussen netbeheerders. 

 

De Energiekamer NMa is van mening dat het redelijk is het aantonen van deze verschillen bij de 

netbeheerders te leggen. Een nauwkeurige kwantificering van deze effecten is van belang om er in de 

regulering iets mee te kunnen doen, maar hiervoor is de Energiekamer NMa afhankelijk van de gegevens en 

kennis van netbeheerders. Overigens dienen de gegevens voldoende objectief te zijn, bijvoorkeur vastgesteld 

of bevestigd door een onafhankelijk adviseur of een fundament te hebben in wetenschappelijk onderzoek. 

 

Rol van (beïnvloedbaarheid van) meetonnauwkeurigheden 

Netbeheerders hebben reeds enkele malen verklaard dat het overgrote deel van de netverliezen voortkomt uit 

een bias (onzuiverheid) in de meetonnauwkeurigheden van de meter op GOS-punten en de meter van 

grootverbruikers. Netbeheerders stellen dat beide meters gemiddeld in het nadeel van de netbeheerder 

meten2, maar hebben hiervoor nog geen overtuigende onderbouwing kunnen leveren. Verder stellen de 

netbeheerders dat deze meetonnauwkeurigheden volledig niet-beïnvloedbaar zijn en het risico op deze 

meetonnauwkeurigheden dus ook niet bij de netbeheerder zou moeten liggen. 

 

Allereerst is de Energiekamer NMa van mening dat het bestaan van eventuele onzuiverheden in de 

meetonnauwkeurigheden niet relevant is voor dit project. Uitsluitend eventuele regionale verschillen in de 

onzuiverheden van de meetonnauwkeurigheden zijn relevant voor de regulering (tenminste als ze voldoen 

aan de criteria voor vaststellen van een ORV).  

 

Voorts is de Energiekamer NMa van mening dat de mate waarin de onzuiverheden in de  

meetonnauwkeurigheden wel of niet beïnvloedbaar zijn door de netbeheerder niet ter zake doet. In het 

codewijzigingstraject is aangegeven dat de netbeheerder de aangewezen partij is om de kosten van deze 

meetonnauwkeurigheden te dragen. Vervolgens is het aan de Energiekamer NMa om een betrouwbare 

inschatting de maken van deze kosten en daarvoor tariefruimte ter beschikking te stellen.  

 

Mogelijkheden voor tariefregulering van netverliezen 

In dit hoofdstuk bespreekt de Energiekamer NMa de mogelijkheden om in de aankomende methodebesluiten 

een vorm van tariefregulering toe te passen op de kosten van netverliezen voor de regionale netbeheerders 

gas.  

 

Binnen de ex ante maatstafregulering volgt de prikkel voor een netbeheerder om efficiënt te werken uit het 

feit dat voor een bepaalde periode de inkomsten vast staan en niet afhankelijk zijn van de (eigen) kosten van 

de netbeheerder. De sterkste prikkel tot verlaging van de kosten van netverlies gaat uit van de methode dat 

we alle (ingeschatte) kosten van netverlies in de maatstaf stoppen en het risico op een over- of onderdekking 

volledig bij de netbeheerder laten liggen. Het basisinstrument voor het beperken of wegnemen van het risico 

op over- of onderdekking is (gedeeltelijke) nacalculatie van de kosten, maar dit gaat ten koste van de 

efficiëntieprikkel. Er moet dus een afweging gemaakt worden. Daarbij is van belang dat de wetgever de 

Energiekamer NMa heeft opgedragen prudent met het nacalculatie-instrument om te gaan. 

 

                                                           
2 Meetonnauwkeurigheden betekenen dat er in werkelijkheid een afwijking (positief of negatief) mogelijk is ten opzichte 

van de gemeten waarde aan verbruik. De (negatieve) onzuiverheid in deze meetonnauwkeurigheden betekent dat deze 

afwijking gemiddeld vaker negatief dan positief is (de verschillen middelen dus niet uit). 
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Het instrument van nacalculatie kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Enkele 

keuzemogelijkheden zijn (ook mogelijk in combinatie): 

• Individueel of op sectorniveau. Uitgaande van de huidige systematiek van maatstafconcurrentie 

waarbij de totale sectorkosten gebruikt worden voor de maatstaf, bestaat de mogelijkheid om op 

sectorniveau na te calculeren. Netbeheerders ontvangen in dat geval niet hun eigen kosten terug, 

maar het verschil tussen de gemiddeld ingeschatte en gemiddeld gerealiseerde kosten.  

o Nacalculatie op sectorniveau is vooral bruikbaar wanneer een kostenschatting beperkt 

betrouwbaar is, maar voornamelijk afhangt van factoren die niet verschillen tussen 

netbeheerders (bijvoorbeeld de gasprijs). 

o Nacalculatie op individueel niveau ligt meer voor de hand wanneer er objectiveerbare 

redenen zijn voor verschillen tussen netbeheerders waarmee in de regulering nog geen 

rekening is gehouden. 

• Volledig of gedeeltelijk. Bij volledige nacalculatie verdwijnt het volledige risico voor de netbeheerder, 

bij gedeeltelijke nacalculatie wordt het risico op over- of onderdekking deels door de netbeheerder en 

deels door de afnemer gedragen. 

• Met of zonder toepassing van een bandbreedte. Bij het hanteren van een bandbreedte is een ‘eigen 

risico’ voor de netbeheerder dat gelimiteerd wordt of vanaf een bepaalde grens gedeeltelijk 

gecompenseerd wordt. Binnen de bandbreedte bestaat een hoge prikkel voor de netbeheerder, 

buiten de bandbreedte worden de risico’s van de netbeheerder afgedekt. 

 

Daarnaast bestaan nog twee instrumenten die mogelijk van toepassing zijn: 

• Objectiveerbare Regionale Verschillen. Wanneer er objectiveerbare verschillen bestaan tussen regio’s 

kan de Energiekamer NMa daar rekening mee houden, bijvoorbeeld door het opnemen van een ORV 

(tenminste wanneer aan de ORV-criteria wordt voldaan).  

• Kostenoriëntatie van wegingsfactoren. Wanneer er verschillen bestaan in de mate waarin verschillende 

typen afnemers bijdragen aan de kosten voor netverliezen (bijvoorbeeld kleinverbruik en 

grootverbruik), maar die verschillen zelf niet per regio verschillen, kan geen sprake zijn van een ORV. 

De veronderstelling dat grootverbruikers per eenheid transportcapaciteit meer netverlies veroorzaken 

dan kleinverbruikers kan wel tot uiting komen in de wegingsfactoren die bij de bepaling van de 

Samengestelde Output3 worden gebruikt. Bij het berekenen van de Samengestelde Output wordt 

gebruik gemaakt van wegingsfactoren die (gemiddeld op hoofdlijnen) een weerspiegeling vormen 

van de gemiddelde kosten die aan een geleverde dienst verbonden zijn, in dit geval dus inclusief de 

gemiddeld gerealiseerde kosten voor netverlies per type afnemer. 

 

                                                           
3 Het aandeel in Samengestelde Output kan gezien worden als de gewogen prestatie van een netbeheerder ten opzichte 

van de rest van de sector, grofweg het marktaandeel in volumes. 


