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Geachte raadsleden,

Per e-mail kregen Consumentenbond en ik op maandag 23 juli 2A12,14:40 h toegezonden het ontwerp van een

besluit tot wijziging van technische voorwaarden inzake de administratieve volumeherleiding en beperking

lekverliezen van gas

U gaf aan dat tot 17 october de mogelijkheid bestond tot het indienen van een zienswijze.

,./ . Bijgaand vindt U die zienswijze . Voor beter en gemakkelijker begrip van de deelopmerkingen zijn die
' op*"rkingen als commentaar enlof suggestie geplaatst in Uw ontwerpbesluitinrotle, g,eurrcerde lelíer.

I. 
f , Mijn meer algemene opmerkingen heb ik in een aparte bijlage van drie pagina's weergegeven.

Indien t.z.t. een hoorzitting zal plaatsvinden, zal ik graag een toelichting geven.

Het moet mij van het hart dat U per e-mail liet aangeven dat ik het onderhavige ontwerp per post zou ontvangen

maar die toezeggingniet hebt gehonoreerd. Bij uitblijven ervan enbij navraag kreeg ik op 06 augustus het

NMa-antwoord dat de schriftelijke versie naar de Consumentenbond was gestuurd. Met andere woorden: ga het

daar maar opvragen. Tia. ..

bijlagen: detailcommentaar op en in het ontwerp

algemene opmerkingen



Algemene opmerkingen over ontwerp van een besluit tot wijziging van de

Meetvoorwaarden Gas - RNB en Allocatievoorwaarden Gas als bedoeld in artikel L2c'

fweede lid, van de Gaswet.

a) Het is niet altijd duidelijk op welke grond opneming of afwijzing van een suggestie berust want de

criteria ontbreken. Gelet op de steeds stijgende energieprijs kan een afivijzing in2012 uit kostenoverwegingen

leiden tot een wens tot opneming-alsnog enige jaren later. Die opmerking is vooral van belang bij de niet-

gemotiveerde afwijzing door de gezamenlijke netbeheerders (zie hoofdstuk Samenvatting marktconsultatie,

punt F) van enige volumecorrectie op basis van de lagere atmosferische druk onder invloed van plaatsing van de

gasmeter, hoger dan de 50 meter + NAP die isvermeld in deNMa- Meetvoorwaarden Gas -RNB, art B 1 .3..4 en

81.3.5.
De belangen van ruim 6,5 miljoen bemeten kleinafnemers zijn strijdig met de belangen van de 10 (?)

leidingnetbeheerders. Als voorbeeld zietU dat in Vijlen (Zuid Limburg), dat ligl op 200 m + NAP, 2,4 Yo teveel

gasvolume wordt gemeten door de lagere atmosferische druk. Het lekverlies lijkt daardoor kleiner, ten gunste

van de netbeheerder. De grootte van het nadeel van de afnemer is nu bij een gemiddeld verbruik van l 600

m'liaar rond € Z}ljaar. Ter beoordeling of dat teveel al dan niet toelaatbaar is, bemerkt U de opvatting die

binnen NMa leeft en die is gepubliceerd in haar serie Workingpapers. In "Workingpapers outcome van NMa-

optreden20ll,nrT,januari2012,staatopbl3gineenboeiendetabeldatdoorNMa-optredenin}Oll bijruim

7 miljoen kleinverbruikers wel €2,4 milloen is bespaard; dat is gemiddeld 34 eurocent per afnemer! Mede met

dit bedrag maakt NMa haar bestaansrecht duidelijk in genoemde publicatie.

I)aarmee is ondubbelzinnig onderbouwd dat drukcorrectie plaatselijk noodzakelijk is.

Aanvullend maar niet minder belangrijk is de overweging dat NMa tot belangrijke regelgevende

organen wordt gerekend. Als NMa in haar Meetvoorwaarden onder 81.3.4 en 81.3.5 de meteropstelling staffelt

tot 50 m + NAP, niets regelt voor plaatsing daarboven en Energiekamer tevens niet optreedt bij plaatsing boven

die 50 m, geeft NMa zelf aan niet in haar voorwaarden te geloven en daarmee haar publieke taak op dit
gebied te verwaarlozen.. Tia...

b) Aanvullend wordt gewezen op de sinds rond 1993 in Duitsland en nadien ook in Engeland geldende

voorschriften m.b.t. de volumecorrectie. Nog altijd geldt het adagium "Beter goed overgenomen dan zelf slecht

bedachf'. Daarom lljkt het ook beter de Duitse zienswijzete volgen bij de administratieve correctie die luidt: bij

iedereen wordt de gastemperatuur op 15 
oC verondersteld, tenzij wordt aangetoond dat die anders is.

c) De toelichting gaat gemakshalve (?) uit van een gemiddelde temperatuur van 15-16 oC, leidende tot

een tehoog gemeten volume van3,25 Yo.Yoor leidingnetbeheerders en voor een Energiekamer is die

constatering voldoende om het lekverlies te berekenen. Voor 6,5 miljoen kleinverbruikers is die constatering

niet toereikend want elke afnemer bekijkt slecht de eigen jaarfactuur en het op die basis teveelbetaalde. De meer

uitgebreide voorganger van het in 2008 aan de Tweede Kamer gepresenteerde rapport inzake

temperatuurmeting, namelijk de publicatie van Joosten in "GAS", october 1987, bl 445, geeft aan dat bij de

toentertijd onderzochte 48 woningen de hoogste gastemperatuur gemiddeld21,l t was. Alsdan is ruim 6%

teveel gas gemeten. Die bewoner betaalt dan ca €,SDljaar teveel. De noodzaak tot snelle, technische en geen

administratieve temperatuurcorrectie wordt daarmee dubbel en dwars onderstreept.

d) Het is onbegrijpelijk waarom zoveel respijt wordt gegund aan de beleidsverenigingen op gasgebied;

zie punt 17 Ontwerpbesluit. Deze hebben toch baat bij verdoezeling van en betaling voor lekverliezen door hun

afnemers. Uitstel van juiste meting is in dat opzichtopportuun. Verbijsterend zijn de gegevens die uit die hoek

komen of die er juist niet uit komen.

dl) De Meetvoorwaarden Gas RNB zijn gebaseerd op de Meetcode gas, versie 4.0 december 2003)

zoals geleverd door een beleidsorgaan. Daarin wordt de gastemperatuur bij de kleinverbruiker verondersteld 7
oC te zijn. Op het tijdstip van vankrachtworden van die meetvoorwaarden in 2006, waren die qua temperatuur

al tientallen jaren verouderd

In de tachtiger jaren hebben Joosten en Mobers in het Nederlandse tijdschrift "GAS"al gepubliceerd dat die



temperatuur gemiddeld 15 "C is. .

De secretaris van de toenmalige beleidsvereniging VEGIN heeft in october 1986 gepubliceerd - eveneens in
*GAS' - dat dat standpunt vanT oC onhoudbaar is.

YanZijl heeft in november 1973 gepubliceerd in GAS" dat die gemiddelde temperatuur in dat jaar 11 'C
bedraagt. Gasbedrijven passen die temperatuur toe om het lekverlies te bepalen. Tevens geeft hij een overzicht

van de lekverliezen bij meer dan honderd afzonderlijke Nederlandse distributiebedrijven!

Het meest verbijsterend is de onbekendheid met fwee Nederlandse publicaties van Tinbergen, directeur van het

onder het ministerie van Economische Zaken ressorterende Rijksdienst gasvoorziening en Staatsgasbedrijf.

In o'De gastemperatuur in de meter", "Het Gas", mei 1957 behandelt hij uitgebreid de meting van de

gastemperatuur bij de kleinverbruiker; op een aantalplaatsen en tijden is die al hoger dan 7 "C. Die juiste

temperatuur was nodig ter bepaling van het lekverlies. Gasbedrijven die in die tijd aardgas afnamen van de

overheid, vgrtegenwoordigd door hetzelfde ministerie waaronder nu NMa ressorteert, kregen het lekverlies

vergoed. Uitgebreid heeft Tinbergen dan ook gepubliceerd in "Gasverlies in het aardgasgebied, "Het Gas",

augustus 1956, hoe het lekverlies te bepalen. Een collage van de hoofden dier artikelen is als laatste pagina

gegeven; de complete artikelen zrlnuiteraard op aanvraag te krijgen.

d2) Verispect, de dienst die o.m. toeziet op de juistheid van gasmeters, heeft in een aantal openbare

jaarverslagen aangegeven dat gasbedrijven niet tijdig afgekeurde gasmeters vervangen en langer in het gasnet

laten zitten. Reden was o.m. de komst van de slimme meter; die zou dan recent geplaatste "oude meters" moeten

vervangen hetgeen kapitaalvernietiging betekent. Deze constatering levert de wees dat de voorziene plaatsing in

Nederland van de slimme meter, te voltooien in 2010, verder zal uitlopen.

Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat in het huidige voorstel wordt geregeld wat
al meer dan een halve eeuw gangbaar was bij een aantal bedrijven, maar wat al een tientallen jaren is
vergeten. Te cynisch kan worden opgemerkt dat enkele jaren meer of minder er nu niet meer toe doen.

e) In het ontwerp en de toelichting wordt gez\i/egen over een controle op de voortgang der plaatsing van

meters en over de juiste toepassing van de voorschriften. Dat zou een taak voor Energiekamer kunnen zijn,maar
uit het ontwerp kan niet worden geconcludeerd dat er geld en mensen worden uitgetrokken voor die taak. De

onder a) genoemde NMa -Workingpaper nr 7 toont duidelijk dat de baten van activiteiten van NMa vier keer

hoger zijn dan de kosten; dat geeft hoop maar geen zekerheid.

f) Op geen enkele plaats in het ontwerp en de toelichting wordt rekening gehouden met cumulatie van

fouten. Sommeer de temperatuurfout van 6 Yo zoals volgt uit de Joosten/VEG-Gasinstituut-publicatie met de

2,4Voopbasisvanhoogterond200m+NAP(Vljlen). Metdetoelaatbaregasmeterfout,gemakshalveop3,6Yo
gesteld, komt de mogelijke fout op 12 Yo. }Jiet verwonderlijke is dat die fout op het ogenblik kan voorkomen

zonder dat de gasafnemer een beroep kan doen op een onbehoorlijk gedrag van de gasleverancier.

g) Buiten de directe verantwoordelijkheid van NMa maar wel als gevolg van haar doen en latenbetaalt

de gasafnemer ook te veel milieubelasting. Gesommeerd is dat in 2012 ca€ 60 miljoen per jaar. Sinds 2001

bestaat die belasting zij het met een ietwat lager tarief. Gewenst is overleg NMa-belastingdienst tot een snelle

maatregel.

h) Gewenst is de uitgesproken mogelijkheid om bij tariefsverandering tijdens het lopende kalenderjaar

op basis van de meterstand het juiste factuur bedrag in rekening te brengen. Denk bijv. aan de recente BTW-

verhoging per 01 october 2012.

NB bii deze pagina's behoort de aangehechte collage m.b.t. Nederlandse publicaties over gastemperatuur en

lekverlies.
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