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Onderwerp 

Codewijzigingsvoorstel administratieve temperatuurscorrectie en allocatie netverliezen gas 

Geachte heer Van der Cammen, 

In de brieven van 7 juni 2011 (kenmerk: N 2011-538) en i6 augustus 2011 (kenmerk: N 2011-573) 

hebben de gezamenlijke netbeheerders (hierna: GNB) aan de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) bericht dat zij geen 

codewijzigingsvoorstellen zoals bedoeld in artikel 12b van de Gaswet ten aanzien van de 

administratieve temperatuurscorrectie en de beperking van lekverliezen hebben ingediend. Als 

reden hiervoor geven de GNB aan dat zij nog met Energie-Nederland in gesprek zijn over de wijze 

waarop deze codewijzigingen moeten worden ingevuld. Daarnaast wordt er nog gesproken over 

het moment van inwerkingtreding van de codewijzigingen. 

Beide brieven vormen een reactie op het wijzigingsverzoek van de Raad van 3 november 2010 

(kenmerk: 103640/1.81090 ). Hierin heeft de Raad de GNB indertijd verzocht 

codewijzigingsvoorstellen in te dienen ten aanzien van de administratieve temperatuurscorrectie 

en de beperking van lekverliezen. Daarnaast wordt in de brief van 16 augustus 2011 terecht 

gerefereerd aan de telefonische afspraken die ik op g februari wit met de heer J. Janssen van 

Netbeheer Nederland heb gemaakt over de tijdstippen waarop de GNB deze 

codewijzigingsvoorstellen zouden indienen. 

Doordat genoemde codewijzigingsvoorstellen tot op heden niet zijn ingediend, heeft de Raad nog 

immer niet de gewenste codewijzigingen kunnen vaststellen. Dit gegeven vormt voor mij nu de 

aanleiding de GNB nog tot uiterlijk 3 oktober 2011 de gelegenheid te geven voor het indienen van 

deze codewijzigingsvoorstellen. 
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Indien de GNB op dew datum geen codewijzigingsvoorstellen hebben ingediend zal de Raad, ten 

einde de rechtszekerheid te waarborgen, met inachtneming van artikel 12c, tweede lid, van de 

Gaswet over gaan tot het opstellen van een ontwerpbesluit. Deze procedure zal uiteindelijk leiden 

tot een definitief besluit waarin genoemde onderwerpen worden behandeld en de technische 

codes worden gewijzigd. Dit besluit zal tegemoet komen aan de belangen van zowel de 

netbeheerders als de netgebruikers. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan verzoek ik u contact op te nemen met 

Bert van der Meulen, bereikbaar op 070— 330 1723, e-mail Bert.vanderMeulenPnma.n1  Bij een 

eventuele schriftelijke reactie verzoek ik u te refereren aan kenmerk 103640. 

Hoogachtend, 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze: 

Friso Koel 

Clustermanager Distributienetten 
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