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1 Introductie 

 

A. Aanleiding 

In juli 2008 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(hierna: de Raad) een onderzoeksrapport1 gepresenteerd naar de eventuele afwijkingen 

in de meting van gasverbruik bij kleinverbruikers en de verwerking van die 

meetafwijkingen door leveranciers. Eén van de conclusies uit dit onderzoek luidde dat 

door temperatuurafwijkingen van het gemeten gas de comptabele meting een positieve 

meetafwijking heeft: de zogenaamde ‘meetwinst’. Door positieve meetafwijkingen zijn de 

door leveranciers verkochte gasvolumes structureel hoger dan de ingekochte volumes, 

terwijl deze twee volumes idealiter even groot dienen te zijn. Daarnaast concludeerde de 

Raad dat de oneigenlijke onttrekking van gas aan het gastransportnet (waaronder fraude 

en leegstandsverliezen) en lekverliezen worden gesaldeerd met deze meetwinsten en het 

totaal wordt toegewezen (gealloceerd) aan de leveranciers. In het onderzoeksrapport zijn 

daarbij aanbevelingen gedaan ten aanzien van: 

• het uitvoeren van een technische temperatuurscorrectie van gasmeters; 

• het uitvoeren van een administratieve temperatuurscorrectie van gasmeters; 

• de introductie van prikkels om de administratieve lekverliezen te beperken. 

 

Naar aanleiding van voornoemd onderzoek heeft de Minister van Economische Zaken 

(thans de Minister van EL&I) de Tweede Kamer op 12 september 2008 bericht dat zowel 

de in het onderzoeksrapport geschetste administratieve oplossing (voor de korte termijn) 

als de geschetste technische oplossing (structureel) noodzakelijk zijn. Tevens heeft de 

Minister van Economische Zaken in deze brief aangekondigd dat de toepassing van 

technische temperatuurcorrectie in de uitvoeringsregelgeving van de slimme meter zal 

worden opgenomen. Hiervoor is op 27 oktober 2011 een Algemene Maatregel van 

Bestuur2 van kracht geworden. Met de introductie van de slimme meter per 1 januari 

2012 zullen op termijn de meetwinsten, door een ingebouwde technische 

temperatuurcorrectie in de meter, grotendeels worden geëlimineerd. De genoemde 

oneigenlijke onttrekking en lekverliezen blijven echter vooralsnog bestaan en worden 

volgens het huidige allocatiemodel gesocialiseerd en op basis van pro rata toegewezen 

aan leveranciers.  

 

Ten aanzien van de voornoemde administratieve oplossing heeft de Raad op 3 november 

2010 een wijzigingsverzoek aan de gezamenlijke netbeheerders gericht waarin hen is 

verzocht een codewijzigingsvoorstel in te dienen voor de administratieve 

temperatuurscorrectie en de introductie van prikkels om de lekverliezen te beperken. Ten 

tijde van het versturen van het wijzigingsverzoek was de verwachting dat het 

wetgevingstraject rond de eerdergenoemde Algemene Maatregel van Bestuur zou worden 

afgerond. Hierdoor was de Raad van oordeel dat beide codewijzigingen op korte termijn 

                                                           
1 Rapportage naar aanleiding van het onderzoek naar balgenmeters, NMa juli 2008. 
2 Besluit van 27 oktober 2011, houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen 

(Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen), Staatsblad 511-2011. 
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zouden worden ingediend. De Raad achtte een termijn van zes maanden voor het 

indienen van een codewijzigingsvoorstel, als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet, 

redelijk. 

 

Hoewel de gezamenlijke netbeheerders in eerste instantie hadden aangegeven op 1 mei 

2011 een voorstel over de administratieve temperatuurscorrectie en op 1 juli 2011 een 

voorstel voor de beperking van de lekverliezen te zullen indienen, constateerde de Raad 

eind augustus 2011 dat geen van beide voorstellen door de gezamenlijke netbeheerders 

waren ingediend. 

 

Hierop heeft de Raad op 29 augustus 2011 de gezamenlijke netbeheerders een brief 

verzonden waarin de gezamenlijke netbeheerders tot uiterlijk 3 oktober 2011 in de 

gelegenheid werden gesteld om genoemde codewijzigingsvoorstellen alsnog in te dienen. 

Na het verstrijken van deze datum zou de Raad, met inachtneming van artikel 12c, 

tweede lid, van de Gaswet, een procedure gaan starten om de voorwaarden door middel 

van een ontwerpbesluit vast te stellen. 

 

Doordat de gezamenlijke netbeheerders op 3 oktober 2011 genoemde 

codewijzigingsvoorstellen niet bij de Raad hadden ingediend, is de Raad vanaf dat 

moment gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van het ontwerpbesluit. Uit 

het oogpunt van een zorgvuldige voorbereiding van dit ontwerpbesluit heeft de Raad 

gekozen voor een marktconsultatie. Deze markconsultatie heeft tot doel om over de 

onderwerpen administratieve temperatuurscorrectie en de beperking van de lekverliezen 

de nodige informatie te verzamelen en de relevante feiten en af te wegen belangen van 

marktpartijen en netbeheerders te vergaren om een ontwerpbesluit te kunnen opstellen. 

 

B. Voorgenomen wijzigingen 

Ten aanzien van de codewijzigingen zullen onderstaande onderwerpen worden 

aangepast:  

• Aanpassen van de huidige 70C temperatuurscorrectie in een correctiemethode 

waarbij geen sprake zal zijn van meetwinsten; 

• De introductie van prikkels om de lekverliezen te beperken waarbij het 

uitgangspunt is dat de lekverliezen worden toegewezen aan de partijen die ze 

kunnen beïnvloeden. 

 

De Raad is voornemens bovengenoemde onderdelen te wijzigen in de technische 

voorwaarden. 
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C. Achtergrond 

 

Lekverliezen 

Allereerst wil de Raad duidelijkheid geven over het begrip lekverliezen. De Raad 

beschouwt lekverliezen in een gastransportnet als het volumeverschil dat optreedt tussen 

de gemeten hoeveelheid gas die op het gastransportnet wordt ingevoed en de gemeten 

hoeveelheid gas die op bemeterde aansluitingen eraan onttrokken wordt. Dit is in het 

onderstaande figuur schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lekverliezen kunnen verschillende oorzaken hebben en mogelijk door verschillende 

partijen worden beïnvloed. 

 

Gevolgen Meetwinsten 

Als gevolg van lekverliezen zal in een gastransportnet normaal gesproken de hoeveelheid 

gemeten gas dat wordt ingevoed groter zijn dan de hoeveelheid die eraan onttrokken 

wordt. Door de meetwinsten bij de balgenmeters van de kleinverbruikaansluitingen zal 

echter de totale gemeten hoeveelheid onttrokken gas groter zijn dan de gemeten en 

herleide hoeveelheid gas die wordt ingevoed. Deze situatie zal alleen optreden wanneer 

de totale som van de meetwinsten groter is dan de totale lekverliezen. Door de 

meetwinsten ‘lijkt’ hierdoor het alsof er geen lekverliezen bestaan. 

 

Allocatie en Reconciliatie 

Het toewijzen van gasvolumes aan de programmaverantwoordelijken maakt onderdeel 

uit van de allocatie- en reconciliatieprocessen. De uitvoering van deze processen is 

vastgelegd in de Allocatievoorwaarden Gas. Belangrijke voorwaarde, die voor beide 

processen geldt, is dat er altijd een sluitende energiebalans moet zijn. Dit betekent dat 

de onttrokken hoeveelheid gas altijd overeen moet komen met de ingevoede hoeveelheid 

EAN 1

EAN 2

Invoeding = Lekverliezen + Ontrekking
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gas. Binnen de allocatie- en reconciliatieprocessen moet de som van alle aan de 

programmaverantwoordelijke partijen (hierna: PV-partijen) toegewezen verbruiken 

daarom overeenkomen met de totale hoeveelheid ingevoed gas op het gastransportnet.  

Wanneer er verschillen tussen beide hoeveelheden optreden dan dienen deze verschillen 

te worden vereffend teneinde de energiebalans te herstellen. Het vereffenen van deze 

onbalans wordt in de allocatie uitgevoerd door middel van de meetcorrectiefactor3 

(hierna: MCF) en bij de reconciliatie door middel van de maandmeetcorrectiefactor4 

(hierna: MMCF). De MCF en de MMCF5 zullen een eventuele onbalans vereffenen door de 

verschillen pro rata te verdelen over de portfolio’s van de profielafnemers6 van de PV-

partijen. 

 

Zolang er nog meetwinsten bestaan zullen de lekverliezen door de meetwinsten worden 

afgeschermd en zijn de directe effecten van lekverliezen niet in de MCF en de MMCF 

terug te vinden. Wanneer de meetwinsten groter zijn dan de lekverliezen zullen de MCF 

en de MMCF7 de onbalans compenseren die door de meetwinsten wordt veroorzaakt. 

Wanneer als gevolg van de administratieve temperatuurscorrectie de meetwinsten zijn 

geëlimineerd, zullen de lekverliezen ‘vrijvallen’. In dat geval zullen binnen de huidige 

allocatie- en reconciliatiemethodiek de MCF en de MMCF de onbalans als gevolg van de 

lekverliezen gaan compenseren. 

 

Kruissubsidiëring 

Bij de verrekening van de lekverliezen vormt de kruissubsidiëring tussen 

telemetriegrootverbruikers en profielafnemers een belangrijk punt. Kuissubsidiëring kan 

zich op twee manieren manifesteren: 

• Zolang er nog meetwinsten zijn zullen de lekverliezen gecompenseerd worden 

door de meetwinsten. Doordat meetwinsten alleen optreden bij profielafnemers 

die niet beschikken over een EVHI8 zal de verrekening van de lekverliezen via 

deze groep afnemers plaatsvinden. De telemetriegrootverbruikers en de 

profielafnemers die wel beschikken over een EVHI zullen niet worden 

geconfronteerd met lekverliezen. 

• Ook nadat de meetwinsten door de administratieve temperatuurscorrectie zijn 

geëlimineerd, zullen de lekverliezen -binnen de huidige voorwaarden- door de 

profielafnemers worden gedragen. De effecten van de lekverliezen zullen in dat 

geval door de MCF en de MMCF worden gecompenseerd. Doordat de effecten van 

de MCF en de MMCF alleen doorwerken in de portfolio’s met de profielafnemers en 

niet in de portfolio’s met de telemetriegrootverbruikers, zullen wederom de 

profielafnemers de kosten van de lekverliezen gaan dragen.  

                                                           
3 Zie artikel B2.5.1 en B2a.5.1, Allocatievoorwaarden Gas. 
4 Zie artikel B6.4.2.4, Allocatievoorwaarden Gas. 
5 Zie bijlage 1. 
6 Profielafnemers: groep bestaande uit kleinverbruikers en profielgrootverbruikers 
7 Zie bijlage 2. 
8 EVHI: Elektronisch volume herleidingsinstrument 
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Ervan uitgaande dat profielafnemers en telemetriegrootverbruikers evenveel moeten 

bijdragen aan de lekverliezen, is er in beide gevallen sprake van kruissubsidiëring 

tussen deze twee groepen. 

 

2 Consultatie 

 

Graag ontvangt de Raad een gemotiveerd antwoord op de onderstaande vragen: 

 

A. Administratieve Temperatuurscorrectie 

In artikel B1.3.5.1.1 van de Meetvoorwaarden Gas - RNB is de huidige wijze van 

gasvolumeherleiding voor kleinverbruikers beschreven. Hierin wordt verondersteld dat de 

gastemperatuur in de meter op het overdrachtspunt van de aansluiting van de 

kleinverbruiker altijd 7oC bedraagt. Uit het gasmeteronderzoek9 dat KIWA Gastechnology 

in opdracht van de NMa heeft uitgevoerd bleek dat in werkelijkheid de gastemperatuur 

veel hoger is en gemiddeld ongeveer 15oC bedraagt. De Raad overweegt daarom om op 

basis van dit onderzoek artikel B1.3.5.1.1 van de Meetvoorwaarden Gas - RNB aan te 

passen en de veronderstelde gastemperatuur te wijzigingen in 15oC. 

Hoewel met de introductie van de slimme meter op termijn de noodzaak voor een 

administratieve temperatuursherleiding voor kleinverbruikers komt te vervallen, is voor 

de tussenliggende periode -tot het moment waarop alle slimme gasmeters geïnstalleerd 

zijn- de administratieve temperatuurcorrectie nog noodzakelijk.  

 

Ten aanzien van de voorgenomen wijziging van de veronderstelde gastemperatuur van 

7oC naar 15oC heeft de Raad de volgende vragen: 

 

Vraag 1. Bent u van mening dat genoemde verhoging van de gastemperatuur 

het probleem rondom de meetwinst oplost? Wanneer u dit niet vindt, 

kunt u dit dan motiveren?  

 

Vraag 2. Zijn er volgens u andere methoden die beter geschikt zijn voor de 

volumeherleiding van kleinverbruikermeters dan de huidige 

methode10 ? 

                                                           
9 De correctheid van de gasmeting bij kleinverbruikers, Kiwa Gastechnology 26 september 2007. 
10 Zie Paragraaf B1.3.5, Meetvoorwaarden Gas – RNB. 
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B. Beperking Lekverliezen 

Ten aanzien van de verschillende soorten lekverliezen maakt de Raad ten minste 

onderscheid in de volgende vier categorieën: 

• Gaslekkage 

Deze lekverliezen worden veroorzaakt door lekkages die optreden in 

verbindingsmoffen en T-stukken. Het betreft hier een ongemeten verliespost. 

• Graafschade en Fraude 

Deze lekverliezen kunnen ontstaan door beschadigingen aan 

gastransportleidingen als gevolg van graafwerkzaamheden. Daarnaast kunnen 

deze lekverliezen een gevolg zijn van afnemers die illegaal gas ontrekken aan het 

gastransportnet. Het betreft hier een ongemeten verliespost. 

• Administratieve Leegstand 

Deze lekverliezen treden op wanneer na een verhuizing er geen nieuwe 

leverancier op de aansluiting actief is. Dit kan enerzijds worden veroorzaakt 

doordat de afnemer ‘nog’ geen leveringsovereenkomst met een leverancier heeft 

afgesloten. Daarnaast kan dit ook worden veroorzaakt door een leverancier die al 

wel een leveringsovereenkomst met de afnemer heeft afgesloten maar nog niet, 

via het elektronisch berichtenverkeer, de netbeheerder hierover heeft 

geïnformeerd. Het betreft hier een verliespost die gemeten wordt. 

 

• Meetverschillen 

Deze verliespost wordt veroorzaakt door meetverschillen die optreden tussen de 

gasmeters die zijn geplaatst op de overdrachtspunten van het gastransportnet en 

de gasmeters die geplaatst zijn bij de afnemers. Het betreffen hier lekverliezen 

die worden gemeten.  

 

Ten aanzien van lekverliezen heeft de Raad de volgende vragen: 

 

Vraag 3. Is bovenstaande opsomming van verschillende lekverliesposten naar 

uw oordeel volledig en juist? 

 

Vraag 4. Welke lekverliesposten zijn volgens u beïnvloedbaar, op welke wijze 

en door welke partij?  

 

Vraag 5. Aan welke partijen dienen de lekverliesposten te worden 

toegerekend en waarom? 

 

Vraag 6. Aan welke partijen dienen naar uw oordeel de niet-beïnvloedbare 

lekverliesposten te worden toegerekend en waarom? 

 

 

C. Verwerking Lekverliezen in de Allocatie- en Reconciliatie 

Wanneer als gevolg van de administratieve temperatuurscorrectie de meetwinsten 

worden geëlimineerd, zullen de lekverliezen ‘vrijvallen’ en kunnen deze worden 

toegerekend aan de partijen die ze kunnen beïnvloeden. Om de lekverliezen te kunnen 
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toerekenen zullen de allocatie- en reconciliatieprocessen uit de Allocatievoorwaarden Gas 

moeten worden aangepast.  

Ten aanzien van deze aanpassingen wil de Raad eerst ingaan op twee relevante punten. 

 

Wijze van toerekening van de lekverliezen  

Het eerste punt betreft de wijze waarop lekverliezen kunnen worden meegenomen in de 

allocatie en reconciliatie. Dit kan op twee manieren worden uitgevoerd: 

• Ex ante verrekening op basis van een schatting 

Wanneer een lekverliespost niet exact te bepalen is (bijv. omdat deze niet 

gemeten kan worden) kunnen de lekverliezen worden verrekend op basis van een 

schatting. Een voorbeeld hiervan betreft de verrekening van de technische 

netverliezen11 binnen de allocatie elektriciteit zoals bepaald in de Meetcode 

Elektriciteit12. Voor de allocatie van de technische netverliezen worden geschatte 

verbruiken gehanteerd. 

• Ex post verrekening op basis van gemeten resultaten 

Wanneer lekverliesposten aan de hand van gemeten verbruiken worden bepaald, 

kunnen deze direct worden verrekend. Een voorbeeld hiervan betreft de bepaling 

van de netverliezen in de reconciliatie13 voor elektriciteit. Dit alles is beschreven in 

de Systeemcode Elektriciteit14. Wanneer de verbruiken voor alle PV-partijen zijn 

gereconcilieerd, blijft er een restpost over die bestaat uit het verschil tussen de 

gemeten invoeding en gemeten onttrekking en voor rekening komt van de 

regionale netbeheerder. 

 

Sluitende energiebalans 

Het tweede punt betreft de eis van een sluitende energiebalans. Binnen de allocatie en 

reconciliatie is het van belang dat de hoeveelheid ingevoed en onttrokken gas gelijk zijn. 

Wanneer dit niet het geval is zullen de volumes moeten worden gecorrigeerd. Dit kan op 

verschillende manieren worden gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Pro rata verrekening van onbalans verdeeld over meerdere partijen. Het gebruik 

van de MCF voor allocatie van elektriciteit en gas en de MMCF voor reconciliatie 

gas zijn hier voorbeelden van. 

• Restbalansverantwoordelijke. Een voorbeeld hiervan is de reconciliatie bij 

elektriciteit. Hierin komen de netverliezen, die na de reconciliatie overblijven, voor 

rekening van de regionale netbeheerder. 

 

Ten aanzien van de mogelijke noodzakelijke aanpassingen aan de allocatie- en 

reconciliatie voor gas, heeft de Raad de volgende vragen: 

  

                                                           
11 Zie bijlage 3. 
12 Artikel B14.6.3 Meetcode Elektriciteit. 
13 Zie bijlage 4. 
14 Bijlage 7, artikel 4.1 Systeemcode Elektriciteit. 
16 Besluit van 27 oktober 2011, houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen 

(Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen), Staatsblad 511-2011. 
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Ten aanzien van de aanpassingen aan de allocatie: 

 

Vraag 7. Kunt u aangeven op welke wijze de lekverliezen in de allocatie 

verrekend dienen worden, en waarom? 

 

Vraag 8. Kunt u aangeven of de systematiek van de MCF gehandhaafd moet 

blijven, of dient te worden aangepast? 

 

Vraag 9. Hoe moeten volgens u de lekverliezen tussen kleinverbruikers en 

grootverbruikers binnen de allocatie worden verdeeld? 

 

Ten aanzien van de aanpassingen aan de reconciliatie: 

 

Vraag 10. Kunt u aangeven of en hoe de lekverliezen in de reconciliatie 

verrekend dienen worden, en waarom? 

 

Vraag 11. Kunt u aangeven of de systematiek van de MMCF gehandhaafd moet 

blijven, of dient te worden aangepast? 

 

Vraag 12. Hoe moeten volgens u de lekverliezen tussen kleinverbruikers en 

grootverbruikers binnen de reconciliatie worden verdeeld? 

 

 

D. Inwerkingtreding 

De Raad is zich ervan bewust dat verschillende overwegingen een rol kunnen spelen ten 

aanzien van het tijdstip van inwerkingtreding van deze maatregelen.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

• Samenhang tussen de administratieve temperatuurscorrectie en de beperking van 

lekverliezen; 

• Samenhang tussen de administratieve temperatuurscorrectie / beperking van 

lekverliezen, en de introductie slimme gasmeter met de technische 

temperatuurscorrectie. 

 



    

Pagina 9 

De Raad wil graag uw mening horen ten aanzien van de inwerkingtreding van de 

maatregelen. 

 

Vraag 13. Vindt u dat de administratieve temperatuurscorrectie gelijktijdig met 

de beperking van de lekverliezen moet worden uitgevoerd, en 

waarom? 

 

Vraag 14. Vindt u dat de inwerkingtreding van de wijzigingen aangaande de 

administratieve temperatuurscorrectie en de beperking van de 

lekverliezen gelijktijdig met de introductie van slimme meters met 

temperatuurscorrectie16 dient plaats te vinden? 

 

Vraag 15. Vindt u dat de eerder genoemde kruissubsidiëring tussen 

kleinverbruikers en grootverbruikers een reden is om de 

codewijzigingen over de administratieve temperatuurscorrectie en 

de beperking van lekverliezen op sneller in werking te laten treden? 

 

Vraag 16. Zijn er volgens u andere overwegingen die een rol spelen ten 

aanzien van de inwerkingtreding van deze maatregelen? 
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Bijlage 1: Voorbeeld MCF en MMCF voor gas 
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Bijlage 2: Voorbeeld gevolgen meetwinsten voor allocatie en reconciliatie gas 
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Bijlage 3: Technisch netverlies elektriciteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bijlage 4: Verrekening netverlies bij reconciliatie elektriciteit 
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