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Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2: Behorende bij het besluit nr. 103: Behorende bij het besluit nr. 103: Behorende bij het besluit nr. 103: Behorende bij het besluit nr. 103640640640640/28/28/28/28 van de Raad van Bes van de Raad van Bes van de Raad van Bes van de Raad van Bestuur van de Nederlandse tuur van de Nederlandse tuur van de Nederlandse tuur van de Nederlandse 

MedeMedeMedeMededingingsautoriteit tot wijziging van diverse voorwaarden ex artikel 12a en 12b, eerste lid van dingingsautoriteit tot wijziging van diverse voorwaarden ex artikel 12a en 12b, eerste lid van dingingsautoriteit tot wijziging van diverse voorwaarden ex artikel 12a en 12b, eerste lid van dingingsautoriteit tot wijziging van diverse voorwaarden ex artikel 12a en 12b, eerste lid van 

de Gaswetde Gaswetde Gaswetde Gaswet....    

 

 

Samenvatting resultaten marktconsultatie 

 

Scope Marktconsultatie: 

A. De Raad heeft tijdens de consultatie partijen gevraagd te reageren op vragen over de administratieve 

temperatuurscorrectie; de beperking van de lekverliezen en de inwerkingtredingtermijn van beide 

maatregelen. Reacties zijn ingediend door de GNB; Westland Energie (hierna: WES); Energie-Nederland; 

VOEG; LTO Glaskracht; De Consumentenbond; De heer Bakker; FME NCW en Main Energie. De Raad 

zal hieronder kort ingaan op de scope van de consultatie en een samenvatting geven van de reacties van 

de partijen.  

 

Administratieve temperatuurscorrectie 

B. Ten aanzien van de administratieve temperatuurscorrectie heeft de Raad aangegeven te overwegen de 

gemiddelde gastemperatuur, die wordt gebruikt bij de volumeherleiding voor balgenmeters, te verhogen 

van 7 graden Celsius naar 15 graden Celsius. Partijen is om een reactie gevraagd. 

 

Reacties op de marktconsultatie 

C. Uit de reacties is gebleken dat de meeste marktpartijen zich konden vinden in de verhoging van de 

gemiddelde gastemperatuur van 7 graden Celsius naar 15 graden Celsius. Alleen LTO Glaskracht heeft 

aangegeven dat aanvullend onderzoek dient te worden uitgevoerd om een betere gemiddelde 

gastemperatuur te kunnen bepalen. Partijen hebben wel aangegeven dat de voorgestelde gastemperatuur 

van 15graden Celsius een gemiddelde waarde is en afwijkingen zullen voorkomen waardoor onder- en 

overcompensatie gaat optreden. Echter met de introductie van de slimme gasmeter met ingebouwde 

technische temperatuurscorrectie zullen deze afwijkingen niet meer voorkomen. Tenslotte geven enkele 

partijen aan dat er bij gasmeters altijd sprake zal zijn van een zekere meetonnauwkeurigheid.  

 

D. De gezamenlijke netbeheerders en Energie Nederland hebben aangegeven dat voor afnemers die 

behoren tot profielcategorie G2C een verhoging van de gastemperatuur naar 15 graden Celsius zal leiden 

tot overcompensatie. Dit is volgens de GNB een gevolg van het feit dat de meetinstallatie voor deze 

groep afnemers over het algemeen in een buitenkast wordt geplaatst. Door de buitenopstelling zal het 

opwarmingseffect van het gas hier niet plaatsvinden en zullen er geen meetwinsten gaan optreden. De 

GNB en Energie Nederland stellen voor om voor deze groep afnemers de 7 graden methode te blijven 

hanteren.  

 

E. De Consumentenbond en de heer Bakker hebben aangeven dat naast de temperatuurscorrectie ook een 

correctie voor de hoogteligging van de gasmeter dient te worden opgenomen. Als voorbeeld verwijst de 

heer Bakker naar de situatie in Duitsland waar dit type herleiding verplicht is. De heer Bakker geeft aan 

dat het effect van de hoogteligging aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de volumebepaling.  
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F. Ten aanzien van de drukcorrectie hebben de gezamenlijke netbeheerders in hun reactie aangegeven dat 

het toepassen van een drukcorrectie op kleine gasmeters niet doelmatig is. 

 

Beperking van lekverliezen: 

G. In de consultatie is een overzicht gegeven van de verschillende lekverliesposten. Aan partijen is gevraagd 

om aan te geven of het overzicht compleet was. Daarnaast is gevraagd of deze lekverliesposten 

beïnvloedbaar zijn en welke partij(en) hierin een rol spelen. Ook heeft de Raad gevraagd welke partij(en) 

de lekverliesposten zouden moeten dragen. Tenslotte zijn er vragen gesteld over de aanpassingen aan de 

allocatie en reconciliatie. Daarbij is nader ingegaan op de vraag of de MCF en MMCF gehandhaafd 

dienen te blijven of moeten komen te vervallen. 

 

Reacties op de marktconsultatie: 

H. Volgens de meeste marktpartijen is het overzicht van de lekverliesposten compleet. Main Energie heeft 

als enige partij enkele aanvullingen gedaan. Ten aanzien van de beïnvloedbaarheid van de 

lekverliesposten hebben Energie-Nederland; VOEG en Main Energie aangeven dat de meeste 

lekverliesposten door regionale netbeheerders te beïnvloeden zijn. Beïnvloeding kan volgens hen zowel 

rechtstreeks als indirect gebeuren. Indirecte beïnvloeding kan plaatsvinden via de overeenkomsten die 

een regionale netbeheerder heeft met aangeslotenen die fraude plegen maar ook met bijvoorbeeld 

aannemers die graafschade veroorzaken. 

 

I. De gezamenlijke netbeheerders en WES hebben aangegeven dat hoewel de meeste lekverliesposten 

beïnvloedbaar zijn, regionale netbeheerders alleen de fysieke lekverliezen kunnen beïnvloeden en geven 

aan dat regionale netbeheerders hierom ook alleen maar deze lekverliespost moeten dragen. Ten aanzien 

van de overige beïnvloedbare lekverliesposten zijn zij van mening dat deze door de afnemer; de 

aannemer of de leverancier te beïnvloeden zijn en daarom ook door deze partijen moeten worden 

gedragen. Daarnaast geven ze aan dat de lekverliespost ’meetonnauwkeurigheid’ voor zover deze binnen 

de toleranties van de meetvoorwaarden liggen als niet-beïnvloedbaar moeten worden beschouwd.  

 

J. Ten aanzien van de wijzigingen van de allocatieprocessen geven de meeste partijen aan dat de MCF 

binnen de allocatie gehandhaafd dient te blijven. Wel hebben Energie Nederland en VOEG aangegeven 

dat er in de allocatie een aparte lekverliespost moet worden opgenomen die voor rekening dient te 

komen van de regionale netbeheerder. De MCF heeft daarna alleen nog een functie om de geprofileerde 

verbruiken van de profielafnemers zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het werkelijke afnamepatroon 

van de profielafnemers. Main Energie geeft als enige partij aan dat de MCF kan komen te vervallen.  

 

K. Ten aanzien van de aanpassingen aan de reconciliatie hebben Energie Nederland; VOEG en Main 

Energie aangegeven dat de MMCF kan komen te vervallen en dat hiervoor in de plaats een 

‘restbalanspost’ dient te worden gecreëerd waarvoor de regionale netbeheerder verantwoordelijk wordt. 

 

L. Energie Nederland geeft aan dat regionale netbeheerders de lekverliezen niet zelf op de gasmarkt 

moeten inkopen, maar hiervoor een inkoopovereenkomst met een marktpartij dienen af te sluiten. De 

regionale netbeheerder dient daarbij naast het gas ook de programmaverantwoordelijkheid en de 

landelijke transportcapaciteit te contracteren. Volgens Energie Nederland kunnen de netbeheerders deze 

kosten in de tarieven verwerken. VOEG geeft aan dat de netbeheerders een kleine post in de tarieven 

mogen opnemen voor de lekverliezen. Dit om de netbeheerder te prikkelen om de lekverliezen te 

minimaliseren. 
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M. De GNB en WES geven aan dat indien de netbeheerders toch de lekverliezen dienen te dragen deze 

buiten maatstafconcurrentie moeten worden gehouden omdat de lekverliezen voor een regionale 

netbeheerder niet beïnvloedbaar zijn. Daarnaast geeft WES aan dat er bij lekverliezen rekening dient te 

worden gehouden met verschillen tussen netbeheerders onderling. De kosten van de lekverliezen dienen 

daarom te worden opgenomen als onderdeel van de objectiveerbare regionale verschillen (hierna: ORV). 

 

Inwerkingtreding: 

N. Aan het einde van de consultatie heeft de Raad vragen gesteld omtrent de inwerkingtreding van 

onderhavige maatregelen. Deze vragen hadden betrekking op het tijdstip van inwerkingtreding en de 

afhankelijkheden die een rol spelen voor de inwerkingtreding. 

 

O. In hun reactie hebben de meeste partijen aangegeven dat de administratieve temperatuurscorrectie en 

de beperking van de lekverliezen gelijktijdig inwerking moeten treden. Alleen de GNB hebben 

aangegeven dat de administratieve temperatuurscorrectie en de beperking van de lekverliezen 

afzonderlijk inwerking kunnen treden. De heer Bakker en de Consumentenbond dringen aan op een zo 

snel mogelijk inwerkingtreding. Energie Nederland heeft daarbij aangegeven de maatregelen niet in een 

winterperiode inwerking te laten treden. 

 

P. VOEG en Energie Nederland hebben aangegeven dat de administratieve temperatuurscorrectie niet later 

inwerking mag treden dan het moment waarop slimme meters worden geplaatst met de technische 

temperatuurscorrectie. Dit om kruissubsidiëring tussen slimme en gewone meters te voorkomen. 

Energie Nederland heeft daarbij als enige partij een tijdstip van inwerkingtreding voorgesteld en stelt 

voor dit te doen op het moment dat de eerste slimme meters met temperatuurscorrectie worden 

geplaatst. Naar verwachting gebeurt dit eind 2013 en stelt daarom de maatregelen op 1 oktober 2013 in 

werking te laten treden. 

 

Overig: 

Q. Energie Nederland geeft daarnaast aan dat er in de voorwaarden een verplichting voor de regionale 

netbeheerders dient te worden opgenomen waarbij maandelijks de hoogte van de lekverliezen door de 

regionale netbeheerder dient te worden gepubliceerd. 
 

 


