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In de eerste plaats wil de vereniging Energie-Nederland de ACM hartelijk danken voor de gelegenheid om 
in aanvulling op onze schriftelijke zienswijze een mondeling toelichting te geven op het ontwerpbesluit 
van de ACM "Wijziging technische voorwaarden inzake de administratieve volumeherleiding en beperking 
netverliezen voor gas". 

Wij willen nogmaals benadrukken dat Energie-Nederland op hoofdlijnen verheugd is over het besluit van 
de ACM om gelijktijdig de administratieve temperatuurcorrectie en maatregelen ter beperking van de 
netverliezen gas in te voeren, waarbij de netverliezen gas in z'n geheel toegewezen worden aan de 
regionale netbeheerders. 

Voor Energie-Nederland is daarbij aanvullend van belang dat de regionale netbeheerders niet de vrijheid 
hebben om naar eigen inzicht en/of ter eigen faveure een schatting mogen maken van de netverliezen. 

In het besluit moet volgens ons worden vastgelegd op welke wijze de regionale netbeheerders de 
netverliezen bepalen en wel op zodanige wijze dat de netverliezen gas uiteindelijk zo goed als mogelijk 
de werkelijkheid benaderen waardoor de inkoopkosten van netverliezen gas een weergave zijn van de 
daadwerkelijke kosten die zij veroorzaken. Deze kosten zijn dus inclusief het juiste niveau van de 
landelijke transportkosten (-17 graden Celsius niveau), de noodzakelijke flexibiliteitskosten, de kosten 
voor de veroorzaakte programmaverantwoordelijki6h tuiteraard de cornmoditykosten. Door het vastleggen 
van de methodiek van het opnemen van de netverliezen in de near real time en offline allocatie wordt de 
transparantie vergroot. Dit in tegenstelling tot het enkel opnemen van de netverliezen in de reconciliatie 
waarbij het afnameprofiel er niet toe doet en er geen recht wordt gedaan aan het 
kostenveroorzakingsprincipe. Een bijkomstigheid is dat hiermee de regionale netbeheerder ook zo 
optimaal mogelijk geprikkeld wordt om de netverliezen te beperken. 

Volgens Energie-Nederland kan bovenstaande enkel worden gerealiseerd door op transparante wijze een 
profiel vast te stellen ten behoeve van de netverliezen inclusief een standaardjaarverbruik per netgebied. 
Daarnaast zijn wij van mening dat het opstellen van een rapportage per netgebied noodzakelijk is waarbij 
de regionale netbeheerder inzicht geeft in de oorzaak van de maandelijkse netverliezen verdeeld in 
leverancierloze aansluitingen, fysieke netverliezen, meetafwijkingen en nneetfouten. Op basis van deze 
rapportage geeft de regionale netbeheerder dan ook inzicht in het effect van de maatregelen die zij 
nemen om de netverliezen te beperken. 
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