
Van: Charlie Droste 

Verzonden: vrijdag 3 februari 2012 16:09 

Aan: EK Codes 
Onderwerp: RE: Zaak 103640: Consultatie administratieve temperatuurscorrectie en beperking 

lekverliezen gas => Reactie FME 

Geachte NMa; geachte heer/mevrouw, 

 

FME ontving bijgaande informatie met de uitnodiging hierop onze zienswijze te geven. Graag maken 

wij gebruik van deze consultatie door te reageren op de vragen 1 en 3 tot en met 16, zoals door u 

opgesteld zijn in de toegezonden bijlage. Wij hebben daartoe intern overleg gevoerd. Omdat wij 

e.e.a. via de mail kregen, reageren wij bij deze ook per mail. Onze zienswijze op de door u gestelde 

vragen is als volgt: 

 

Vaag 1: verhoging gastemperatuur 

FME moet ervan uitgaan dat de bedoelde verhoging - los of het precies 15 gr Celsius is – de 

werkelijkheid beter benadert waardoor ook een nauwkeuriger/eerlijker afrekening van 

hoeveelheden plaats vindt. Dit komt dan tegemoet aan het significant verminderen van de 

meetwinst. Wij gaan ervan uit dat de 15 graden Celsius is gebaseerd op gedegen onderzoek. 

 

Vraag 3: lekverliesposten 

Ja, methodisch correct te gebruiken (zonder te vergaande detaillering), waarbij graafschade en 

fraude wel opgesplitst worden! Gezien de aard (en verrekening) van deze bedoelde 2 onderdelen is 

bundeling niet logisch. 

 

Vraag 4: beïnvloeding lekverliezen 

De netbeheerders voor: gaslekkage, graafschade (goede tekeningen verstrekken; dwingend gebruik 

daarvan –blijvend- regelen en handhaven bij de aannemers e.d.), fraude (voor zover het de 

opsporing betreft primair om veiligheidsredenen), en administratieve leegstand (snelle opvolging 

afspraken en bekende verliesposten bij de afnemer in rekening brengen) 

De meetbedrijven voor: adequate (ijkings-, onderhouds- en vervangings-)programma’s ter 

minimalisering van meetverschillen. Indien de meetbedrijven (zijnde aparte entiteiten) aantoonbaar 

nalatig handelen, dan moeten zij daar –zonder pardon- ook de rekening voor krijgen. 

 

Vragen 5 en 6: toerekening van lekverliesposten 

Bij gaslekkages: de netbeheerder bewaakt adequaat de kwaliteit van de netten. Bij verliezen is dat 

onderdeel van de operationele kosten die zo laag mogelijk moeten worden gehouden. 

Bij graafschade: de veroorzaker zoals een aannemer (via de netbeheerder). Mogelijk ook de 

netbeheerder als die in gebreke is gebleven; bijvoorbeeld m.b.t. de vastlegging van gegevens en het 

adequaat beschikbaar stellen van de informatie aan derden. 

Bij fraude: indien niet gelokaliseerd, dan per definitie gesocialiseerd. Maar primair de netbeheerders 

hebben –in gezamenlijkheid met andere partijen- wel een belangrijke taak de fraude actief te 

bestrijden. Elke afnemer betaalt; dat is het uitgangspunt. Hier moet het socialiseren van gederfde 

inkomsten zoveel mogelijk worden uitgebannen. 

Bij leegstand: de netbeheerder als expliciet onderdeel van de operationele kosten, maar primair de 

gederfde inkomsten/kosten bij de daadwerkelijke afnemer leggen (bij problemen direct afsluiten of 

met terugwerkende kracht laten betalen). 

 

Vragen 7 en 10: lekverliezen in de allocatie resp. reconciliatie 

Allocatie: door middel van goed onderbouwde schattingen. Is kosteneffectieve werkwijze door ook 

de daadwerkelijke verrekening van verschillen bij de reconciliatie plaats te laten vinden. 

Reconciliatie: zo betrouwbaar mogelijk op basis van meetresultaten. 



 

Vragen 8 en 11: handhaving systematiek MCF bij allocatie resp. MMCF bij reconciliatie 

Allocatie: ja, en expliciet en transparant houden. Uitgangspunt daarbij is dat het temperatuuraspect 

zoveel als mogelijk is geëlimineerd. 

Reconciliatie: idem. 

 

Vragen 9 en 12: verdeling lekverliezen tussen typen verbruikers bij allocatie resp. reconciliatie 

Gederfde inkomsten toerekenen op basis van een risicomodel. Voorstel: creëer een verdeelsleutel 

waarbij rekening wordt gehouden met de plaats in het net, en gericht op hoogte van de risico’s op 

lekverliezen (bijvoorbeeld aantal/typen verbindingspunten is sterk verschillend; fraude wellicht 

alleen op deelnetten etc.). Ook hier geen algehele socialisering van kosten. 

 

Vraag 13: gelijktijdige uitvoering 

Ja, gelijktijdigheid; mede gelet op uitvoeringstechnische (kosten)aspecten. 

 

Vraag 14: gelijktijdigheid met slimme meters 

Nee, want de algehele (en geaccepteerde) uitrol van slimme meters duurt naar verwachting te lang. 

 

Vraag 15: snelle in werking treding codewijzigingen 

Dit moet vooral volgens een realistische codewijzigingsplanning gebeuren. 

 

Vraag 16: andere overwegingen 

De algemeen maatschappelijke kosten zijn mede van belang. FME heeft (thans) niet die inzage in de 

feiten; de feiten die de netbeheerders wel als managementinformatie (behoren te) hebben. Is vanuit 

de netbeheerders de meer gedetailleerde informatie transparant voorhanden? Hoe groot is het 

probleem van de lekverliezen nu werkelijk; ook in termen van kosten en aan wie deze te wijten zijn? 

Verder zullen er bij veranderingen kosten aan de implementatie verbonden zijn. Hoe pakken die 

implementatiekosten dan uit in relatie tot de beoogde verbeteringen? Wellicht moet dan volstaan 

worden met het leggen van accenten: bijvoorbeeld op de onderdelen die rechtstreeks tot 

doorbelasting van graafschade (niet nu al nagenoeg 100%?), fraudeurs e.d. te maken hebben.  

 

Meer in het algemeen staat FME op het standpunt dat het aan de netbeheerders is om hun taken en 

verantwoordelijkheden ook op dit dossier, actief vorm te geven op basis van goede 

managementinformatie (die zij in feite alleen kunnen verzamelen). Daarop vertrouwen wij graag. 

 

Voor eventuele verdere toelichting zijn wij uiteraard beschikbaar. 
 
Met  vriendelijke groet, 
C.L. (Charlie) Droste MSc 

Vereniging FME-CWM 

directie Beleid 

afd. milieu en energie  
  


