
Van: Rob van der Valk 

Verzonden: dinsdag 7 februari 2012 14:05 

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

lekverliezen gas 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Langs deze weg reageer ik graag namens LTO Noord Glaskracht op het consultatiedocument 

‘administratieve temperatuurscorrectie en beperking lekverliezen gas’. 

 

 

Vraag 1 

Het vaststellen van een juiste waarde van de gastemperatuur voorkomt voor een groot deel de 

meetverschillen. Een volledige uitbanning van meetverschillen is echter onmogelijk, omdat de 

werkelijke aardgastemperatuur altijd zal blijven afwijken op aansluitingen niveau. Ook zitten er 

foutmarges in de meting zelf, die niet voorkomen worden door een (gemiddeld juiste) waarde van de 

gastemperatuur. 

Op basis van het (beperkte) onderzoek van KEMA naar de temperatuur van afgeleverd aardgas kan 

niet de conclusie verbonden worden dat de veronderstelde gastemperatuur op 15 graden Celsius 

gesteld moet worden. Wij hebben vernomen dat uit meerdere onderzoeken eerder een 

gastemperatuur van circa 13 graden Celsius resulteerde. Daarmee stellen wij vast dat gedegen 

onderzoek naar de juiste gastemperatuur essentieel is, temeer omdat nu het doel is kruissubsidie 

voor de toekomst uit te sluiten. Als een dergelijk onderzoek tijd kost dient de NMa er duidelijk over 

te zijn dat voor de komende tijd een tijdelijke gastemperatuur wordt vastgesteld die kan worden 

gewijzigd na afronding van het onderzoek. 

 

Vraag 2 

Wij zien geen doelmatige alternatieven voor de grondtemperatuurmethode om het geleverde 

gasvolume te herleiden op aansluitingen zonder volumeherleidingsinstrument. 

 

Vraag 3 

Wij kunnen geen andere lekverliesposten bedenken. 

 

Vraag 4 

De inzet van de NMa om prikkels in te gaan bouwen om lekverliezen te voorkomen door deze in 

eerste instantie toe te wijzen aan de partijen die ze kunnen beïnvloeden lijkt ons positief. Door 

helder vast te stellen welke lekverliezen niet te beïnvloeden zijn en welke wel, kan dit een bijdrage 

leveren aan het vermijden van de verliezen.   

Gaslekkage is voor een groot deel maar niet volledig te voorkomen. De partij die hier invloed op 

heeft is de netbeheerder. 

Graafschade en fraude zijn gedeeltelijk te voorkomen. Veroorzakers zijn divers. Veelal ligt de 

beïnvloeding in de juridische sfeer (aansprakelijkheid, handhaving en opsporingsbevoegdheid 

politie). 

Administratieve leegstand is deels te voorkomen door zoveel mogelijk het verbruik toe te wijzen aan 

een aangeslotene. De partij die hier vooral invloed op heeft is de gasleverancier.  

Meetverschillen ontstaan ook als gevolg van de toegestane foutenmarge in de meting. Deze 

meetverschillen zijn niet beïnvloedbaar. 

 

Vraag 5 

De beïnvloedbare lekverliesposten dienen toegerekend te worden aan de netbeheerder. 

 



Vraag 6 tot en met 12 

De niet beïnvloedbare lekverliezen moeten ons inziens zonder kruissubsidie gesocialiseerd worden. 

We hebben geen voorkeur voor de methode waarmee dit doel wordt bereikt. Kruissubsidie wordt in 

onze ogen zoveel mogelijk voorkomen door de lekverliezen volumegewijs te verdelen tussen groot- 

en kleinverbruik en binnen de categorie te verrekenen via de voor de netbeheerder toepasselijke 

tariefdrager. 

 

Vraag 13 tot en met 16 

Wij zijn er groot voorstander van om de meetwinsten en lekverliezen integraal en gelijktijdig  te 

bekijken en te regelen.  Daarbij dient goed gekeken te worden naar consequenties voor de 

(wijzigingen in de) kostenverdeling tussen marktpartijen en tariefstelling aan eindgebruikers. 

Daarbij is er een samenhang met de invoering van slimme meters, omdat deze op aansluitingniveau 

het gasverbruik herleiden. Gelijktijdige invoering heeft daarom de voorkeur. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
Rob van der Valk 
beleidsspecialist energie en CO2 

 

 
 

 


