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Preambule 

Het belangrijkste uit dit consultatie document zou volgens MAIN Energie moeten zijn dat de markt 

zoveel mogelijk transparant is, zodat voorkomen wordt dat bepaalde groepen benadeeld worden. Dit 

wordt bereikt door veroorzakers van problemen ook verantwoordelijk te maken voor het oplossen 

hiervan. Meetwinsten en netverliezen zijn gerelateerd een het beheren van het net en dienen door de 

Netbeheerder te worden opgelost en deze dienen de schade daarvan te dragen. 

 

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? 

Nee omdat: 

1) Meetwinsten die theoretisch aanwezig zouden moeten zijn, niet uit onze financiële gegevens 

blijken; 

2) Enkel de meetwinsten aanpakken zonder de netverliezen op te lossen is slechts een heel klein 

deel van de oplossing; 

3) dD temperatuur van het afgeleverde gas bij laagbouw blijft afwijken in deze situatie van de 

temperatuur van hoogbouw. De aflevertemperatuur van laagbouw zal dichterbij de 

temperatuur van het GOS/grond liggen. De temperatuur van hoogbouw zal hoger liggen 

waardoor inderdaad meetwinsten optreden in de huidige situatie. Aanpassing naar 15 graden 

correctie zal leiden tot meetverliezen voor leverancier op  afnemers op de begane grond, dus 

financieel voordeel voor deze categorie afnemers, voor hoogbouw geldt dat deze van financieel 

negatief naar neutraal zal gaan. De problematiek wordt door de correctie niet opgelost, echter 

het probleem wordt bij een andere partij in de keten neergelegd, namelijk via de reconciliatie 

bij de leveranciers die evenmin invloed kunnen uitoefenen 

4) Lekken op het GOS zelf zijn niet benoemd, onduidelijk is hoe hier mee wordt omgegaan en in 

welke mate hier sprake van is; 

5) Meettoleranties kunnen eventuele meetwinsten beïnvloeden, de verhoging van de temperatuur 

neemt deze verschillen niet weg; 

6) Administratieve onvolkomenheden, op basis van de lange doorlooptijden van reconciliatie en 

de niet tijdige verwerking door netbeheerders kan een mogelijke oorzaak van meetwinsten ook 

zijn dat de administratie van netbeheerders niet op orde is. 

 

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

kleinverbruikermeters dan de huidige methode10 ?  

Wellicht zou het een oplossing zijn dat de meetwinsten administratief bij de netbeheerder worden 

neergelegd. Een Leverancier rekent haar Shipper / inkooppartij af op basis van de volumes zoals deze 

bij de eindverbruiker zijn opgemeten / toegerekend, leidend hiervoor zijn de genormaliseerde standen 

van de meter bij de klant. De netbeheerder rekent vervolgens met de shipper af op basis van het door 

de shipper  op het GOS afgeleverde M3 gas. Hiermee wordt de keten versimpeld en is de netbeheerder 

volledig aanspreekbaar op de door haar getransporteerde volumes gas en heeft de netbeheerder een 

belang om: 

1. Het gas op dezelfde temperatuur af te leveren als dat ze op haar net ter beschikking wordt 

gesteld; 

2. Lekkages in haar leidingen aan te pakken 



3. Meterstanden juist en volledig te verkrijgen aangezien deze direct van invloed zijn op haar 

financiële toerekening 

 

Samengevat, een leverancier betaalt hetgeen is afgenomen via de meters van haar klanten, de klanten 

betalen voor de via de meter geregistreerde afname en de netbeheerder draait op voor de verschillen 

tussen het GOS en de individuele meters. 

 

Vraag 3. Is bovenstaande opsomming van verschillende lekverliesposten naar uw oordeel volledig en 

juist? 

Nee, er zijn situaties bekend dat gas afgeleverd op een overdrachtspunt middels een overdrukventiel 

overgegaan is naar een ander overdrachtspunt, welke overdracht onbemeten was. Dit is/was oa het 

geval bij GOS Leidschendam en GOS Den Haag hierdoor ontstaan er administratieve lekverliezen en 

winsten op andere overdrachtspunten welke niet juist worden afgerekend met betreffende leveranciers 

in de reconciliatie. 

 

Aanvullend hierop zijn mogelijke opwarmingsverliezen door drukverlaging niet meegenomen. 

Onduidelijk is hoe deze worden toegerekend. 

 

Vraag 4. Welke lekverliesposten zijn volgens u beïnvloedbaar, op welke wijze en door welke partij? 

· Gaslekkage, beïnvloedbaar door de netbeheerder door het onderhoud op haar net te verbeteren en 

het net kwalitatief naar een hoger niveau te krijgen   

 

· Graafschade en Fraude, beïnvloedbaar door de netbeheerder door pro-actief het door haar beheerde 

net te monitoren. Indien de netbeheerder een financieel belang heeft zal dit door de netbeheerder 

vanzelf een hogere prioriteit krijgen ter voorkoming. Bij graafschade dient de veroorzaker of diens 

verzekeraar de veroorzaakte lekverliezen te dekken. 

 

· Administratieve Leegstand, beïnvloedbaar door de netbeheerder om bij een bericht van einde 

levering of uithuizing proactief en direct actie te ondernemen en zaken niet haar beloop te laten.  

 

· Meetverschillen, door op een consistente en uniforme wijze de wijze van meten te bepalen en 1 partij 

hier de verantwoordelijkheid voor te geven kan het proces versimpeld worden en door de partij die het 

transport verzorgd van GOS naar afnemer worden beheerst. 

 

Vraag 5. Aan welke partijen dienen de lekverliesposten te worden toegerekend en waarom? 

Lekverliesposten dienen aan de netbeheerder te worden toegerekend, aangezien deze lekverliezen 

voornamelijk aan de kwaliteit van de diensten van de netbeheerder toe te wijzen zijn. 

 

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

toegerekend en waarom? 

Niet beïnvloedbare lekverliezen dienen aan de netbeheerder te worden toegerekend. De reden hiervoor 

is dat op deze wijze alle lekverliezen bij 1 partij worden toegerekend en deze partij hierop kan acteren. 

Indien de toerekening geschiedt aan meerdere partijen zal er altijd een discussie over de onderlinge 

toerekening zijn.   

 

 

 



Vraag 7. Kunt u aangeven op welke wijze de lekverliezen in de allocatie verrekend dienen worden, en 

waarom? 

De primaire toerekening dient ex-post te gebeuren teneinde lekverliezen helder en toerekenbaar te 

krijgen aan de partij die hiervoor verantwoordelijk is. Om e.e.a. niet onnodig lang te laten zijn kan 

vooruitlopend daarop ex-ante een inschatting gemaakt worden zodanig dat leveranciers die op basis 

van de ex-ante teveel hebben betaald aan de shipper gecompenseerd worden.  

 

Vraag 8. Kunt u aangeven of de systematiek van de MCF gehandhaafd moet blijven, of dient te worden 

aangepast? 

De MCF is enkel een administratieve tool om het feit dat verbruiken niet bekend zijn te maskeren en in 

te schatten. Door gebruik van de MCF wordt het voor marktpartijen onnodig moeilijk om de werkelijke 

volumes te beoordelen. Indien frequent van alle aansluitingen standen worden opgenomen / bepaald 

kan het gebruik van een MCF achterwege blijven. De focus van de raad zou in onze optiek derhalve 

moeten liggen in het verhogen van de plicht op tijdige standen collectie. Hiermee wordt tevens een 

push gegeven ten aanzien van de uitrol van “slimme meters”. De betreffende netbeheerders hebben 

dan een groter belang om slimme meters snel in hun netgebied uit te rollen wat uiteindelijk de 

energiemarkt transparanter en flexibeler maakt. 

 

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

allocatie worden verdeeld? 

Lekverliezen dienen niet tussen groot- en kleinverbruikers te worden verdeeld maar volledig ten laste 

te komen van de netbeheerder die daarmee een incentive heeft om haar netgebied goed te 

onderhouden. Gegeven dat grootverbruikers over EVHI meters beschikken is een eerlijke verdeling van 

lekverliezen over groot- en kleinverbruik enkel in te prijzen als een generieke prijs opslag op de 

afgenomen m3.  

 

Vraag 10. Kunt u aangeven of en hoe de lekverliezen in de reconciliatie verrekend dienen worden, en 

waarom? 

Ook in de reconciliatie dienen lekverliezen volledig ten laste te komen van de netbeheerder, die als 

enige partij invloed hierop kan uitoefenen. De wijze waarop dit gebeurt dient op een zo transparant 

mogelijke wijze op basis van werkelijke data (meterstanden en verbruik) plaats te vinden. Gegeven dat 

werkelijke data issues heeft ten aanzien van beschikbaarheid in de huidige situatie zou totdat de uitrol 

van slimme meters is voltooid en nog immer meetwinsten gemaakt worden als tussen oplossing  / 

optie B. gewerkt kunnen worden met “net normen”. Hiermee wordt een door de NMa bepaald 

percentage als “meetwinst” en “lekverlies” als standaard genomen en tussen marktpartijen als basis 

afgerekend, het verschil tussen de gemeten verbruiken van de individuele aansluitingen gecorrigeerd 

met meetwinst en hetgeen afgeleverd door de shipper op het GOS wordt vervolgens bij de betreffende 

netbeheerder in rekening gebracht. Dit leidt ertoe dat voor leveranciers alle meetwinsten gelijk zijn en 

deze onderdeel worden van de totale propositie aan klanten, het niet meer uitmaakt of de meters 

liegen en de netbeheerder op haar verantwoordelijkheden wordt afgerekend (kwaliteit meters, kwaliteit 

net en meterstanden collectie) 

 

Vraag 11. Kunt u aangeven of de systematiek van de MMCF gehandhaafd moet blijven, of dient te 

worden aangepast? 

Zie 10, indien de systematiek zoals hiervoor wordt beschreven wordt doorgevoerd is er geen noodzaak 

tot MMCF. 

 

 

 



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

reconciliatie worden verdeeld? 

Niet, deze dienen volledig ten laste te komen van de netbeheerder. Mocht er toch voor worden 

gekozen om deze om te slaan naar de verbruiker dan dient deze als een opslag per M3 te worden 

opgenomen, eventueel per GOS of Netgebied bepaald. Hiermee wordt ook de kwaliteit van de netten 

achter de diverse GOSsen inzichtelijk. 

 

Vraag 13. Vindt u dat de administratieve temperatuurscorrectie gelijktijdig metde beperking van de 

lekverliezen moet worden uitgevoerd, en waarom? 

Ja, aangezien deze met elkaar financieel verband houden, indien enkel de temperatuurscorrectie wordt 

doorgevoerd wordt de volledige rekening van lekverliezen nog immer bij de leverancier gelegd die 

hierop geen enkele invloed heeft. 

 

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? 

Ja, echter gegeven de lange implementatie termijn van de “slimme meter” zou er voor de 

tussenliggende periode deze problematiek opgelost moeten worden op een pragmatische manier. 

Onze oplossing zoals aangegeven bij vraag 10 kan hiervoor een tijdelijke tussenoplossing bieden die 

recht doet aan de verantwoordelijkheden van iedere marktpartij, deze oplossing kan reeds direct of 

anders per 1 juli 2012 worden ingevoerd. In ieder geval zijn wij van mening dat een oplossing zo snel 

mogelijk dient te worden ingevoerd. 

 

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? 

De kruissubsidiëring op zich niet, echter de gehele problematiek van reconciliatie en de toerekening 

hiervan aan netbeheerders wel. 

 

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

inwerkingtreding van deze maatregelen? 

Geen  


