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Hierbij ontvangt u de reactie van de gezamenlijke netbeheerders op uw consultatiedocument “Admini-
stratieve Temperatuurscorrectie & Beperking Lekverliezen Gas”. Graag maken wij van de geboden 
gelegenheid gebruik om onze zienswijze op uw consultatiedocument te geven.  
 
Voordat een antwoord wordt gegeven op de in uw consultatiedocument gestelde vragen, willen we 
graag van de gelegenheid gebruik maken om enkele algemene, inleidende opmerkingen te plaatsen 
rond de onderhavige dossiers. 
 
Het voortraject 
Zoals u bekend hebben wij, waar mogelijk in overleg met een delegatie van Energie-Nederland in het 
afgelopen jaar getracht codewijzigingsvoorstellen op te stellen voor beide onderhavige dossiers. Mede 
dankzij dit overleg is het mogelijk gebleken om tot een inhoudelijk compromis te komen waar zowel 
leveranciers als netbeheerders zich in konden vinden. Uitsluitend over de al dan niet noodzakelijke 
samenhang tussen deze beide dossiers en enkele andere grote lopende mutatieprojecten in de sec-
tor, alsmede over de meest gewenste implementatiedatum van een en ander kon (nog) geen over-
eenstemming worden bereikt. Voor meer informatie over het voortraject en ons voorstel voor het ver-
volgtraject, verwijzen wij u graag naar onze brief van 6 oktober 2011 met kenmerk N 2011-595, waar-
op wij overigens nog geen reactie uwerzijds hebben ontvangen. 
 
Begripsgebruik 
Zowel uit de discussie over de onderhavige dossiers in het afgelopen jaar als uit uw consultatiedocu-
ment blijkt dat het – met name voor het onderdeel “lekverliezen” – van groot belang is om een eendui-
dig begrippenkader te hanteren. Wellicht ten overvloede zette wij daarom onderstaand de verschillen-
de zaken die een rol spelen op een rij: 
 
De hoeveelheid gas die door het regionale net stroomt kan worden onderscheiden in twee hoofdgroe-
pen: (A) de hoeveelheid die op de ingangen van het regionale net gemeten wordt èn die op de uitgan-
gen wordt gealloceerd aan aansluitingen (c.q. de leveranciers / programmaverantwoordelijken op die 
aansluitingen). (B) de hoeveelheid die op de ingangen van het regionale net gemeten wordt en die 
niet kan worden gealloceerd aan aansluitingen op de uitgangen van het regionale net. Oftewel het 
verschil tussen het aan de ingangen gemeten volume en het aan de uitgangen gealloceerde volume. 
Deze hoeveelheid in z’n totaliteit duiden we aan als de meetverschillen.   
 
Deze meetverschillen laten zich vervolgens onderscheiden in drie categorieën: 

(1) Fysieke lekverliezen. Daarbij gaat het om daadwerkelijke uitstroom van gas t.g.v. lekken in 
gasleidingen of beschadigingen van gasleidingen t.g.v. graafschades. 
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(2) Administratieve netverliezen. Daarbij gaat het om volumes die niet op de normale wijze 
kunnen worden gealloceerd omdat er sprake is van (a) geen meting en geen leverancier / 
programmaverantwoordelijk (bijvoorbeeld fraude), of (b) wel een meting maar geen leveran-
cier / programmaverantwoordelijke (bijvoorbeeld leegstand of ontijdige verhuismeldingen). 

(3) Meetonnauwkeurigheden. Daarbij gaat het om (a) de onnauwkeurigheid die elke meetin-
richting – zowel bij klanten als op de inkoopstations – heeft, ook al voldoet hij aan alle wettelij-
ke specificaties, daarnaast (b) de onnauwkeurigheid ten gevolge van de berekening van forfai-
taire verbruiken op legaal onbemeten aansluitingen (kookgas) en (c) de onnauwkeurigheid die 
direct wordt veroorzaakt doordat bij kleine aansluitingen de meting tot nog toe normaliter niet 
wordt gecorrigeerd voor druk en temperatuur.    

 
Onze reactie op de gestelde vragen 
Vraag 1: 
Wij ervaren het issue “meetwinst” niet als een probleem. Zoals in het door KIWA in uw opdracht uitge-
voerde onderzoek duidelijk is aangegeven is er een directe relatie tussen de temperatuurcorrectie en 
de commodityprijs. Door middel van de meetcorrectiefactor in de profielensystematiek worden de vo-
lumes t.g.v. de “meetwinst” gealloceerd aan leveranciers van profielafnemers. Een wijziging van de 
administratieve temperatuurcorrectie zal dus leiden tot een gewijzigde meetcorrectiefactor en dat zal 
weer leiden tot door de leveranciers aangepaste comodityprijzen. Dat neemt niet weg dat wij begrip 
hebben voor de politieke wens om het verschijnsel “meetwinst” terug te dringen. Zeker nu eind 2012 
de slimme meter met fysieke temperatuurcorrectie haar intrede doet. De voorgestelde waarde van 
15oC in plaats van de thans gebruikt 7oC is wat ons betreft voor dit moment – waarbij nog geen verder 
onderzoek is gedaan naar de juistheid van deze temperatuur - louter een redelijke pragmatische keus. 
Daarbij moeten we ons ook realiseren dat dit nog steeds een gemiddelde correctie is. Als we de wer-
kelijke gemiddelde correctiefactor zouden weten en gaan toepassen wordt daarmee de gemiddelde 
“meetwinst” over alle aansluitingen gereduceerd tot 0 (nul), maar de “meetwinst” of het “meetverlies” 
ten gevolge van het meten zonder fysieke temperatuurcorrectie op individuele aansluitingen blijft be-
staan. Dat betekent dat er voor individuele aangeslotenen per saldo niets verandert omdat het geme-
ten volume weliswaar omlaag gaat, maar de prijs per eenheid volume met eenzelfde factor omhoog. 
 
Overigens blijkt uit het consultatiedocument niet wat nu de omvang en impact van het “probleem” is.  
 
Vraag 2: 
Een oplossing voor dit “probleem” is overal een EVHI toepassen. Maar bij kleine aansluitingen is dit – 
vanwege de hoge kosten – hoogstwaarschijnlijk niet doelmatig. Met de komst van de slimme meter 
met fysieke temperatuurcorrectie zal de problematiek op termijn aanzienlijk verminderen.  
 
Vraag 3: 
Het in uw consultatiedocument geschetste overzicht is wat ons betreft volledig. De door u gebruikte 
begrippen ter aanduiding van de verschillende categorieën kunnen aanleiding geven tot miscommuni-
catie. Vandaar dat wij eerder in deze brief onder het kopje “begripsgebruik” uiteen hebben gezet hoe 
een en ander eenduidig kan worden aangeduid en gecategoriseerd.  
 
Het onderdeel “meetverschillen” (door ons genoemd meetonnauwkeurigheden) is ons inziens in het 
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consultatiedocument niet helemaal correct beschreven. Zo staat er bijvoorbeeld ten onrechte dat het 
lekverliezen betreffen die worden gemeten. Een betere beschrijving voor dit verschijnsel is wat ons 
betreft: “Deze post wordt veroorzaakt door verschillen die optreden doordat een gasmeter simpelweg 
niet 100% perfect kan meten, zowel een meter bij de klein- en grootverbruiker als de meter op het in-
voedende GOS niet. Als gevolg hiervan heeft de wetgever onnauwkeurigheden geaccepteerd en op-
genomen in de wetgeving. Ook al voldoet een meter aan de wet, dan nog veroorzaakt deze verschil-
len binnen de band van geaccepteerde onnauwkeurigheden” 
 
Vraag 4: 
1.a Binnen de categorie “fysieke lekverliezen” is de post “gaslekken” beïnvloedbaar door de netbe-

heerder. Om die invloed doelmatig te kunnen uitoefenen heeft de netbeheerder lekzoekpro-
gramma’s die ingekaderd zijn door NEN-normen. Daarnaast dienen de netbeheerders de me-
thaanemissie te rapporteren. Er is hier sprake van gasvolumes die niet gemeten zijn en die niet 
aan een leverancier kunnen worden gealloceerd.  

1.b Binnen de categorie “fysieke lekverliezen” is de post “graafschade”  niet beïnvloedbaar door 
partijen met een marktrol in de energiemarkt (leverancier, netbeheerder, etc.). Om toch invloed 
te kunnen uitoefenen (op de gravende partijen) kennen we het verschijnsel KLIC-melding en de 
WION. Er is hier sprake van gasvolumes die niet gemeten zijn en die niet aan een leverancier 
kunnen worden gealloceerd. 

2.a Binnen de categorie “administratieve netverliezen” is de post “fraude” evenmin beïnvloedbaar 
door partijen met een marktrol in de energiemarkt (leverancier, netbeheerder, etc.). Mogelijke 
beïnvloeding van de potentiële fraudeur ligt meer in de sfeer van politie en justitie. Er is hier 
sprake van gasvolumes die niet gemeten zijn en die niet aan een leverancier kunnen worden 
gealloceerd. 

2.b Binnen de categorie “administratieve netverliezen” is de post “administratieve leegstand” te be-
invloeden door de aangeslotene, de leverancier en de netbeheerder, afhankelijk van welke ad-
ministratieve “misser” is gemaakt. Een aangeslotene kan de periode van “administratieve leeg-
stand” bekorten door een verhuizing eerder door te geven. Een leverancier kan deze periode 
bekorten door verhuismeldingen sneller in behandeling te nemen zodat die de netbeheerder 
eerder bereiken. Een netbeheerder kan die periode bekorten door van de leverancier ontvan-
gen verhuismeldingen sneller te verwerken. De norm hiervoor staat echter thans reeds op “één 
dag”. Een vaak gehoorde remedie in dit verband is dat de netbeheerder eerder tot de-activeren 
van de aansluiting zou moeten overgaan. Daarbij moet ons inziens wel rekening gehouden 
worden met aspecten als klantvriendelijkheid en doelmatigheid. Administratieve leegstand wordt 
in veel gevallen simpelweg veroorzaakt door onwetendheid of onoplettendheid van verhuizende 
aangeslotenen. Om in zulke gevallen gelijk aan te komen met afsluiten is niet klantvriendelijk. 
Daarnaast moet de netbeheerder ook een afweging maken tussen de kosten die gepaard gaan 
met de administratieve leegstand en de kosten die gepaard gaan met een fysiek bezoek aan de 
aansluiting in het kader van een poging tot afsluiting. Wij verwachten dat de post “administratie-
ve leegstand” overigens aanzienlijk kleiner zal worden als de slimme meter ruime toepassing 
heeft gekregen. 

3.a Binnen de categorie “meetonnauwkeurigheid” is de post “normale onnauwkeurigheid van de 
meetinrichtingen” te beïnvloeden door de wettelijk vereiste nauwkeurigheid van meetinrichtin-
gen aan te passen. Wij gaan er van uit dat dat buiten de scope van dit onderzoek valt. Temeer 
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ook omdat een aanpassing van de wettelijke nauwkeurigheid tot aanzienlijke maatschappelijke 
lasten zal leiden door verplichte plaatsing van nauwkeurigere meters en waarvoor de techniek 
nog niet aanwezig is.  
Overigens willen wij bij deze post opmerken dat de gemiddelde onnauwkeurigheid over de tota-
le populatie meetinrichtingen (afgezien nog van de temperatuur- en drukcorrectie) zeker niet 0 
(nul) is.  Deze post is zeker niet door de netbeheerders te beïnvloeden. Niet door aanpassing 
van de wet en niet door vervanging van meer nauwkeurige meters (als dat al technisch mogelijk 
zou zijn) omdat eerstgenoemde is voorbehouden aan de wetgever en laatstgenoemde niet is 
toegestaan voor een netbeheerder (alleen een meetverantwoordelijke in opdracht van een aan-
geslotene kan dat doen.) Hierbij geldt dat de markt voor grootverbruikmetingen een vrije markt 
betreft welke is voorbehouden aan de meetbedrijven en niet aan de netbeheeerders. 

3.b De post “meetonnauwkeurigheid” t.g.v. forfaitaire allocatie van onbemeten aansluitingen is be-
invloedbaar door het terugdringen van de onbemeten aansluitingen. Door middel van uw besluit 
102442/3 is al geregeld dat er na 01-07-2007 geen nieuwe onbemeten aansluitingen meer bij 
mogen komen. Daarmee zal deze post door de tijd heen kleiner worden. 

3.c De meetonnauwkeurigheid t.g.v. het ontbreken van temperatuurcorrectie is bij de vragen 1 en 2 
al aan de orde geweest. Ten aanzien van drukcorrectie is in het eerder genoemde onderzoek 
van KIWA geconstateerd dat toepassing van drukcorrectie op kleine gasmeters niet doelmatig 
is. Opgemerkt wordt hierbij dat door het achterwege blijven van een perfecte drukcorrectie (als 
al technisch mogelijk zou zijn) de bestaande meetonnauwkeurigheid ongewijzigd blijft. 

 
Voor de algemene overwegingen ten aanzien van de beïnvloedbaarheid van de verschillende posten 
door de marktrollen verwijzen wij naast het bovenstaande graag naar onze brief t.a.v. vermindering 
van administratieve netverliezen elektriciteit (N 2012-601 d.d. 2 januari 2012). 
 
Vraag 5 en 6: 
De verschillende posten dienen zoveel mogelijk te worden toegerekend aan de veroorzakende partij, 
namelijk de partij die het gas aan het net onttrokken heeft, en waar mogelijk binnen de normale alloca-
tiespelregels en daarmee via de leverancier. Concreet betekent dit dat als de betreffende volumes 
kunnen worden vastgesteld en de betrokken leverancier kan worden geïdentificeerd, de desbetreffen-
de volumes uit de verzamelbak “meetverschillen” moet worden overgeheveld naar de normale alloca-
tie. Is dat niet mogelijk, maar is wel duidelijk wie het gas aan het net onttrokken heeft, dient de netbe-
heerder dit (inclusief evt. belastingen) rechtstreeks bij de onttrekker te kunnen verhalen.  
 
Voor wat betreft de post meetonnauwkeurigheid geldt dat deze door zowel  de netbeheerder als de 
leverancier niet beïnvloed kan worden. Momenteel is deze post verdisconteerd (gesocialiseerd) in de 
tarieven van de leveranciers, hetgeen tot de laagste maatschappelijke kosten leidt. De meetonnauw-
keurigheid loopt nu namelijk mee in de inkoopportfolio’s van de leveranciers waarbij geldt dat het in-
kopen van gas core-business is van de leveranciers. Er is geen partij te veronderstellen die dat beter 
zou kunnen dan de leveranciers.  
Wanneer deze meetonnauwkeurigheid zou moeten worden gesocialiseerd door de netbeheerders in 
haar tarieven dan gelden hierbij de volgende kanttekeningen: 
- door deze ommezwaai wordt het systeem een stuk complexer en daarmee duurder ten opzichte 

van het huidige systeem (meetonnauwkeurigheid dient in het verdelingsproces te worden bepaald 
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en verdeeld naar de netbeheerders); 
- bij deze duurdere oplossing dient ook weer gezocht te worden naar een situatie met als dan de 

laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Deze situatie kan als volgt bereikt worden: 
o De netbeheerders verrekenen meetonnauwkeurigheid en andere overgebleven meetver-

schillen direct met de gezamenlijke programmaverantwoordelijken, gefaciliteerd door GTS 
via de reconciliatie. De netbeheerders krijgen hierdoor geen positie in de handelsketen: er 
hoeven geen (complexe) aanbestedingen te worden gedaan en er hoeven geen commo-
dity-afdelingen te worden opgetuigd bij de netbeheerders.  

o Vanwege de niet-beïnvloedbaarheid door de netbeheerders dienen deze niet-
beïnvloedbare kosten buiten de maatstaf te blijven. Er is namelijk geen prikkel te beden-
ken voor kosten waar men geen invloed op uit kan oefenen.  

o Deze kosten dienen als een ORV (of vergelijkbaar) worden behandeld en waarvoor de 
netbeheerder alsdan facturen van GTS kan overleggen aan NMa. Vanwege de mogelijke 
grilligheid van de kosten past een situatie waarbij op een zo kort als mogelijke termijn ver-
rekening plaatsvindt (bijvoorbeeld jaarlijks). 

In dit kader merken wij nog op dat u in uw tekst ‘kruissubsidiering’ stelt dat meetwinsten alleen optre-
den bij profielafnemers die niet beschikken over een EVHI. Dit is niet correct. Verschillen als gevolg 
van geaccepteerde meetonnauwkeurigheid (verliezen of winsten) treden op zowel bij klein- als bij 
grootverbruikmeters. Dit staat los van toepassing van een eventuele EVHI. 
 
Vraag 7: 
Zie het antwoord op vraag 5 en 6. Als het volume en de betrokken leverancier kan worden achter-
haald dient deze correctie op de normale wijze in de allocatie te worden meegenomen. Als het volume 
niet kan worden achterhaald komt het – in het geval gekozen wordt voor socialisering via de tarieven 
van de netbeheerders -  via de reconciliatie bij de netbeheerder terecht (zie antwoord op vraag 5/6). In 
de allocatie is de netbeheerder geen partij. In de reconciliatie krijgt de netbeheerder de niet aan ande-
re partijen toerekenbare volumes toebedeeld en betaalt daarvoor via GTS aan alle betrokken leveran-
ciers / programmaverantwoordelijken door middel van de normale reconciliatieverrekenspelregels.  
 
Vraag 8: 
De MCF moet gehandhaafd blijven, want de MCF dient meer doelen dan alleen het huidige aan leve-
ranciers van profielafnemers toerekenen van de “meetwinsten”. Wel zal de MCF in de nieuwe situatie 
veel dichter bij “1” zitten. 
 
Vraag 9:   
In het geval dat wordt gekozen voor socialisering via de tarieven van de netbeheerders, is er geen 
wijziging ten opzichte van nu noodzakelijk. In de voorgestelde methodiek ontstaat geen verdelings-
vraagstuk omdat de verschillen via het proces reconciliatie dan bij netbeheerders terechtkomen. 
 
Vraag 10: 
Ja, zie het antwoord op vraag 7. 
 
Vraag 11: 
De MMCF verdwijnt in de nieuwe situatie. 
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Vraag 12: 
Zie het antwoord op vraag 5, 6 en 7. Wanneer zou worden gekozen voor socialisering via de tarieven 
van de netbeheerders geldt dat de niet toerekenbare posten in de reconciliatie bij de netbeheerder 
terechtkomen. De kosten die hij daarvoor maakt socialiseert hij via de transporttarieven. Hierbij is van 
belang om op te merken dat de hoeveelheid niet alloceerbare posten per netbeheerder aanzienlijk 
kunnen verschillen. Onder andere doordat bepaalde typen grootverbruikers- en gosmeetinrichtingen 
met asymmetrische onnauwkeurigheid in netbeheerders gebieden met veel grootverbruikers relatief 
veel meer voorkomen. Aanvullend op het gestelde bij vraag 5/6 zijn wij ook hierom van mening dat de 
kosten die de netbeheerder maakt voor de dekking van het totaal van de niet toerekenbare posten als 
niet beïnvloedbare kosten moeten worden beschouwd en derhalve buiten de maatstaf moeten worden 
gehouden. 
 
Vraag 13: 
Naar onze mening hoeven deze dossiers niet gekoppeld te zijn. De codewijziging ‘administratieve 
temperatuurscorrectie’ kan wat ons betreft op korte termijn worden ingevoerd zonder de codewijziging 
‘beperking lekverliezen.’ 
 
Vraag 14: 
Als de administratieve temperatuurscorrectie eerder komt dan de slimme meter met fysieke tempera-
tuurscorrectie, kan dat tot gevolg hebben dat aangeslotenen met een relatief koude meterkast een 
financieel nadeel hebben van een slimme meter met fysieke temperatuurscorrectie en deze dus eer-
der zullen weigeren. Vanuit dat oogpunt is het dus wellicht verstandig om deze aanpassing te doen 
nadat de uitrol van de slimme meter met fysieke temperatuurscorrectie goed op gang is gekomen. Een 
eventuele wijziging van allocatie aan de leveranciers van profielafnemers naar reconciliatie richting 
netbeheerders kan wat ons betreft vanwege de verregaande systeemaanpassingen die daarmee ge-
moeid zijn niet plaatsvinden in de periode van de kleinschalige uitrol van de slimme meter en niet in de 
periode van implementatie van het nieuwe kleinverbruikmarktmodel. Wel zal deze ingrijpende sys-
teemaanpassing ons inziens uit oogpunt van doelmatigheid gecombineerd moeten worden met ande-
re systeemaanpassingen om te voorkomen dat op grote schaal kosten gemaakt moeten worden waar 
geen baten tegen overstaan. 
 
Vraag 15:   
Het is ons niet bekend hoe de leveranciers verschillen in de tarieven verwerken en of er daardoor 
sprake is van eventuele kruissubsidiëring. Wij zien dan ook niet in waarom juist dit aspect - dat al jaren 
ongewijzigd is in het systeem  - een reden zou zijn tot versnelling van eventuele maatregelen. Als een 
systeem waar vele belangen van afhangen gewijzigd dient te worden, dan dient dit uitermate zorgvul-
dig en doordacht plaats te vinden. Dit aangevuld met de vele ingrijpende wijzigingen die momenteel  
al plaatsvinden als gevolg van het marktmodel staat haaks op een eventuele versnelling. 
 
Vraag 16: 
Bij de uitwerking en inwerkingtreding van de maatregelen moet de profielcategorie G2C apart aan-
dacht krijgen. Op dit moment gaan wij er van uit dat het verstandig is om bij die groep met de 7oC me-
thode te blijven werken. Dit omdat bij deze groep veelal sprake is van een buitenopstelling van de me-
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ter. Verder moet gekeken worden naar de consequenties van wijziging van de administratieve tempe-
ratuurcorrectie voor de toepassing van de grondtemperatuurmethode. 
 
Met bovenstaande antwoorden hopen wij een bruikbare bijdrage aan uw onderzoek te hebben gele-
verd. Parallel aan uw onderzoek werken wij verder aan de voor de implementatie van de beoogde 
maatregelen benodigde codewijzigingen. Wij verwachten daarmee een constructieve bijdrage te kun-
nen leveren aan de totstandkoming van uw ontwerpbesluit.   
 


