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Reactie op consultatie “administratieve temperatuurscorrectie en beperking lekverliezen gas” 
 
 
 
Commentaar vooraf 
 
In de visie van VOEG zijn de meetwinsten op zichzelf ongewenst, doch voor de goede werking van de 
markt irrelevant. Verwijzend naar de NMA studie uit 2008, deelt VOEG de conclusie dat de 
concurrentie tussen gasleveranciers het heilzame werk verricht van verdiscontering van meetwinsten 
in de gastarieven. Dit  in zoverre die meetwinsten aan leveranciers toevallen.  
 
Elimineren van de meetwinsten betekent dat de huidige verdiscontering in de leveringstarieven 
ongedaan moet worden gemaakt. Daarbij doet zich het probleem van de timing voor. Idealiter krijgen 
de leveranciers de gelegenheid hun tarieven met ongeveer 2% te verhogen ten tijde van doorvoeren 
van de eliminatie van het leveranciersgedeelte van de meetwinsten. 
 
Een belangrijk deel van de meetwinsten wordt door netbeheerders geabsorbeerd. In lijn met het 
voorgaande betekent dit dat leveranciers hun tarieven met ongeveer 4% moeten kunnen verhogen als 
de meetwinsten worden geëlimineerd zonder dat gelijktijdig lekverliezen aan de desbetreffende 
netbeheerders worden toegerekend. Uiteraard is deze tariefsverhoging ongewenst. Dat houdt dus in 
dat VOEG aandringt op gelijktijdige verhanging van de lekverliezen en eliminatie van meetwinsten. 
Dat in het geval de eliminatie van meetwinsten wordt doorgevoerd voordat slimme meters een 
significant deel van het geleverde volume meten. 
 
Belangrijker nog dan de timing, is de wijze waarop de temperatuurscorrectie doorgevoerd zal worden. 
De bestaande meters kennen immers een bepaalde instelling die niet zonder fysieke handelingen 
gewijzigd kan worden. Administratieve correctie klinkt eenvoudig maar informatie over hoe deze zal 
worden toegepast ontbreekt.  
 
VOEG wijst op voorhand extra toevoegingen aan de toch al erg ingewikkelde energienota’s af. Zulk 
een oplossing zou voor leveranciers hoge kosten met zich meebrengen en consumenten opzadelen 
met totaal onbegrijpelijke rekeningen. Kosten en baten van de ingreep zouden in dat geval geheel uit 
balans zijn. Er worden dan hoge reële kosten gemaakt om een schijnprobleem op te lossen. Derhalve 
stelt VOEG aan de NMA de brandende vraag hoe de NMA een eventuele administratieve correctie 
wenst door te voeren. 
 
In de visie van VOEG zijn de slimme meters de wal die het schip doet keren. Omdat deze meters 
voorzien worden van een lokale temperatuurscorrectie, sterven de meetwinsten geleidelijk uit. Dat 
mag er echter niet toe leiden dat leveranciers van gas aan verbruikers zonder correcte 
volumeherleiding het kind van de rekening worden. 
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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? 
 
Antwoord VOEG: De verhoging van de rekentemperatuur lost mogelijk het optreden van meetwinsten 
op voor de hele groep van  verbruikers die niet zijn voorzien van correcte volumeherleiding maar laat 
de onderlinge 'kruissubsidies' onverlet.  Dat betekent dat er aanzienlijke inspanningen verricht gaan 
worden die vooral de schijn van eerlijkheid verbeteren. Belangrijker dan het verbeteren van de 
eerlijkheid voor het collectief van afnemers, vindt VOEG een juiste behandeling van de lekverliezen. 
Deze lekverliezen zijn ongewenst en door de netbeheerders in vergaande mate te voorkomen, dan 
wel, door de netbeheerder, qua kosten verhaalbaar op de veroorzaker. 
 
 
Vraag 2. 
Zijn er volgens u andere methoden die beter geschikt zijn voor de volumeherleiding van 
kleinverbruikermeters dan de huidige methode 
 
Antwoord VOEG:  Door plaatsing van slimme meters sterven meetwinsten geleidelijk uit. VOEG geeft 
daarom de voorkeur aan prioriteit voor aanpak van de lekverliezen. Deze worden idealiter tot nul 
teruggedrongen. In zoverre dat niet lukt horen deze kosten voor rekening van de netbeheerders te 
komen. 
 
Vraag 3.  
Is bovenstaande opsomming van verschillende lekverliesposten naar uw oordeel volledig en 
juist? 
 
Antwoord VOEG: ja, met dien verstande dat VOEG een voorkeur heeft voor opdeling van de post 
Graafschade en Fraude. Deze twee oorzaken van lekverliezen vereisen totaal verschillende 
aanpakken voor opsporing en schadeverhaal op de veroorzaker. 
 
Vraag 4, 5 & 6.  
Welke lekverliesposten zijn volgens u beïnvloedbaar, op welke wijze en door welke partij?  
Aan welke partijen dienen de lekverliesposten te worden toegerekend en waarom? 
Aan welke partijen dienen naar uw oordeel de niet-beïnvloedbare lekverliesposten te worden 
toegerekend en waarom? 
 
Antwoord VOEG: Alle lekverliesposten zijn volgens VOEG beïnvloedbaar door en toerekenbaar aan 
de netbeheerder. 

• Gaslekkage: Deze technische kwestie is bij uitstek een verantwoordelijkheid van de netbeheerder. 
Mede vanwege de hoge bijdrage van methaan op het broeikaseffect is het gewenst dat 
netbeheerders lekkages voorkomen en als deze toch optreden, onmiddellijk verhelpen. 

• Graafschade: Deze verliespost kent een duidelijk aanwijsbare veroorzaker. Het is zaak om de 
Code zodanig in te richten dat het buiten kijf staat dat verloren volumes een schadepost zijn voor 
de netbeheerder zodat de netbeheerder deze schade ook op de veroorzaker kan verhalen. 

• Fraude: alleen de netbeheerder heeft, dan wel behoort te hebben, het totale overzicht van 
invoedingen en onttrekkingen. Verliezen door fraude horen daarom ten koste te komen van de 
netbeheerder om deze partij er toe aan te zetten fraude effectief te bestrijden en opgetreden 
schade op de fraudeur(s) te verhalen. 

• Administratieve leegstand: Overeenkomstig het gestelde onder Fraude. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat het belangrijkste verschil tussen Fraude en Administratieve Leegstand de 
kwaadwillendheid of goedwillendheid van de veroorzaker betreft. Schadeverhaal bij 
administratieve leegstand zou dus eenvoudiger moeten zijn dan bij fraude. Om administratieve 
leegstand te beperken dient de code het voorschrift te bevatten dat netbeheerders een leverancier 
contracteren die de rol van noodleverancier vervult. 

• Meetverschillen: In het consultatiedocument worden meetverschillen als meetbaar aangeduid. 
VOEG deelt die visie niet helemaal. De meetverschillen zijn slechts meetbaar indien geen van de 
voorgaande lekverliezen optreedt, dan wel de omvang ervan exact bekend is. Er van uitgaande 
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dat aan die condities niet wordt voldaan, is de omvang van meetverschillen slechts statistisch vast 
te stellen. Van belang daarbij is dat de meetverschillen zo klein mogelijk worden gehouden. 
Optredende meetverschillen kunnen volgens VOEG het beste in de transporttarieven worden 
verwerkt, waarbij het zaak is om te voorkomen dat netbeheerders positieve meetverschillen 
kunnen stimuleren. 
 

Vraag 7. 
Kunt u aangeven op welke wijze de lekverliezen in de allocatie verrekend dienen worden, en 
waarom?  
 
Antwoord VOEG:  VOEG heeft een sterke voorkeur voor een systematiek overeenkomstig de 
elektriciteitsmarkt. Netbeheerders worden dan gezien als verbruiker. Dit verbruik moeten ze inkopen 
en voor de verbruikseenheid, zijnde het desbetreffende regionale net, moeten ze een erkende 
programma verantwoordelijke partij aanstellen. Lekverliezen worden dan toegerekend aan de 
desbetreffende PV partij.  
 
Vraag 8.  
Kunt u aangeven of de systematiek van de MCF gehandhaafd moet blijven, of dient te worden 
aangepast? 
 
Antwoord VOEG:  De MCF systematiek moet worden aangepast, met dien verstande dat niet langer 
alle 'lekverliezen' aan de leveranciers worden toegerekend. In aanvulling op de MCF worden enkele 
procenten van het verbruik toegerekend aan de PV partij van de netbeheerder.   
 
Overwogen kan worden om de hoogte van de "MCF vrij van lekverliezen" vast te stellen van 
gasverbruiken geregistreerd door slimme meters. Omdat netbeheerders de slimme meters slechts 6 
maal per jaar mogen uitlezen, vereist deze constructie medewerking van verbruikers. Via de 
leverancier zouden ze hun gegevens op dagbasis voor dit doel beschikbaar kunnen stellen. De 
gedachtegang achter MCF vrij van lekverliezen via slimme meters is dat als een representatieve en 
statisch voldoende grote groep slimme meters een volume aanwijzen van 1,2 maal de profielfractie, 
dat voor het desbetreffende uur ook de MCF op 1,2 wordt vastgesteld. 
 
Zolang er geen slimme meter gegevens beschikbaar zijn, moet in de visie van VOEG de MCF voor 
lekverliezen worden gecorrigeerd op dezelfde manier waarop dat in de elektriciteitsmarkt met 
netverliezen  gebeurt. Op basis van historische gegevens wordt een forfaitair verlies vastgesteld. Bij 
de berekening van de MCF wordt met dit verlies rekening gehouden, doordat het als 'verbruik door de 
netbeheerder' in de sommen wordt meegenomen. Verschillen tussen forfaitair en werkelijk verlies 
worden in de reconciliatie verrekend. 
 
Vraag 9.  
Hoe moeten volgens u de lekverliezen tussen kleinverbruikers en grootverbruikers binnen de 
allocatie worden verdeeld? 
 
Antwoord VOEG:  Lekverliezen horen niet via de allocatie aan verbruikers maar aan de netbeheerder 
te worden toegerekend. Vervolgens is het aan de NMA om te bepalen of en in hoeverre de 
transporttarieven ruimte bieden om lekverliezen (die dus in feite 100% vermijdbaar, dan wel op 
veroorzakers verhaalbaar zijn) op verbruikers te verhalen. Mocht de NMA besluiten deze ruimte te 
bieden, dan spreekt het welhaast vanzelf dat de NMA gelijktijdig een 'elimineer de lekverliezen 
programma' moet afdwingen, bijvoorbeeld door de forfaitaire toelage over een aantal jaren tot dicht bij 
nul terug te brengen. 
 
Vraag 10, 11 &12 
Kunt u aangeven of en hoe de lekverliezen in de reconciliatie verrekend dienen worden, en 
waarom? 
Kunt u aangeven of de systematiek van de MMCF gehandhaafd moet blijven, of dient te worden 
aangepast? 
Hoe moeten volgens u de lekverliezen tussen kleinverbruikers en grootverbruikers binnen de 
reconciliatie worden verdeeld? 
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Antwoord VOEG: zie overeenkomstige antwoorden op vragen 7 t/m 9 
 
Vraag 13 & 14. 
Vindt u dat de administratieve temperatuurscorrectie gelijktijdig met de beperking van de 
lekverliezen moet worden uitgevoerd, en waarom?  
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 temperatuurscorrectie dient plaats te vinden? 
 
Antwoord VOEG: Verwijzend naar ons voorafgaande commentaar, is VOEG voorstander voor 
verhanging van de lekverliezen, voorafgaand aan, of uiterlijk gelijktijdig met de eliminatie van de 
meetwinsten. Voorkomen moet worden dat tegen de tijd dat een significant deel van het gas door 
slimme meters wordt gemeten, de lekverliezen nog steeds op het bordje van de leveranciers terecht 
komen.  Leveranciers moeten in dat geval namelijk telkens hogere tarieven gaan rekenen en deze 
verhoging weer ongedaan maken ten tijde van de verhanging van de lekverliezen. Zo een werkwijze 
past slecht bij continu switchende verbruikers die vaak contracten voor 3 of zelfs 5 jaar aangaan. In 
dat geval is de kans op te hoge of te lage tarieven te groot. Beide situaties zijn ongewenst maar naar 
verwachting draait de consument op voor een te hoge risicopremie. Dat kan afbreuk doen aan het 
draagvlak voor de vrije markt. 
 
 
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? 
 
Antwoord VOEG: Lekverliezen en meetwinsten horen helemaal niet via de leveranciers bij een 
gedeelte van de eindverbruikers terecht te komen. Deze situatie moet daarom snel worden beëindigd 
met dien verstande dat leveranciers voldoende tijd krijgen om hun leveringstarieven aan de komende 
wijziging aan te passen. Idealiter worden de codewijzigingen nog voor 1 juli 2012 vastgesteld om per 1 
januari 2013 in te gaan. Als dat niet haalbaar is, aankondiging voor 1 januari 2013 en ingang 1 juli 
2013. 
 
Vraag 16.  
Zijn er volgens u andere overwegingen die een rol spelen ten aanzien van de inwerkingtreding 
van deze maatregelen? 
 
Antwoord VOEG: zie inleidend commentaar 
 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn wij graag bereid om onze 
zienswijze schriftelijk of mondeling nader toe te lichten. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Sjef Peeraer 
Voorzitter VOEG 


