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Onderwerp:
Reactie op consultatiedocument
Administratieve Temperatuurscorrectie & Beperking Lekverliezen Gas

Geachte heer Fonteijn,

Hierbij ontvangt u onze reactie op uw consultatiedocument “Administratieve
Temperatuurscorrectie & Beperking Lekverliezen Gas.”

Onze reactie betreft een aanvulling op de reactie op het consultatiedocument door Netbeheer
Nederland. De reden dat wij een individuele aanvulling insturen is gelegen in het feit dat wij ten
opzichte van andere netbeheerders een verzorgingsgebied bedienen met een zeer afwijkende
verhouding groot- ten opzichte van kleinverbruikers. In ons verzorgingsgebied wordt meer dan
90% van het gas verbruikt door grootverbruikers (glastuinbouw). Doordat dit gas wordt gemeten
door grootverbruikmeters, waarbij opwarming in de meterkast geen rol speelt, is het beeld bij ons
rondom de meetverschillen altijd al anders geweest. Er is in ons geval in de huidige situatie geen
sprake van een meetwinst, maar juist van een meetverlies. De eventuele relatief kleine winst
door opwarming bij kleinverbruikmeters wordt meer dan teniet door de verliezen die optreden
door andere factoren, waaronder in de belangrijkste plaats de wettelijke geaccepteerde
meetonnauwkeurigheid van de meters (bij zowel de kleinverbruik-, de grootverbuik-, als de GOS
meting.) Een gasmeter mag op grond van de wettelijke bepalingen 1% naar boven en 1% naar
beneden afwijken, of te wel een bandbreedte van 2% over het verbruikte gas (bij een totaal
transport in ons verzorgingsgebied van 1,4 miljard m3 betreft deze maximale geaccepteerde
omvang 28 miljoen m3). Het is onze ervaring dat meters gemiddeld genomen naar beneden
afwijken. Met andere woorden: de meters meten gemiddeld gezien te weinig afgenomen gas.
Hierdoor ontstaat in ons verzorgingsgebied al jaren een negatief meetverschil. Een verschil dat
verder toe zal nemen na een temperatuurscorrectie bij de kleinverbruikmetingen.

Wij als netbeheerder kunnen de verschillen als gevolg van deze geaccepteerde
meetonnauwkeurigheid niet beïnvloeden. Enerzijds geldt dat de wetgever de absolute hoogte van
de toegestane afwijking bepaalt en anderzijds geldt dat wij als netbeheerder niet de meters
kunnen vervangen voor nauwkeurigere meters. Als dit al technisch mogelijk zou zijn, dan geldt
juridisch de belemmering dat de markt voor grootverbruikmeters een vrije markt is welke
voorbehouden is aan de meetbedrijven.

Wij zijn er geen voorstander van om niet-beïnvloedbare kosten naar de netbeheerder over te
brengen. Mocht dit toch gebeuren - dat wil zeggen dat de netbeheerders voor compensatie van
verschillen dienen zorg te dragen door inkoop van gas - dan pleiten wij voor een efficiënt systeem
dat tevens recht doet aan het karakter van de niet-beïnvloedbaarheid.



Efficiënt

Uitgangspunten:
- De netbeheerders dienen uit de handelsketen te blijven. Inkoop van commodities (gas) is

core-business van de leveranciers en niet van de netbeheerders;
- De netbeheerders moeten niet verstrengeld raken in complexe inkoopcontracten (inkoop

van verschillen bij een leverancier is niet gelijk aan normale afname bij een leverancier)
met de leveranciers;

- De netbeheerders behoeven geen afdelingen op te tuigen voor de inkoop van gas;
- De netbeheerders behoeven geen PV partij te zijn noch hoeven zij deze aan te wijzen;
- De wijzigingen in het systeem moeten zo klein mogelijk zijn.

Oplossing:
- de netbeheerders dragen zorg voor de compensatie van de niet aan leveranciers en/of

klanten toerekenbare verschillen via het proces van reconciliatie. Dat wil zeggen dat de
netbeheerders het gas ter compensatie kopen van Gasunie Transport Services (GTS).

Recht doen aan karakter van de niet-beïnvloedbaarheid

Uitgangspunten:
- Over de onderdelen waar de netbeheerder geen invloed op kan uitoefenen dienen de

netbeheerders geen financieel risico over te lopen;
- De hoogte van de gasprijzen fluctueren. Dit past niet in een X-factor regulering dat

uitgaat van een X-factor gebaseerd op 3 jaar en gebaseerd op een historische
ontwikkeling;

- De niet-beïnvloedbare onderdelen verschillen in relatieve hoogte tussen netbeheerders. De
verhouding klein- versus grootverbruikmetingen speelt bijvoorbeeld een rol bij de niet-
beïnvloedbare meetonnauwkeurigheid.

Oplossing:
- Uitwerking: de kosten blijven buiten de maatstaf. De netbeheerders krijgen de kosten

individueel gecompenseerd zo kort als mogelijk na het ontstaan van deze kosten. De
netbeheerders kunnen hiertoe facturen van GTS overleggen.

- Nog eenvoudiger en efficiënter zou zijn als de kosten via Gasunie Transport Services
zouden worden gesocialiseerd. Gasunie Transport Services stuurt dan geen facturen naar
de regionale netbeheerders maar verwerkt deze kosten in haar eigen tarieven. Hiertoe
spelen de volgende argumenten een rol:

o Door deze kosten op het hoogste niveau te houden worden zoveel als mogelijk de
verschillen geëlimineerd (bijvoorbeeld als bij de ene regionale netbeheerder een
positief verschil en bij een andere regionale netbeheerder een negatief verschil);

o De meetonnauwkeurigheid van de GOS-metingen (mede als gevolg van
gedragingen van het gas in de regelstraten) speelt dan geen rol meer in
verdelingen naar netbeheerders;

o Er hoeft maar voor één partij (GTS) tariefsaanpassingen gedaan te worden.

De consultatievragen:

Ook bij de beantwoording van deze vragen geldt dat deze als aanvulling gelden op de
beantwoording door Netbeheer Nederland.

Vraag 1

Ook al wordt het ‘probleem’ rondom de opwarming opgelost, dan nog blijft het probleem van de
meetonnauwkeurigheid bestaan, een en ander zoals door ons beschreven in de inleiding
voorafgaand aan de beantwoording van de consultatievragen.



Inzake de absolute hoogte van 15 C merken wij op dat deze werd gebaseerd op een relatief
kleine steekproef. Wij zijn van mening dat er verdergaand representatief onderzoek noodzakelijk
is ter vaststelling en ter onderbouwing van een correcte waarde. Mocht naar aanleiding van dit
onderzoek blijken dat de startwaarde onjuist werd vastgesteld, dan dient deze te worden
gecorrigeerd.

Vraag 2

Wij hebben geen aanvullende opmerkingen ten opzichte van de reactie van Netbeheer Nederland.

Vraag 3

- Bij gaslekkage, graafschade en fraude stelt u dat dit ongemeten verliesposten betreffen.
Wij merken hierbij op dat deze posten wel te bepalen (te berekenen) zijn. Zo wordt er
bijvoorbeeld de methaanemissie door uitstroom gerapporteerd.

- Het onderdeel meetverschillen (door ons genoemd meetonnauwkeurigheden) is niet
helemaal correct door u beschreven. Zo staat er bijvoorbeeld onterecht dat het
lekverliezen betreffen die worden gemeten. De tekst zou moeten luiden:

“Deze post wordt veroorzaakt door verschillen die optreden doordat een gasmeter
simpelweg niet 100% perfect kan meten, zowel een meter (klein- en grootverbruik) als
een inkoopmeter (GOS) niet. Als gevolg hiervan heeft de wetgever onnauwkeurigheden
geaccepteerd en opgenomen in de wetgeving. Ook al voldoet een meter aan de wet, dan
nog veroorzaakt deze verschillen binnen de band van geaccepteerde onnauwkeurigheden”

Vraag 4

Inzake de meetonnauwkeurigheid:

Wij als netbeheerder kunnen de verschillen als gevolg van deze geaccepteerde
meetonnauwkeurigheid (1% naar boven en 1% naar beneden) niet beïnvloeden. Enerzijds geldt
dat de wetgever de absolute hoogte van de toegestane afwijking bepaalt en anderzijds geldt dat
wij als netbeheerder niet de meters kunnen vervangen voor nauwkeurige meters. Als dit al
technisch mogelijk zou zijn, dan geldt juridisch de belemmering dat de markt voor
grootverbruikmeters een vrije markt is welke voorbehouden is aan de meetbedrijven.

Overigens kunnen ook vraagtekens gezet worden bij de ruime marges voor GOS-meters waar
grote volumes gemeten worden.

Vraag 5 en 6

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
meetonnauwkeurigheid loopt nu namelijk mee in de inkoopportfolio’s van de leveranciers waarbij
geldt dat het inkopen 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 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
meetverschillen direct met Gasunie Transport Services (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
commodity-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 en individueel te worden
gecompenseerd. Er is namelijk geen prikkel te bedenken 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
volatiliteit van gasprijzen en verschilvolumes past een situatie waarbij op een zo
kort als mogelijke termijn verrekening plaatsvindt (bijvoorbeeld jaarlijks).

o Nog efficiënter zou zijn als de kosten via Gasunie Transport Services zouden
worden gesocialiseerd. Gasunie Transport Services stuurt dan geen facturen voor
de reconciliatie naar de regionale netbeheerders maar verwerkt deze kosten in
haar eigen tarieven. De argumentatie voor deze optie staat beschreven in onze
inleiding voorafgaand aan de consultatievragen.

In dit kader merken wij nog op dat u in uw tekst ‘kruissubsidiering’ stelt dat meetwinsten alleen
optreden 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 en 8

Wij hebben geen aanvullende opmerkingen ten opzichte van de reactie van Netbeheer Nederland.

Vraag 9

In het geval wordt gekozen voor socialisering via de tarieven van de netbeheerders dan is er geen
wijziging ten opzichte van nu noodzakelijk. In de voorgestelde methodiek ontstaat geen
verdelingsvraagstuk omdat de verschillen via het proces reconciliatie dan bij netbeheerders
terechtkomen.

Wanneer gekozen wordt voor socialisering via de tarieven van de leveranciers (zoals thans
geschiedt) dan geldt dat het model eventueel verfijnd kan worden waarbij (meet)verschillen ook
toegerekend worden aan grootverbruikers waardoor mede voor leveranciers inzichtelijk wordt
welke partijen de kosten veroorzaken zodat ze daar de verrekening naar klanten op kunnen
baseren.

Vraag 10 en 11

Wij hebben geen aanvullende opmerkingen ten opzichte van de reactie van Netbeheer Nederland.

Vraag 12

Wanneer zou worden gekozen voor socialisering via de tarieven van de netbeheerders geldt dat
de niet aan levanciers en/of klanten 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 en 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.

Wanneer gekozen wordt voor socialisering via de tarieven van de leveranciers (zoals thans



geschiedt) dan geldt dat het model eventueel verfijnd kan worden waarbij meetverschillen ook
toegerekend worden aan grootverbruikers waardoor mede voor leveranciers inzichtelijk wordt
welke

Vraag 13 en 14

Wij hebben geen aanvullende opmerkingen ten opzichte van de reactie van Netbeheer Nederland.

Vraag 15

Het is ons niet bekend hoe de leveranciers verschillen in de tarieven verwerken en of en voor
zover er hierdoor 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 zorgvuldig en doordacht plaats te vinden. Dit aangevuld met de
vele ingrijpende wijzigingen die momenteel  al plaatsvinden als gevolg van het marktmodel leidt
tot de conclusie dat versnelling niet verantwoord is. Uiteindelijk heeft iedereen belang bij een
werkbaar systeem.

Vraag 16

Wij zijn van mening dat bij de verkenning van de opties waarbij meetverschillen worden
overgeheveld naar de netbeheerders tevens de implicaties op en noodzakelijke modificaties van
het reguleringsmodel meegenomen moeten worden. Niet-beïnvloedbare kosten behoren niet in en
tot het karakter van de maatstaf. Om onder- of bovendekking bij de netbeheerders te voorkomen
dient een systeem opgezet te worden dat uitgaat van een per netbeheerder geldende individuele
verrekening van deze niet-beïnvloedbare kosten, hetzij via de tarieven van de regionale
netbeheerders, hetzij via het eenvoudigere en efficiëntere model van socialisering via de tarieven
van GTS. Alvorens netbeheerders geconfronteerd worden met de consequenties van een
overheveling dient het reguleringsmodel uitgewerkt te zijn.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee van dienst zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Westland Infra Netbeheer B.V.

ing. F.P. Binnekamp MBA,
directeur


