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1 Introductie 

 

A. Aanleiding 

In juli 2008 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) 
een onderzoeksrapport  gepresenteerd naar de eventuele afwijkingen in de meting van gasverbruik bij 
kleinverbruikers en de verwerking van die meetafwijkingen door leveranciers. Eén van de conclusies uit 
dit onderzoek luidde dat door temperatuurafwijkingen van het gemeten gas de comptabele meting een 
positieve meetafwijking heeft: de zogenaamde 'meetwinst'. Door positieve meetafwijkingen zijn de door 
leveranciers verkochte gasvolumes structureel hoger dan de ingekochte volumes, terwíjl deze twee 
volumes idealiter even groot dienen te zijn.   

Commentaar 1: Deze conclusie kan niet volgen uit slechts de temperatuurbeschouwing: indien slechts de 
juiste temperatuur in rekening wordt gebracht en geen rekening wordt gehouden met de barometrische 
gradiënt, is de verkochte hoeveelheid altijd groter onder de Nederlandse omstandigheden. De absolute 
gasdruk als som van luchtdruk en gasoverdruk (28 mbar) is in hogergelegen gebieden lager en dus is het 
op normomstandigheden gecorrigeerde volume kleiner. Het betreft o.m. de Veluwe en Zuid Limburg maar 
ook in topflats – bijvoorbeeld in Den Haag - waar de gasmeter op de woonverdieping is geplaatst. Zie 
punt 6 van de conclusie in het verderop genoemde KIWA-Gastecrapport. De luchtdruk  in bijvoorbeeld 
Vijlen, Zuid Limburg, dat op 200 m hoogte + NAP ligt, is 24 mbar lager dan op zeeniveau en daarmede 
ook de absolute gasdruk. De invloed daarvan zorgt ervoor dat 2,4 % te hoog volume wordt gemeten bij 
de kleinverbruiker.                 
Indien de lekverliezen worden berekend op basis van slechts de temperatuurinvloed, wordt een onjuist 
beeld geschetst: de verkochte hoeveelheid is in werkelijkheid kleiner en daarmee het cijfermatig 
vastgestelde verlies groter. 

Daarnaast concludeerde de Raad dat de oneigenlijke onttrekking van gas aan het gastransportnet 
(waaronder fraude en leegstandsverliezen) en lekverliezen worden gesaldeerd met deze meetwinsten 
en het totaal wordt toegewezen (gealloceerd) aan de leveranciers. In het onderzoeksrapport zijn daarbij 
aanbevelingen gedaan ten aanzien van:                          
. het uitvoeren van een technische temperatuurscorrectie van gasmeters;                     
. het uitvoeren van een administratieve temperatuurscorrectie van gasmeters;        
. de introductie van prikkels om de administratieve lekverliezen te beperken. 

Commentaar 2: Door saldering van het lekverlies met de – oneigenlijke -  meetwinst op basis van de 
temperatuur wordt de kleinverbruiker ook nog belast met de milieubelasting op niet-geleverd gas. Dat 
lekgas verdwijnt feitelijk tijdens transport en werkzaamheden van het leverende gasbedrijf. Dat betaalt 
per m3 gas veel minder milieubelasting (0,1 cent/m3) dan de kleinverbruiker (0,20 cent/m3): degressief 
belastingtarief. Deze conclusie benadrukt het ten spoedigste rekening houden met de juiste 
gastemperatuur en druk. 

Naar aanleiding van voornoemd onderzoek heeft de Minister van Economische Zaken (thans de Minister 
van EL&I) de Tweede Kamer op  12 september 2008 bericht dat zowel de in het onderzoeksrapport 
geschetste administratieve oplossing (voor de korte termijn) als de geschetste technische oplossing 
(structureel) noodzakelijk zijn. Tevens heeft de Minister van Economische Zaken in deze brief 
aangekondigd dat de toepassing van technische temperatuurcorrectie in de uitvoeringsregelgeving van 
de slimme meter zal worden opgenomen. Hiervoor is op 27 oktober 2011 een Algemene Maatregel van 
Bestuur  van kracht geworden. Met de introductie van de slimme meter per 1 januari 2012 zullen op 
termijn de meetwinsten, door een ingebouwde technische temperatuurcorrectie in de meter, 
grotendeels worden geëlimineerd.  

Commentaar 3: Op welke termijn?Van groot belang. Een excuus van de branchevereniging 
EnergieNed/Energie Nederland dat meer tijd benodigd is, snijdt geen hout. Gewezen wordt op de 
publicatie van de secretaris van de toenmalige branchevereniging VEGIN (Vereniging van Exploitanten 
van Gasbedrijven in Nederland) drs. G.G. Groenewegen in het tijdschrift “GAS”, oktober 1986, getiteld 
“Meetverschillen”. 25 Jaar achterstand van het huidige “Consultatiedocument” ten opzichte van 
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bovenstaande “administratieve oplossing voor de korte termijn”(brief aan Tweede Kamer) geeft een 
vreemde indruk van de snelheid die de minister wenst. 

De genoemde oneigenlijke onttrekking en lekverliezen blijven echter vooralsnog bestaan en worden 
volgens het huidige allocatiemodel gesocialiseerd en op basis van pro rata toegewezen aan leveranciers. 

Ten aanzien van de voornoemde administratieve oplossing heeft de Raad op 3 november 2010 een 
wijzigingsverzoek aan de gezamenlijke netbeheerders gericht waarin hen is verzocht een 
codewijzigingsvoorstel in te dienen voor de administratieve temperatuurscorrectie en de introductie van 
prikkels om de lekverliezen te beperken. Ten tijde van het versturen van het wijzigingsverzoek was de 
verwachting dat het wetgevingstraject rond de eerdergenoemde Algemene Maatregel van Bestuur zou 
worden afgerond. Hierdoor was de Raad van oordeel dat beide codewijzigingen op korte termijn 

1 Rapportage naar aanleiding van het onderzoek naar balgenmeters, NMa juli 2008'                                                          

2 Besluit van 27 oktober 2011, houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen       (Besluit op afstand uitleesbare 

meetinrichtingen), Staatsblad 51 1-201 1. 
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zouden worden ingediend. De Raad achtte een termijn van zes maanden voor het indienen van een 
codewijzigingsvoorstel, als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet, redelijk. 

Hoewel de gezamenlijke netbeheerders in eerste instantie hadden aangegeven op 1 mei 2011 een 
voorstel over de administratieve temperatuurscorrectie en op 1 juli 2011 een voorstel voor de beperking 
van de lekverliezen te zullen indienen, constateerde de Raad eind augustus 2011 dat geen van beide 
voorstellen door de gezamenlijke netbeheerders waren ingediend.  

Hierop heeft de Raad op 29 augustus 2011 de gezamenlijke netbeheerders een brief verzonden waarin 
de gezamenlijke netbeheerders tot uiterlijk 3 oktober 2011 in de gelegenheid werden gesteld om 
genoemde codewijzigingsvoorstellen alsnog in te dienen. Na het verstrijken van deze datum zou de 
Raad, met inachtneming van artikel 12c, tweede lid, van de Gaswet, een procedure gaan starten om de 
voorwaarden door middel van een ontwerpbesluit vast te stellen. 

Doordat de gezamenlijke netbeheerders op 3 oktober 2011 genoemde codewijzigingsvoorstellen niet bij 
de Raad hadden ingediend, is de Raad vanaf dat moment gestart met de voorbereidingen voor het 
opstellen van het ontwerpbesluit. Uit het oogpunt van een zorgvuldige voorbereiding van dit 
ontwerpbesluit heeft de Raad gekozen voor een marktconsultatie. Deze markconsultatie heeft tot doel 
om over de onderwerpen administratieve temperatuurscorrectie en de beperking van de lekverliezen de  
nodige informatie te verzamelen en de relevante feiten en af te wegen belangen van marktpartijen en 
netbeheerders te vergaren om een ontwerpbesluit te kunnen opstellen.  

Commentaar 4:Gelet op de historie van meting, publicatie  en toepassing van de temperatuur van de 
gasmeter bij de kleinverbruiker is het verwonderlijk dat de netbeheerders nog geen voorstel hebben 
ingediend. Uit het overzicht van de gaslekverliezen ”Lekinterpretatie”, Th.G. van Zijl, in”Het Gas”,93, 
november 1973,   volgt dat energiebedrijven al sinds de vijftiger jaren het lekverlies bepaald hebben  
mede op basis van de gastemperatuur bij de kleinverbruiker. Gegevens over de gastemperatuur per 
periode van 10 dagen, de dekadencijfers, zijn verstrekt door de N.V. Nederlandse Gasunie. Veelzeggend 
is dan de op bl 438 gegeven ontwikkeling in de tijd; de gewogen gemiddelde temperatuur is in 1971 al 
11,6 oC. Uit dat artikel volgt dat energiebedrijven al ca 60 jaar bezig zijn met de bepaling van het 
lekverlies, al dan niet op basis van de gastemperatuur.  

Het lijkt erop dat NMa mag veronderstellen dat het niet-indienen  van een voorstel door de netbedrijven 
meer een kwestie van onwil is dan van onbekendheid met de materie; alsdan zijn passende maatregelen te 
nemen.   

Vraagje: heeft NMa niet geïnformeerd naar de reden van het niet-indienen? 

B. Voorgenomen wijzigingen                     
Ten aanzien van de codewijzigingen zullen onderstaande onderwerpen worden  aangepast:  . 
Aanpassen van de huidige 70C temperatuurscorrectie in een correctiemethode waarbij geen sprake zal 
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zijn van meetwinsten;               
. De introductie van prikkels om de lekverliezen te beperken waarbij het uitgangspunt is dat de 
lekverliezen worden toegewezen aan de partijen die ze kunnen beïnvloeden. 

De Raad is voornemens bovengenoemde onderdelen te wijzigen in de technische voorwaarden. 

Commentaar 5: Het toewijzen van de bedoelde lekverliezen aan degene bij wie dat verlies optreedt 
heeft tevens tot gevolg dat de kleinverbruiker geen milieubelasting over dat volume behoeft te betalen. 
Dat treedt immers op voordat het gas bij hem wordt gemeten. De gasdistributeur, de 
leidingnetbeheerder, zal die belasting uiteraard aan de kleinverbruiker doorberekenen. Gelet op het 
degressieve karakter van die belasting (!) zal dan slechts € 0,01 per m

3
 zijn verschuldigd in plaats van ca 

€ 0,20 per m
3
. Dat is een prima opsteker. 
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c. Achtergrond Lekverliezen 

Allereerst wil de Raad duidelijkheid geven over het begrip lekverliezen. De Raad beschouwt lekverliezen 
in een gastransportnet als het volumeverschil dat optreedt tussen de gemeten hoeveelheid gas die op 
het gastransportnet wordt ingevoed en de gemeten hoeveelheid gas die op bemeterde aansluitingen 
eraan onttrokken wordt. Dit is in het onderstaande figuur schematisch weergegeven. 

Commentaar 6: Bovengenoemdë “gemeten hoeveelheid gas” kan slechts worden vastgesteld indien de 
betreffende omstandigheden in aanmerking worden genomen. Dat zijn temperatuur en druk. Daar de 
gasdruk mede wordt bepaald door de luchtdruk ter plaatse (die daalt immers 1,2 mbar per 10 meter 
stijging van de meetplaats t.o.v. NAP) zal de “gemeten hoeveelheid gas” slechts juist kunnen worden 
vastgesteld indien tevens rekening wordt gehouden met die druk. Dat is dan geheel in lijn met het 
gestelde in art B1.3.5.3.1 in alle versies van de “Meetvoorwaarden Gas-RNB”. Indien geen correctie op 
druk zal worden toegepast, dient beslist een getalsmatige onderbouwing te worden gegeven onder 
vermelding van de alsdan optredende fout. 

Figuur geeft aan 

Invoeding = Lekverliezen + Ontrekking  

Figuur kan ik niet overnemen, maar ik heb wel 

Commentaar 7: Figuur en definitie  gaan uit van slechts één gastransporteur/ leidingbedrijf. Dat lijkt 
juist. In naastliggende voorzieningsgebieden zijn de leidingen vaak onderling mechanisch gekoppeld 
maar zijn stromingstechnisch gescheiden door een afsluiter. Dat is gedaan om in geval van onderbreking 
van de levering uit één richting als noodmaatregel de achterliggende leiding met afnemers te kunnen 
laten voeden door een ander leidingbedrijf. Nu is – veiligheidstechnisch bezien -  een afsluiter altijd ”een 
min of meer geslaagde poging om een gasstroom tot stilstand te brengen” . Het stromen van gas vanuit 
het net van de ene leidingbeheerder naar het net van zijn buurman, is reëel. De consequentie is dat de 
gegeven omschrijving van het lekverlies onjuist is. 

Daar “lekverlies” ook een milieuconsequentie heeft, is het zaak onder dat begrip slechts de naar het 
milieu ontsnapte gas te vatten. Voorkomen moet worden dat onterecht belasting wordt berekend.    
Denk ook aan foutieve meteraflezingen of berekeningen( zie bijv. de Geschillencommissie Energie en 
water). Dat gas is wèl verbruikt zoals het behoort maar cijfermatig te weinig of te veel bereken.       
Indien bij toepassing van aflezing op afstand (de slimme meter)  evenveel storingen optreden als bij 
gebruik van de OV-chipkaart (waarom niet?)is gebruik van de door de Raad gegeven definitie geheel 
onrustverwekkend. 

Het heeft zin om het begrip “lekverlies” te omschrijven als ongewenst naar de omgeving gestroomd gas. 
Dat kan door lekkages gebeurd zijn maar ook opzettelijk bij het in gebruik nemen van nieuwe leidingen 
of gasopslag, bij het maken van aanboringen of verrichten andere werkzaamheden.                
Openbare verlichting i.v.m. sfeer verbruikt eveneens ongemeten gas. Belangrijk is de slechts farfaitair 
vastgestelde levering aan verbruikers waarbij geen gasmeter is geïnstalleerd; zie NMa Tarievencode 
Gas, art 2.3.7.2.  
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De lekverliezen kunnen verschillende oorzaken hebben en mogelijk door verschillende partijen worden 
beïnvloed.  

Gevolgen Meetwinsten 

Als gevolg van lekverliezen zal in een gastransportnet normaal gesproken de hoeveelheid gemeten gas 
dat wordt ingevoed groter zijn dan de hoeveelheid die eraan onttrokken wordt. Door de meetwinsten 
bij de balgenmeters van de kleinverbruikaansluitingen zal echter de totale gemeten hoeveelheid 
onttrokken gas groter zijn dan de gemeten en herleide hoeveelheid gas die wordt ingevoed. Deze 
situatie zal alleen optreden wanneer de totale som van de meetwinsten groter ís dan de totale 
lekverliezen. Door de meetwinsten 'lijkt' hierdoor het alsof er geen lekverliezen bestaan. 

Commentaar 8: Een vreemde alinea. De schrijver gaat uit van een onjuist vaststelling van het lekverlies 
dat op een winst lijkt. De tweede zin gaat uit van <meetwinst> waarna wordt geconcludeerd dat de 
hoeveelheid onttrokken gas groter is dan de ”ingevoede” (pleonasme!) hoeveelheid. Dat is het 
omdraaien van oorzaak en gevolg.                     
De uitdrukking “normaal gesproken” in de eerste zin impliceert dat er soms meer gas kan worden 
onttrokken aan een leiding dan erin is gebracht. Dat is principieel onjuist. Dat is tot nu toe slechts gelukt 
omdat appels met peren zijn vergeleken. 

Suggestie voor  aanpassing van die alinea: 

In elk gasnet zijn de hoeveelheden toegevoerd en onttrokken gas gelijk indien dat net niet voor 
opslagdoeleinden wordt gebruikt. Daar er geen gas in dat net kan ontstaan maar wel gas kan 
ontsnappen door ongewenst openingen en ongemeten leveringen, wordt altijd minder gemeten gas aan 
dat net onttrokken door levering aan gasverbruikers. Indien het onttrokken gas onjuist wordt vastgesteld 
door bijvoorbeeld met onjuiste temperatuur en druk rekening te houden, worden eigenlijk appels met 
peren vergeleken. Het lijkt dan dat er een gaswinst optreedt ingeval de gastemperatuur te laag of de 
gasdruk te hoog wordt verondersteld bij meting van de gasverkoop. Indien de fout – zoals hier het geval 
is - door onjuiste temperatuur/druk groter is dan het lekverlies, lijkt het alsof er een winst is opgetreden. 
Het woord “meetwinst” geeft al duidelijk aan waar die winst vandaan komt. 

Deze redenering geldt in de veronderstelling dat alle gasmeters het doorgestroomde gas exact 
aangeven; dat de miswijzing 0 (nul) % bedraagt.  Daar de toelaatbare miswijzing van gasmeters tussen 
plus en min 1 en 4 % ligt en daarenboven meters in het net worden gehandhaafd die al hadden moeten 
worden vervangen op basis van hun controle op miswijzing  ex “Poolbesluit”, is het principieel onmogelijk 
alle hoeveelheden gas cijfermatig te benoemen en op die basis een sluitende balans op te stellen zoals 
bijvoorbeeld bij een financiële boekhouding het geval is. Zie hiertoe de openbare delen van de 
betreffende jaarverslagen van “Verispect” aan de minister van Economische Zaken/ Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. Het betreft bij tijd en wijle tienduizenden gasmeters. 

Allocatie en Reconciliatie 

Het toewijzen van gasvolumes aan de programmaverantwoordelijken maakt onderdeel uÍt van de 
allocatie- en reconciliatieprocessen, De uitvoering van deze processen is vastgelegd in de 
Allocatievoorwaarden Gas. Belangrijke voorwaarde, die voor beide processen geldt, is dat er altijd een 
sluitende energiebalans moet zijn. Dit betekent dat de onttrokken hoeveelheid gas altijd overeen moet 
komen met de ingevoede hoeveelheid  
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gas. Binnen de allocatie- en reconciliatieprocessen moet de som van alle aan de 
programmaverantwoordelijke partijen (hierna: PV-partijen) toegewezen verbruiken daarom 
overeenkomen met de totale hoeveelheid ingevoed gas op het gastransportnet.     
Wanneer er verschillen tussen beide hoeveelheden optreden dan dienen deze verschillen te worden 
vereffend teneinde de energiebalans te herstellen. Het vereffenen van deze onbalans wordt in de 
allocatie uitgevoerd door middel van de meetcorrectiefactor3 (hierna: MCF) en bij de reconciliatie door 
middel van de maandmeetcorrectiefactor (hierna: MMCF). De MCF en de MMCF5 zullen een eventuele 
onbalans vereffenen door de verschillen pro rata te verdelen over de portfolio's van de profielafnemers6 
van de PV-partijen.  
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Zolang er nog meetwinsten bestaan zullen de lekverliezen door de meetwinsten worden afgeschermd 
en zijn de directe effecten van lekverliezen niet in de MCF en de MMCF terug te vinden. Wanneer de 
meetwinsten groter zijn dan de lekverliezen zullen de MCF en de MMCFT de onbalans compenseren die 
door de meetwinsten wordt veroorzaakt.         
Wanneer als gevolg van de administratieve temperatuurscorrectie de meetwinsten zijn geëlimineerd, 
zullen de lekverliezen 'vrijvallen'.  

Commentaar 9: Dat is wel “wishful thinking”. Daar het verkochte gasvolume mede wordt bepaald door 
de druk, zal bij weglaten van een drukcorrectie nooit een zuiver verlies kunnen worden vastgesteld. Ook 
al wordt een gangbare EVHI of een d.m.v. bimetaal gecorrigeerde balgenmeters toegepast dan blijft 
altijd een meetfout bestaan. 

In dat geval zullen binnen de huidige allocatie- en reconciliatiemethodiek de MCF en de MMCF de 
onbalans als gevolg van de lekverliezen gaan compenseren. 

Kruissubsidiëring 

Bij de verrekening van de lekverliezen vormt de kruissubsidiëring tussen telemetriegrootverbruikers en 
profielafnemers een belangrijk punt. Kruissubsidiëring kan zich op twee manieren manifesteren: 

. Zolang er nog meetwinsten zijn zullen de lekverliezen gecompenseerd worden door de meetwinsten. 
Doordat meetwinsten alleen optreden bij profielafnemers die niet beschikken over een EVHI8 zal de 
verrekening van de lekverliezen via deze groep afnemers plaatsvinden. De telemetriegrootverbruikers 
en de profielafnemers die wel beschikken over een EVHI zullen niet worden geconfronteerd met 
lekverliezen.   

Commentaar 10: Elk gasdistributiebedrijf verliest gas; dat is inherent aan de bedrijfsvoering. Hier 
wreekt zich de gegeven omschrijving en bepaling van het lekverlies. Elke gasafnemer zal moeten 
bijdragen aan de betaling van dat verlies.  

Commentaar 11: Waarom wordt slechts gesproken over profielafnemers met een EVHI? Het is mogelijk 
om krap 7 miljoen kleinafnemers te voorzien van een TC- balgenmeter (meter compenseert d.m.v. 
bimetaal, in Nederland in gebruik sinds zeventiger jaren). Deze zinsnede veronderstelt impliciet dat 

slechts administratieve correctie zal geschieden 

 . Ook nadat de meetwinsten door de administratieve temperatuurscorrectie zijn geëlimineerd, zullen de 
lekverliezen -binnen de huidige voorwaarden- door de profielafnemers worden gedragen. De effecten 
van de lekverliezen zullen in dat geval door de MCF en de MMCF worden gecompenseerd. Doordat de 
effecten van de MCF en de MMCF alleen doorwerken in de portfolio's met de profielafnemers en niet in 
de portfolio's met de telemetriegrootverbruikers, zullen wederom de profielafnemers de kosten van de 
lekverliezen gaan dragen. 

3 Zie artikel 82.5.1 en 82a.5.1, Allocatievoorwaarden Gas.                        
4 Zie artikel B,6.4.2.4, Allocatievoorwaarden Gas.           
s zie bijlage t.                
6 Profielafnemers: groep bestaande uit kleinverbruikers en profielgrootverbruikers        
7 Zie bijlage z.                
8 EVHI: Elektronisch volume herleidinginstrument 
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Ervan uitgaande dat profielafnemers en telemetriegrootverbruikers evenveel moeten bijdragen aan de 
lekverliezen, is er in beide gevallen sprake van kruissubsidiêring tussen deze twee groepen. 

2 Consultatie  

Graag ontvangt de Raad een gemotiveerd antwoord op de onderstaande vragen: 

A. Administratieve Temperatuurscorrectie 

In artikel B1.3.5.1.1 van de Meetvoorwaarden Gas - RNB is de huidige wijze van gasvolumeherleiding 
voor kleinverbruikers beschreven. Hierin wordt verondersteld dat de gastemperatuur in de meter op het 
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overdrachtspunt van de aansluiting van de kleinverbruiker altijd 7oC bedraagt. Uit het 
gasmeteronderzoek9 dat KIWA Gastechnology in opdracht van de NMa heeft uitgevoerd bleek dat ín 
werkelijkheid de gastemperatuur veel hoger is en gemiddeld ongeveer 15oC bedraagt. 

Commentaar 12  Er zijn twee rapporten  met de naam “ De correctheid van de gasmeting bij 
kleinverbruikers”; de ene met datum 12 september 2007 en de andere met datum 16 juni 2008. Het 
rapport uit 2007 draagt de ondertitel “Fase 1 en is voornamelijk een achtergrond studie. Het rapport uit 
2008 is het eindrapport en bevat o.m. de gemeten temperaturen.. De NMa/Dienst Toezicht energie heeft, 
eveneens met datum 28 september 2007,  een tussenrapport geschreven met als titel “Liegen de 
gasmeters?”. Beide rapporten uit 2007  bevatten onvoldoende informatie om bovenomschreven uitspraak 
te doen. Het definitieve rapport waarin de 15-gradenconclusie staat, dateert van 16 juni 2008. De tekst  
van voetnoot 9 is derhalve onjuist.  

 De Raad overweegt daarom om op basis van dit onderzoek artikel B1.3.5.1.1van de Meetvoorwaarden 
Gas - RNB aan te passen en de veronderstelde gastemperatuur te wijzigingen in 15oC.        
Hoewel met de introductie van de slimme meter op termijn de noodzaak voor een administratieve 
temperatuursherleiding voor kleinverbruikers komt te vervallen, is voor de tussenliggende periode -tot 
het moment waarop alle slimme gasmeters geÏnstalleerd zijn- de administratieve temperatuurcorrectie 
nog noodzakelijk 

Opmerking: laat één <l> weg uit < geïnstalleerd> 

Commentaar 13: Het meetgegeven dat de gemiddelde gastemperatuur bij de KIWA-Gastechnologyproef  
15 

o
C bedroeg, heeft een hoog “sturingsgehalte” naar een antwoord. Uit het genoemde rapport blijkt dat 

de gastemperatuur tussen 8  
o
C en 20 

o
C ligt(locatie 21 en locatie 25). Dat levert nog altijd een onderling 

verschil op van 4,2 % in gemeten volume.  NB: ook slimme meters zonder temperatuurcorrectie zijn toegelaten! 

Ten aanzien van de voorgenomen wijziging van de veronderstelde gastemperatuur van 7 oC naar 15 oC 
heeft de Raad de volgende vragen: 

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 vraag 1:  Bedoelde verhoging van slechts de veronderstelde 
gastemperatuur lost het probleem van de meetwinst absoluut niet op. Voor 
elke afnemer blijft het een veronderstelling. 

De onderbouwing m.b.t. de gasdruk geeft NMa impliciet zelf in haar artikel B1.3.5.1.1  van de 
Meetvoorwaarden Gas – RNB. Dat artikel luidt immers: 

 B1.3.5.1.1  

 B1.3.5.3.1 De hoogte ligging van de gasmeter ten opzichte van NAP bedraagt minimaal –10 meter en 

 maximaal +50 meter. 

 Opgemerkt wordt dat deze bepaling al voorkomt in het voorstel van EnergieNed uit 2003 en in 
 alle voorgaande tien(?)versies van deze Meetvoorwaarden. 
De Meetvoorwaarden Gas-RNB beperken de marge in opstellingshoogte tot 60 meter, dus plus of min 30 
meter. Die bepaling vindt zijn oorsprong in de toelaatbare drukmarge. Met de bekende invloed dat bij  
elke 10 m stijging de luchtdruk 1,2 mbar daalt, stellen de door NMa geaccepteerde Meetvoorwaarden dat 
de gasdruk plus of min 3,6 mbar mag variëren. De toelaatbare invloed van de druk op de 
meetonnauwkeurigheid is dan 0,36 %. 
Het is dan onverklaarbaar – en daarmee inconsequent – dat bij de veronderstelling inzake temperatuur een 
veel grotere invloed op de meetnauwkeurigheid wordt geaccepteerd die plus-min 2,1 % bedraagt. Zie 
commentaar 13; daarin wordt gerefereerd aan het KIWA-Gasteconderzoek waar het verschil tussen de 
hoogste en laagste meettemperatuur een meetverschil op basis van temperatuur van 4,2 % optreedt. 
 
Verder geeft het KIWA-Gastecrapport  (2008) op bl 31 aan:                  
quote 
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De correctie voor de hoogteligging kan alleen op basis van de hoogteligging van de gasmeter 
(hoogte grondpeil plus eventueel de bouwhoogte). Deze hoogteligging is op dit moment nog 
een onbekend gegeven per meter.  
Zoals hiervoor vermeld is de gastemperatuur een niet beïnvloedbare variabele, die sterk lokaal 
afhankelijk is en daarmee tot verschillen in de verrekening tussen de afnemers leidt. Door 
toepassing van TC-gasmeters wordt deze ongelijkheid voor wat betreft de 
temperatuurafwijking (temperatuurherleiding) weggenomen.       
unquote 
NB  elk gasbedrijf weet van elke meter waar die staat! 

Dit KIWA-Gastecrapport is duidelijk in de mijnerzijds onderstreepte conclusie en houdt de mogelijkheid 
open voor correctie door drukinvloed. Dat druk-aspect stonde niet in de verstrekt opdracht. 

Op basis van deze gegevens die door NMa niet zijn bestreden, volgt duidelijk 

-  dat ook een correctie voor de gasdruk op basis van de hoogte noodzakelijk is        
- dat temperatuurcorrectie noodzakelijk is, niet op basis van een veronderstelling die voor het gehele land  
geldt maar voor de terplaatse heersende situatie. 

Nadere steun voor deze opvatting is  de regeling terzake in de Bondsrepubliek Duitsland, waar de 
DVGW-richtlijn G685 in de Duitse IJkwet van kracht is verklaard sinds 1993. U zie bijvoorbeeld 
http://www.agme.de/News/G685_Gasabrechnung.pdf                   
Ook daarin worden temperatuur en druk bij de afnemer toegepast en wel:      
- druk op basis van hoogte gasmeter                          
- temperatuur op basis van 15 oC tenzij het gasbedrijf aantoont dat die veronderstelling, per afnemer 
bezien, onjuist is. 

In Nederland is de invloed van de gastemperatuur groter dan blijkt uit genoemd KIWA-Gastecrapport 
GT-080071, gedateerd op  16 juni 2008. De metingen aldaar  hebben zich beperkt tot 26 locaties in één 
gemeente. 
Hetzelfde bedrijf, dat toen VEG-Gasinstituut heette,  heeft met Joosten als auteur het artikel gepubliceerd 
"De gastemperatuur bij de meting van het kleinverbruik", “Gas”, oktober 1987, bl 442 e.v.; daaraan is ook 
al aan gerefereerd door prof. Van Putten in zijn brief van 19 maart 2008 aan de VVD-|Tweede-
Kamerfractie en is  te vinden onder   
 http://www.vpgeo.com/download/brief_zijlstra_18_maart_2008_B-II.pdf  
 
In Zwolle en Gouda zijn medio tachtiger jaren 48 woningen gevolgd gedurende enkele jaren. Daar zijn als 
laagste en hoogste temperatuur 4,5 oC en 25,1 oC vastgesteld, mede onder vertrouwendwekkend toezicht 
van de toenmalige “Dienst voor het IJkwezen.            
Joosten citerend            
quote 
Resultaten 
De gastemperatuur over een jaar is voor 48 woningen beschikbaar over een periode die globaal samenvalt 
met het kalenderjaar 1983. Het resultaat is weergegeven in een histogram; de hoogste waarde bedraagt 
25,1 oC, de laagste 4,5 oC en het rekenkundig gemiddelde is14,1 oC. 
De verdeling is nader onderzocht. In figuur 9 is de cumulatieve verdeling uitgezet op 
waarschijnlijkheidspapier. Er zit een knik in de lijn bij 16,5 'C. De resultaten boven 16,5 oC zijn afkomstig 
van de metingen in flatwoningen. 
Het resultaat kan als volgt wat nauwkeuriger worden weergegeven: voor alle 48 woningen, exclusief de 
flatwoningen, bedraagt het gemiddelde 13,3 oC  en de spreiding 3,3 oC. Voor de flatwoningen is het 
gemiddelde 19,6 oC  met een spreiding van 4.0 oC. 
Voor 12 woningen zijn de jaaropnames over twee achtereenvolgende jaren beschikbaar. Bij 10  van de 12 
woningen treedt een daling op en bij 2 een stijging. De gastemperatuur daalt gemiddeld over alle 12 
woningen met een halve graad. De grootste daling bedraagt - 1,5 oC  (deze komt twee keer voor), de 
grootste stijging + 0,5 oC 
unquote 
 



9 
 

1a) Het blijkt uit deze meer uitgebreide proeven dat met één veronderstelling, inzake 
gastemperatuur,  bijvoorbeeld 15 oC,  onjuist wordt gemeten. Indien slechts 15  oC wordt 
aangehouden, treden in ieder geval corrigeerbare fouten op van ruim 3%. 
1b) Het blijkt hard nodig met een hogere temperatuur dan 7 oC rekening te houden; die 
temperatuur moet ter plaatse worden vastgesteld. 
 
Vraag 2, Zijn er volgens u andere methoden die beter geschikt zijn voor de volumeherleiding van 
kleinverbruikermeters dan de huidige methoden ? 

Antwoord vraag 2 

Deze vraag is niet geheel duidelijk. Andere methoden dan “huidige methoden” (meervoud?). Welke zijn 
die? ( op meetbasis? op veronderstelling?op basis van locale temperatuurcorrectie ? op basis van 
centrale correctie van de locaal gemeten temperatuur?) . Die andere methoden zijn       
- ofwel toekomstige die dan onvoldoende betrouwbaar zijn gebleken  in de praktijk                   
- ofwel oude methoden die om één of andere oorzaak (welke?) niet meer worden toegepast. 

Bewezen heeft zich het gebruik van de TC-meter. Dat is een klassieke balgenmeter waarbij een inwendig 
bimetaalsysteem ervoor zorgt dat de aanwijzing op het telwerk het doorgestroomde gasvolume 
aangeeft alsof de meting bij 15 oC heeft plaatsgevonden. Dat metertype is al in gebruik sinds de 
zeventiger jaren.  In de “Meterpool” werd en wordt dat metertype gecontroleerd onder toezicht van 
VEG-Gasinstituut (vroeger), nu KIWA-Gastec en Verispect. Zie hiertoe de openbare jaarverslagen van 
Verispect, gericht aan Uw minister.   

In “GAS”, juli 1987, heeft Mobers, toenmalig directeur GCN, in het artikel “Meetverschillen onder de 
loep”, zijn onderzoek beschreven naar het verschijnsel dat aanleiding is tot het onderhavige 
consultatiedocument. Hij verkocht ook méér gas dan hij inkocht.  Ook hij constateerde dat de 
gastemperatuur gemiddeld ca 15-16  oC was, met uitschieters die het niet mogelijk maakten slechts één 
temperatuur te veronderstellen. Die metingen zijn verricht in samenwerking met de Dienst van het 
IJkwezen. Zijn oplossing was eenvoudig:  

bij alle 150.000 afnemers heeft het gasbedrijf GCN (Gasbedrijf Centraal Nederland, Utrecht) rond 
1990 TC-meters geplaatst, eerst van het fabrikaat Rockwell, naderhand  van Instromet.  

In het toenmalig TV-programma “Consumentenman” is aandacht besteed aan die metingen.  

Het probleem dat NMa in het consultatiedocument opvoert, is al ruim 20 jaar geleden opgelost.  Blijft de 
vraag hoe een en ander is afgelopen. Die vraag heeft twee antwoorden. 

a)  GCN is als bedrijf tot Eneco toegetreden; daar is een antwoord te vinden.                 
b) Joosten heeft in “GAS”, oktober 1987, op bl 447 aangegeven       
quote                         
Een voorstel van VEG-GAS INSTITUUT het onderzoek in die richting, dat wil zeggen naar de extreme 
gastemperaturen voort te zetten, is niet aangenomen. Een aantal in deze problematiek geïnteresseerde 
bedrijven gaat echtereen onderzoekdoen naar het gedrag van TC-meters  in de praktijk. Dat onderzoek 
gaat volgend jaar van start en dient om inzicht te verkrijgen in de geschiktheíd van de meter in het 
gebruik onder de hier te lande heersende omstandigheden en in de mate, waarin een verbetering van de  
nauwkeurigheid van de meting van energie bereikt kan worden.          
unquote 

Het is dus mogelijk op korte termijn en zonder aanvullende langdurige studie een betrouwbaar 
antwoord op vraag 2 te krijgen. Dat luidt 

Pas de TC-meter toe die al minstens dertig jaar in gebruik is. 

 

9 De correctheid van de gasmeting bij kleinverbruikers, Kiwa Gastechnology 26 september2OO7.                    

10 Zíe paragraaf B1.3.5, Meetvoorwaarden Gas - RNB. 
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B. Beperking Lekverliezen 

Ten aanzien van de verschillende soorten lekverliezen maakt de Raad ten minste onderscheid in de 
volgende vier categorieën: 

. Gaslekkage 

Deze lekverliezen worden veroorzaakt door lekkages die optreden in verbindingsmoffen en T-stukken. 
Het betreft hier een ongemeten verliespost. 

o Graafschade en Fraude 

Deze lekverliezen kunnen ontstaan door beschadigingen aan gastransportleidingen als gevolg van 
graafwerkzaamheden. Daarnaast kunnen deze lekverliezen een gevolg zijn van afnemers die illegaal gas 
ontrekken aan het gastransportnet. Het betreft hier een ongemeten verliespost. 

o Administratieve leegstand 

Deze lekverliezen treden op wanneer na een verhuizing er geen nieuwe leverancier op de aansluiting 
actief is. Dit kan enerzijds worden veroorzaakt doordat de afnemer 'nog' geen leveringsovereenkomst 
met een leverancier heeft afgesloten. Daarnaast kan dit ook worden veroorzaakt door een leverancier 
die al wel een leveringsovereenkomst met de afnemer heeft afgesloten maar nog niet, via het 
elektronisch berichtenverkeer, de netbeheerder hierover heeft geïnformeerd. Het betreft hier een 
verliespost die gemeten wordt. 

. Meetverschillen 

Deze verliespost wordt veroorzaakt door meetverschillen die optreden tussen de gasmeters die zijn 
geplaatst op de overdrachtspunten van het gastransportnet en de gasmeters die geplaatst zijn bij de 
afnemers. Het betreffen hier lekverliezen (????) die worden gemeten. 

Commentaar 14: Niet moet worden vergeten de levering van gas in flats waar een CV op andere 
brandstof aanwezig is. Volgens de NMa Tarievencode Gas, art 2.3.7.2 ,  wordt forfaitair 66, 375 of 440 m

3
 

gas per jaar in rekening gebracht voor respectievelijk kookgas, gas voor tapwater en gas voor koken en 
tapwater. Het ware verbruik kan echter behoorlijk afwijken van die veronderstelling. 

Ten aanzien van lekverliezen heeft de Raad de volgende vragen: 

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

Antwoord vraag 3:  zie commentaar 14: Niet moet worden vergeten de levering van gas in flats waar een 
CV op andere brandstof aanwezig is. Volgens de NMa Tarievencode Gas, art 2.3.7.2 ,  wordt forfaitair 66, 
375 of 440 m3 gas per jaar in rekening gebracht voor respectievelijk kookgas, gas voor tapwater en gas 
voor koken en tapwater. Het ware verbruik kan echter behoorlijk afwijken van die veronderstelling. Op 
basis van een vroeger jaarverslag van Eneco is dit het geval bij meer dan 100.000 afnemers 

Verder worden door toedoen van NMa lang niet altijd de in het kader van de “Meterpool” afgekeurde  
gasmeters vervangen, tienduizenden stuks! Zie hiertoe 
http://www.verispect.nl/files/metrologiewet/Samenvattend%20Jaarverslag%20Toezicht%20op%20de%2
0Metrologiewet%202008%20versie%202.pdf                    
Dat is een Verispect jaarverslag, uitgebracht aan de minister van Economische Zaken; zie bl 25 en 
26 en als zodanig betrouwbaar 

 

Vraag 4. Welke lekverliesposten zijn volgens u beïnvloedbaar, op welke wijze en door welke partij? 
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Antwoord vraag 4: Volg s.v.p. cursus Hogere Gastechniek HGT. Beschrijving ervan zou een leerboek 
opleveren. 

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

Antwoord vraag 5: In dezen relevante lekkage treedt slechts op tussen het inkooppunt van de 
netbeheerder en de gasmeter van de verbruiker. Lekkage na de verbruiksmeter wordt immers al gemeten. 
Het verlies moet derhalve aan de netbeheerder worden toegeschreven en in rekening worden gebracht. 
Mocht de meter te laat zijn geplaatst, dan is het een “interne” zaak tussen netbeheerder en meetbedrijf. 

Zie m.b.t. gas de Meetcode elektriciteit, art 1.3.1b1.3.1b1.3.1b1.3.1b: In afwijking van 1.3.1 is er voor netaansluitingen waarbij 
op   grond van 2.1.3.5 van de Netcode Elektriciteit geen comptabele meetinrichting aanwezig is, geen erkende 
meetverantwoordelijke voor alle uit de onderdelen 2.3, 3 en 5.1 van deze regeling voortvloeiende werkzaamheden. 
In dat geval is de netbeheerder op grond van 2.1.3.5 van de Netcode Elektriciteit in combinatie met 4.2.2 van 
deze regeling verantwoordelijk voor de vaststelling van de met het net uitgewisselde energie op de 
desbetreffende netaansluiting. 
 
Vraag 6. Aan welke partijen dienen naar uw oordeel de niet-beïnvloedbare Iekverliesposten te 
worden toegerekend en waarom?   

 Antwoord vraag 6: Aan de partij onder  wiens verantwoordelijkheid  dat verlies optreedt. Zie verder 
antwoord op vraag 7. 

 

C, Verwerking Lekverliezen in de Allocatie- en Reconciliatie 

Wanneer als gevolg van de administratieve temperatuurscorrectie de meetwinsten  worden 
geëlimineerd, zullen de lekverliezen 'vrijvallen' en kunnen deze worden toegerekend aan de partijen die 
ze kunnen beïnvloeden. 

Om de lekverliezen te kunnen 
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toerekenen zullen de allocatie- en reconciliatieprocessen uit de Allocatievoorwaarden Gas moeten 
worden aangepast. Ten aanzien van deze aanpassingen wil de Raad eerst ingaan op twee relevante 
punten. 

Wiize van toerekening van de lekverliezen 

Het eerste punt betreft de wijze waarop lekverliezen kunnen worden meegenomen in de allocatie en 
reconciliatie. Dit kan op twee manieren worden uitgevoerd: 

. Ex ante verrekening op basis van een schatting 

Wanneer een lekverliespost niet exact te bepalen is (bijv. omdat deze niet gemeten kan worden) kunnen 
de lekverliezen worden verrekend op basis van een schatting. Een voorbeeld hiervan betreft de 
verrekening van de technische netverliezen 11 binnen de allocatie elektríciteit zoals bepaald in de 
Meetcode 

Elektriciteit 12. Voor de allocatie van de technische netverliezen worden geschatte verbrui ken 
gehanteerd. 

. Ex post verrekening op basis van-gemeten resultaten 

Wanneer lekverliesposten aan de hand van gemeten verbruiken worden bepaald, kunnen deze direct 
worden verrekend. Een voorbeeld hiervan betreft de bepaling van de netverliezen in de reconciliatiet3 
voor elektriciteit. Dit alles is beschreven in de Systeemcode Elektriciteit 12. Wanneer de verbruiken voor 
alle PV-partijen zijn gereconcilieerd, blijft er een restpost over die bestaat uit het verschil tussen de 
gemeten invoeding en gemeten onttrekking en voor rekening komt van de regionale netbeheerder. 
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Sluitende energiebalans                    
Het tweede punt betreft de eis van een sluitende energiebalans. Binnen de allocatie en reconciliatie is 
het van belang dat de hoeveelheid ingevoed en onttrokken gas gelijk zijn. Wanneer dit niet het geval is 
zullen de volumes moeten worden gecorrigeerd. Dit kan op verschillende manieren worden 
gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn : 

. Pro rata verrekening van onbalans verdeeld over meerdere partijen. Het gebruik van de MCF voor 
allocatie van elektriciteit en gas en de MMCF voor reconciliatie gas zijn hier voorbeelden van. 

. Restbalansverantwoordelijke. Een voorbeeld hiervan is de reconcilÍatie bij elektriciteit. Hierin komen 
de netverliezen, die na de reconciliatie overblijven, voor rekening van de regionale netbeheerder. 

Ten aanzien van de mogelijke noodzakelijke aanpassingen aan de allocatie- en reconciliatie voor gas, 
heeft de Raad de volgende vragen: 

11 zie bijlage 3.                                                         
12 Artikel 814.6.3 Meetcode Elektriciteit.                                       
13 zie biilage 4.                                           
14 Bijlage 7. artikel 4.1 Systeemcode Elektriciteit.                                      
16 Besluit van 27 oktober 2011, houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen (Besluit op afstand 
uitleesbare meetinrichtingen), Staatsblad 511-2011. 

Commentaar 15: Is een tekstdeel uitgevallen? Verwijzing naar punt 15 ontbreekt. 
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Vraag 7. Kunt u aangeven op welke wijze de lekverliezen in de allocatie verrekend dienen worden, en 
waarom? 

Antwoord vraag 7: Dat is afhankelijk van het gestelde in de Meetvoorwaarden Gas-RNB. Zolang die 
voorwaarden niet verplicht zijn, zelfs in de versie van juli 2011, hangt dat af van de daadwerkelijke 
opvolging van de bepalingen inzake meettemperatuur en hoogte van de gasmeter.  

Indien de netbeheerder van het meetbedrijf de data ontvangt gecorrigeerd voor temperatuur  en voor druk 
op basis van de per gasmeter vastgestelde temperatuur, moet de netbeheerder het verlies op zich nemen. 
Past het meetbedrijf slechts temperatuurcorrectie toe, dan is het meetbedrijf aansprakelijk voor de 
omissie.. 

Het komt mij voor dat het voornamelijk een zaak is van de gasbedrijven onderling; daar moet de overheid 
zich slechts mee bemoeien als die bedrijven er zelf niet uitkomen.   

 Een triviaal voorbeeldje moge dit adstrueren: netbeheerder A in het westen van Nederland voert gas toe 
aan afnemer B in het noorden des lands. B heeft een leveringscontract met bedrijf C in het zuiden. Als 
meetbedrijf heeft B gekozen erkend meetbedrijf D in het oosten des lands. Om e.e.a. eenvoudig te houden 
wordt B als enige afnemer verondersteld.                                  
B heeft volgens de meteraflezing  din gebied A 10.000 m3 verbruikt         
A heeft van Gasunie 10.020 m3 ingekocht           
A heeft de inkoop-  en de verkoopmeter alsmede alle correcties laten controleren door D en in orde 
bevonden                           
A heeft dan 20 m3 verloren en moet zelf die 20 m3 inkopen en tevens milieubelasting maar ook 
BTW betalen. 

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

Antwoord vraag 8: Om een juist antwoord te geven: hoe groot is de MCF indien temperatuur- en 
drukcorrectie worden toegepast?                
Welke fout acht NMa toelaatbaar?                       
Er moet worden voorkomen dat slechts een boekhouder plezier aan de administratie beleeft. 
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Vraag 9. Hoe moeten volgens u de lekverliezen tussen kleinverbruikers en grootverbruikers binnen de 
allocatie worden verdeeld? 

Antwoord vraag 9: Er ontbreekt de vraag: kan het lekverlies van kleinverbruikers en grootverbruikers 
afzonderlijk worden bepaald? Wordt bedoeld de ontsnappingsverliezen, de slechte temperatuurcorrectie, 
de miswijzing van de gasmeter?                                           
M.i.  niet en dan lijkt vraag 9 een strikvraag. Lekverlies door aanboring of ingebruikneming van een 
hogedrukleiding dient aan een grootverbruikers te worden toegeschreven. 

Ten aanzien van de aanpassingen aan de allocatie:  

Ten aanzien van de aanpassingen aan de reconciliatie: 

Vraag 1O, Kunt u aangeven of en hoe de lekverliezen in de reconciliatie verrekend dienen worden, en 
waarom? 

Antwoord vraag 10: Niet te beantwoorden daar ik niet weet hoe groot dat verlies is. 

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

Antwoord vraag 11: Niet te beantwoorden daar ik niet weet hoe groot dat verlies is. 

Vraag 12. Hoe moeten volgens u de lekverliezen tussen kleinverbruikers en grootverbruikers binnen 
de reconciliatie worden verdeeld? 

Antwoord vraag 12: Niet te beantwoorden daar ik niet weet hoe groot dat verlies is. 
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D.  Inwerkingtreding 

De Raad is zich ervan bewust dat verschillende overwegingen een rol kunnen spelen ten aanzien van het 
tijdstip van inwerkingtreding van deze maatregelen'. Voorbeelden hiervan zijn : 

. Samenhang tussen de administratieve temperatuurscorrectie en de beperking van lekverliezen;       

. Samenhang tussen de administratieve temperatuurscorrectie / beperking van lekverliezen, en de 
introductie slimme gasmeter met de technische temperatuurscorrecti e. 

De Raad wil graag uw mening  horen ten aanzien van de inwerkingtreding van de maatregelen. 

Vraag 13, Vindt u dat de administratieve temperatuurscorrectie gelijktijdig met de beperking van de 
lekverliezen moet worden uitgevoerd, en waarom? 

Antwoord op vraag 13           
Samenhang tussen de administratieve temperatuurscorrectie en de beperking van lekverliezen:      
De temperatuurcorrectie betreft de relatie tussen gasbedrijf en afnemer; belangrijk aspect is daarbij het 
van oudsher door het ministerie van Economische Zaken beleden leefregel “eerlijkheid in de handel”. Het 
aan de afnemer geleverde volume heeft op zich niets uitstaande met het lekverlies. Vaststelling van het 
lekverlies in een interne aangelegenheid van het gasbedrijf. Let wel: door de rekenkundige toepassing van 
15 oC als meettemperatuur bij de kleinverbruiker kan nu al een indruk van  de gecorrigeerd afzet worden 
verkregen.           
 Voorbeeld: afzet kleinverbruik per jaar 10 miljard m3 . Afzet is door te lage veronderstelling van 
 de meettemperatuur 3 % te hoog ingeschat. Extra lekverlies is op die basis 3 % van 10 miljard 
 ofwel 300 miljoen m3.         
 Additionele opmerking: Over dat volume is € 0,20 m3 per  betaald aan milieubelasting.  
  Dat is € 60 miljoen per jaar, onverschuldigd.     
 Zwaarwegend advies: terugbetalen  aan de afnemers .    

Beperking van het lekverlies is een technische zaak en omvat lekzoeken en vervanging; kan door externe 
aannemers worden uitgevoerd.  Dat behoort continu te gebeuren. Invoering van administratieve correctie 
is een tijdelijke maatregel en kan/moet onmiddellijk worden ingevoerd. Let wel: die maatregel op 
basis van TC-meter is al ingevoerd rond 1990 bij het gasbedrijf GCN; zie verder antwoord op vraag 2. 
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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 temperatuurscorrectiel6 dient plaats te vinden? 

Antwoord vraag 14:      

a)  De temperatuurcorrectie betreft de relatie tussen gasbedrijf en afnemer; belangrijk aspect is daarbij het 
van oudsher door het ministerie van Economische Zaken beleden adagium “eerlijkheid in de handel”. Het 
aan de afnemer geleverde volume heeft op zich niets uitstaande met het lekverlies. Vaststelling van het 
lekverlies in een interne aangelegenheid van het gasbedrijf. Let wel: door de rekenkundige toepassing van 
15 oC als meettemperatuur bij de kleinverbruiker kan nu al een indruk van  de gecorrigeerd afzet worden 
verkregen.  Dat gebeurt trouwens al sinds 1956.        
 Voorbeeld: afzet kleinverbruik per jaar 10 miljard m3 . Afzet is door te lage                  
 veronderstelling van de meettemperatuur 3 % te hoog ingeschat. Extra lekverlies is op   
 die basis 3 % van 10 miljard ofwel 300 miljoen m3.       
 Additionele opmerking: Over dat volume is € 0,20 m3 per  betaald aan milieubelasting.  
  Dat is € 60 miljoen per jaar, onverschuldigd. 

b) De wet over op afstand uitleesbare meetinrichtingen kent ex art 12 de mogelijkheid dat een eenmaal 
geplaatste meetinrichting zonder temperatuurmeting  geen temperatuurmeting behoeft te krijgen. Dat 
betekent dat de afnemer nagenoeg onbeperkte tijd genoegen moet nemen met een meter zonder 
compensatie ex ware en/of administratieve gastemperatuur. Dat pleit ervoor  dat beide maatregelen 
afzonderlijk moeten 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? 

Antwoord vraag 15: Bij juiste meting en temperatuur-/drukcorrectie vindt geen kruissubsidiëring tussen 
kleinverbruikers en grootverbruikers plaats. Vraag heeft dan geen zin. 

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

Antwoord vraag 16:  

a) Niet duidelijk is op welke maatregelen commentaar wordt gevraagd.  Valt de energiebalans er ook 
onder? Het lijkt mooi om precies te weten welke hoeveelheid gas naar welke netbeheerder gaat.  Maar 
een gasmeter ter voeding van een net heeft een bruikbare miswijzingcurve tussen ca 8 en 100%; kleinere 
hoeveelheden worden als te weinig aangegeven en schijnen dan het lekverlies bovenstrooms te 
verminderen en benedenstrooms te vergroten 

Bij deze vraag wreken zich enkele zeer belangrijke omissies:  

- 16 a 1) NMa geeft niet aan met welke nauwkeurigheid zij de gashoeveelheid bij de individuele 
kleinverbruiker wil zien bepaald. Impliciet lijkt NMa te kiezen voor het gemiddeld vaststellen de 
afgifte, gelet op de lange tijdsduur die zit tussen het verkrijgen van kennis over heersende temperatuur en 
druk bij de individuele meting bij de kleinverbruiker. Maar NMa laat na dat uitdrukkelijk te zeggen.               
Daar op basis van gepubliceerde metingen – zie antwoord op vraag 1 -  de temperatuur bij de 
kleinverbruiker ruim 20 oC kan uiteenlopen, accepteert NMa impliciet dat metingen van het volume al 
ruim 7 % onderling kunnen verschillen onder invloed van de temperatuur. NB die proeven stonden mede 
onder toezicht van de toenmalige Dienst voor het IJkwezen.  

Ook is in  dit gehele consultatiedocument de bepaling van het juiste volume bij de kleinverbruiker slechts  
gekoppeld aan de temperatuur en niet aan de gasdruk ter plaatse (hoogte gasmeter).  

Een beoordeling zonder opgave van criteria tendeert altijd naar een onbevredigend resultaat. Dit 
commentaar geeft mijnerzijds evenmin expliciete beoordelingscriteria,  behalve bij 16 a3. Maar impliciet 
zijn die degelijk aanwezig door verwijzing naar de in Duitsland vigerende eisen ex DVGW 685.  

- 16 a 2) NMa geeft niet aan met welke nauwkeurigheid zij de gashoeveelheid bij de netbeheerders 
wil zien bepaald. Een meter die overbelast wordt, gaat snel kapot; een meter die onder de minimum 
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meetvermogen draait, meet “slechts” iets te weinig. Indien ook lage zomerafgiften binnen het 
meetvermogen van de meter moeten kunnen worden gemeten, dient in het meetstaion ook een kleinere 
meter te worden geplaatst. Daartoe zal er mede een omschakelinstallatie  moeten zijn. Dat is duur en 
maakt de installatie minder betrouwbaar. Het kost meer dan het oplevert. Daarom wordt geaccepteerd dat 
een kleinere hoeveelheid minder nauwkeurig wordt gemeten. Slechts als NMa ook voor dergelijke 
overslagmetingen de gewenste nauwkeurigheid aangeeft, is een redelijk antwoord te geven 

b) Een deel van de NMa- en Energiekamercollega’s die onder hetzelfde ministerie ressorteren, moet 
toezien op eerlijkheid in de handel. Waarom hebben die tot nu toe geen merkbare invloed kunnen 
uitoefenen op meting en berekening? Zie antwoord 14 a.  Graag méér invloed bij controle. 

c) Dat de gastemperatuur geen 7oC is, is bekend sinds 1956. Via 11 oC in 1973 (publicatie Van Zijl in 
“GAS”, november 1973) Is sinds medio tachtiger jaren de gastemperatuur bekend als gemiddeld 15 oC  
Groenewegen, Joosten Mobers). NMa laat na daarover een verantwoording te geven. 

- 16 a3) Welke fout in de volumebepaling laat NMa impliciet toe? 

Meetvoorwaarden Gas-RNB, versie juli 2011, geeft in art 3.5.3 aan ”de maximale afwijking  van een in 
gebruik zijnde meetinrichting overschrijdt de in onderstaande tabel genoemde waarden van de maximaal 
toelaatbare afwijking niet.” Die waarde is 6,3 %  voor meters < 40 m3/h. De toelaatbare miswijzing 
(maximaal!) van de meter is 4%. Dat betekent dat de temperatuur-invloed (druk-invloed noemt NMa 
nergens) maximaal 2,3 % mag zijn. Ex Handelingen Tweede Kamer, 2007-2008  29 372 nr 73 geeft de 
minister aan “Het volume-effect voor de consument hangt af van de woonsituatie en de locatie van de 
meterkast, maar bedraagt gemiddeld 3,25%”. De huidige afwijking kan daardoor  4% + 3,25% = 7,25% 
zijn; dat is nog niet eens de maximale . Dat is een griezelige conclusie die NMa/Energiekamer al had 
kunnen trekken en waarop zij de gasbedrijven hadden kunnen aanspreken.                 
De heersende afwijking van de meetinrichting  op basis van de temperatuurmetingen is al hoger indien 
niet de gemiddelde temperatuur maar de maximaal gemeten temperatuur wordt toegepast.  De invloed van 
maximale waarde uit het KIWA-Gastecrapport in aanmerking nemend: temperatuur  4,60 % (meetpunt25) 
en druk 0,9 % (Maastricht, bl 15)    is de gecumuleerde mogelijke meetafwijking 4 + 4,60 + 0.9 = 9,5 
%.  Dat is de helft méér dan NMa toelaat, zonder dat er ooit iemand een merkbaar onderzoek naar heeft 
gedaan.                     
Blijft de vraag: waarom hebben NMa/Energiekamer nooit in deze richting controles verricht.            
Graag uitvoeren, Een veronderstelling is de combinatie van de wetgevende en 
controlerende/vervolgende taak in één hand: van NMa. Controle op waarheidsgehalte is voor een 
buitenstaander niet mogelijk; actie van onafhankelijke derde is wenselijk. 
 
Deze conclusie geeft duidelijk aan dat de eerste stap, te weten de administratieve meettemperatuur 
op 15 oC stellen, hard en snel nodig is. Maar gelijktijdig moet worden nagegaan waar die uitschieters 
kunnen optreden; liever niet de beperking tot Maastricht  m.b.t. de hoogte der gasmeter maar iet verder 
kijkend naar Zuid Limburg en naar topflats. ` 
 
Antwoord 16 b)            
Bij het bekijken van de historie van de gastemperatuur valt het  volgende op                                
16 b1 Ministerie EZ heeft bij monde van ir D. Tinbergen in 1956 vastgesteld en laten publieren  ìn “Het 
Gas”, mei 1957,  dat de gastemperatuur hoger is dan 7 OC en heeft op die basis vergoedingen uitgekeerd 
aan gasbedrijven.  Het blijft vreemd dat NMa 54 jaar later in haar Meetvoorwaarden Gas-RNB, juli 2011, 
nog steeds 7 oC veronderstelt.                                     
16 b2 Van Zijl heeft gepubliceerd in 1973 dat gasbedrijven regelmatig  het lekverlies vaststellen, mede op 
basis van de gemiddelde gastemperatuur bij de verbruiker, toentertijd ca 11  OC.                
16 b3 Uit drie bovengenoemde publicaties (Groenewegen, Joosten en Mobers), medio tachtiger jaren, 
volgt dat de gastemperatuur ca 15 OC en geeft de branchevereniging van gasbedrijven aan dat het niet 
verantwoord is om 7  OC aan te houden als gastemperatuur .            
16 b4 In Duitsland wordt begin negentiger jaren 15 OC vastgesteld als gastemperatuur voor 
afrekendoeleinden. In Engeland idem rond 2000. 

Is het op redelijke manier te verklaren waarom                         
-  EnergieNed in 2003 in haar Meetcode gas 7 OC voorstelt en                      
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– NMa dat voorstel overneemt in haar Meetvoorwaarden Gas RNB  van 2006 – inclusief taalfouten - 
tot in de tiende  versie van juli 2011 aan toe? 

16 b5) In de tot nu toe gepubliceerde voorwaarden en andere publicaties  van NMa/Dienst Toezicht 
energie/Energiekamer komen geen verwijzingen voor naar stukken van derden; enige uitzondering is de 
opgedragen KIWA-Gastecstudie naar de gastemperatuur. Enige literatuurstudie ontbreekt. 
Kennisnemen van de al genoemde Joosten- en Moberspublicaties in “GAS” had tijd bespaard en vooral 
onnodige kosten m.b.t. de KIWA-Gastecstudie. Joosten en Mobers hebben op meer meetpunten 
beschouwd en vastgesteld dat de spreiding in meettemperatuur groter is.     
 Het gezegde “De mens die zijn geschiedenis niet kent, moet hem over doen” is jammergenoeg 
 weer eens geadstrueerd.          
Het advies luidt daarom aan dat ontbrekend aspect aandacht te besteden: ga na wat er op de 
gebieden m.b.t. gastemperatuur en vaststelling van lekverliezen (dagelijkse en jaarlijkse gasbalans) al 
is gepubliceerd. Nederland loopt achter. 

Algemeen 1: wacht met corrigerende maatregelen niet te lang, maar zorg 
ervoor dat de temperatuur- en drukcorrectie bij alle afnemers gelijktijdig wordt 
ingevoerd om te voorkomen dat bij de ene groep het ongecorrigeerde volume 
wordt toegepast en bij de overige afnemers het ware volume. 

Algemeen 2:                
Besteed s.v.p. direct aandacht aan correcte Nederlandse taal. Zie bijvoorbeeld in de Meetvoorwaarden 
Gas-RNB de artikelen  B1.3.5.3 Extra eisen druk meting  en   B1.3.5.3.1  De hoogte ligging van de 
gasmeter ten opzichte van NAP bedraagt minimaal –10 meter en maximaal +50 meter. De spaties bij 
<druk meting> en <hoogte ligging> zijn weliswaar conform het EnergieNed voorstel uit 2003, maar 
spellingstechnisch onjuist.                

Verder staat in dit consultatiedocument <temperatuurscorrectie> met tussen-s terwijl de minister in TK-
stuk 29 372 nr. 73,  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, deze tussen-s weglaat. NMa is 
al op de goede weg want  in CONCEPTBESLUIT, Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 31 Elektriciteitswet 1998; 12b Gaswet, Nummer 103834  
wordt dat woord deels met (bl 47, punt 93) en deels zonder tussen-s (bl 1)gebruikt.                 
Is het woord “invoeden” of  “ingevoed” (dit stuk pagina 3)  niet een te vermijden germanisme? Ik wacht 
dan op “uitvoeden”! 
 
 In welke mate loopt Nederland achter? Er zijn recent  twee Duitse energiebedrijven (EON en 
 RWE) naar Nederland gekomen. In eigen land moest 15 oC worden toegepast als 
 gastemperatuur. In Nederland volgen zij de NMa-veronderstelling om 7 oC toe te passen, in 
 overeenstemming met  de Nederlandse collega-bedrijven op basis van de NMa 
 Meetvoorwaarden Gas-RNB, tot juli 2011 toe.                  
 Aan de Duitse dichter Heinrich Heine wordt het gezegde toegeschreven  (maar nooit 
 teruggevonden in zijn publicaties) “Tegen de tijd dat ik dood ga, ga ik naar Nederland want daar 
 gebeurt alles 50 jaar later”. Gelet op het Tinbergen-artikel in “Het Gas”, mei 1957 waaruit volgt 
 dat in dat jaar de gastemperatuur al hoger was, denk ik dat NMa  in 2012 al 55 jaar achter loopt 
 en daarmee Heinrich Heine ruimschoots heeft  verslagen. ’n Schrikwekkende prestatie. 

     =-=-=-=-=-=-=-=- 
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