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Systematiek voor vaststellen factuurhoe-
veelheden verbeterd
De verklaarders bij EdeA controleren of de
meetinstrumenten goed functioneren.  Is er
sprake van een afwijking, dan nemen ze contact
op om een verklaring te zoeken en het probleem
op te lossen.
Op maandbasis worden factuurhoeveelheden
bepaald. Na controle van meetinstrumenten
worden
a. balansen opgesteld en
b. het balansverschil toegerekend aan leveran-

ciers en afnemers.

Dat “toerekenen van balansverschil” voelt on-
prettig: uw hoeveelheid wordt beïnvloed op een
manier die u maar voor een deel in de hand
hebt.

Het verschil tussen gemeten waarde en factuur-
hoeveelheid, hangt van twee dingen af: de om-
vang van het balansverschil en de methode die
voor de toerekening gebruikt wordt.
Aan beide fronten wordt gewerkt: voor stoom,
demiwater en brandstoffen daalt het balansver-
schil inmiddels en de methode wordt op korte
termijn gewijzigd!

Dalen van balansverschil
Dalen van balansverschil vindt automatisch
plaats wanneer ‘beter gemeten’ wordt. Voor dat
“beter meten” was een prikkel nodig: de MOT
(MeetOnnauwkeurigheidsToeslag).

Wellicht even ter herinnering: de MOT houdt in
dat op meetinstrumenten die niet tot ‘the best of
class’ behoren een boete geheven wordt. De
boete is een procentuele opslag.

Deze boete kan afgezet worden tegen de inves-
tering voor het verbeteren van meetinstrumen-
ten. De site-user maakt die keuze, het gevolg is
dat het meterpark op een overwogen wijze ver-
beterd wordt.

Een groot gedeelte van de site-users heeft in-
middels haar meetsysteem onder de loep ge-
nomen en geoptimaliseerd.
Het effect hiervan is duidelijk zichtbaar: het ba-
lansverschil over de netten daalt waardoor een
kleinere hoeveelheid toegerekend hoeft te wor-
den over deelnemers. Hiermee is de eerste slag
geslagen!

Aanpassen van de toerekenmethode
De tweede stap is een wijziging in de methode
voor het toerekenen van het balansverschil. In
de huidige situatie dragen alle deelnemers hun
steentje bij.

Vanaf 1 januari 2014 worden de utilitystromen
waarin ‘best of class’-meetinstrumenten ge-
plaatst zijn (klasse A in vakjargon) hiervan uit-
gezonderd.
Anders geformuleerd: voor klasse A-metingen
geldt vanaf 1 januari 2014 dat de gemeten hoe-
veelheid de factuurhoeveelheid is.

Logische consequentie is dat meetinstrumenten
van een andere klasse dan “A” het, weliswaar
kleinere, balansverschil moeten opheffen. Dit
sluit aan bij het principe van ‘de vervuiler be-
taalt’: zij die het balansverschil veroorzaken
moeten het ook absorberen!

Voor meer informatie: Paul Herffs(046-7021046) en
Fre Didden (06-83628728)


