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De liberalisering van de energiesector heeft als gevolg dat de verschillende
organisaties binnen de sector onderling afhankelijk zijn geworden ten aanzien
van de betrouwbaarheid van de processen. Hiermee stelt de liberalisering dan
ook aanvullende eisen aan de inrichting en beheersing van de processen en
systemen. Voor het realiseren van een geliberaliseerde energiemarkt echter zijn
de processen en systemen binnen de organisaties drastisch gewijzigd. Het
uitwerken en implementeren van ingrijpende proces- en systeemwijzigingen die
ook nog eens voldoende de betrouwbaarheid waarborgen, is dan ook een
complexe en omvangrijke opgave. De energiesector is daarom enkele jaren
geleden al gestart met trajecten om de betrouwbaarheid van zijn processen te
verbeteren.
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Inleiding

De liberalisering van de energiesector is de afgelopen
jaren veel in de publiciteit geweest. Iedereen kan zich
wel de verhalen, artikelen of televisieprogramma’s her-
inneren waarin de wat problematische ervaringen met
het switchen van energieleverancier en de facturatie zijn
besproken. Op dit moment is de discussie rondom het
verder opsplitsen van de energieconcerns actueel. De uit-
komsten van het debat in de Tweede Kamer over de split-
sing zullen verdere impact hebben op de inrichting van
de organisaties en hun processen.

De recente ervaringen met de liberalisering van de ener-
giemarkt hebben duidelijk gemaakt dat de betrouw-
baarheid van de processen van cruciaal belang is voor
de sector en de afzonderlijke bedrijven. Eventuele ver-
dere splitsing van de netbeheerder en de overige onder-
delen van een energieconcern maken de nu al ontstane
afhankelijkheden nog explicieter. Er zal naar verwach-
ting een nog grotere behoefte ontstaan naar transpa-
rantie over de betrouwbaarheid en aan verantwoording
hierover.

De verschillende energiebedrijven zijn gestart met tra-
jecten om de betrouwbaarheid te borgen. In dit artikel
worden allereerst de belangrijkste wijzigingen in de
energiesector geschetst en vervolgens de problematiek
in een dergelijke omgeving om de betrouwbaarheid te
verbeteren.
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Liberalisering

Vóór de liberalisering van de energiesector waren de
afnemers van energie verplicht klant bij de energie-
maatschappij in hun regio. De liberalisering van de ener-
giesector heeft ervoor gezorgd dat de afnemers vrij zijn
in de keuze van de leverancier van energie. De afnemers
van de energie zijn nog altijd wel verplicht klant van de
regionale energiemaatschappij ten aanzien van het trans-
port. Ze hebben voor het transport van de energie die
geleverd wordt door een energieleverancier, een con-
tract met de regionale netbeheerder.

De liberalisering heeft ertoe geleid dat de diverse scha-
kels in de energieketen, te weten productie, distributie
en levering, duidelijker zijn onderscheiden. Binnen de
voorheen geïntegreerde energiebedrijven zijn de ver-
antwoordelijkheden herverdeeld. Zo fungeren binnen
hetzelfde concern de netbeheerder en het leveranciers-/
handelsbedrijf als gescheiden bedrijfsonderdelen. Daar-
naast is er een aantal nieuwe energieleveranciers en
meetbedrijven tot de markt toegetreden.

De energieleverancier verzorgt de levering van energie.
De netbeheerder beheert het distributienet en transpor-
teert de energie. Deze splitsing in levering en transport
van energie heeft geleid tot afhankelijkheden tussen deze
verschillende rollen.

Afhankelijkheden

De leveranciers van energie zijn door deze ontwikkelin-
gen in de markt volledig afhankelijk van de informatie-
verstrekking van de netbeheerders en meetbedrijven.
Deze taak van informatieverstrekking is wettelijk aan de
netbeheerders toegekend. De energieleveranciers die
belast zijn met de financiële afrekening met producent
en eindgebruiker zijn volledig afhankelijk van de door
de netbeheerder aangeleverde informatie.

De basis voor de financiële afrekening in het huidige
model is het verbruik. Het verbruik wordt bepaald op
basis van informatie van de technische aansluiting en de
meterstanden. De netbeheerder is wettelijk verant-
woordelijk gesteld voor het beheren van een aanslui-
tingenregister en het beheren van de historische meet-
data in het meterregister. Het meetbedrijf is verant-
woordelijk voor het collecteren van de meetdata en het
beheren van het meterregister.

Op zijn beurt is de netbeheerder tot op bepaalde hoog-
te weer afhankelijk van de energieleverancier. Het klant-
contact met de klant in de kleinverbruikermarkt loopt
vrijwel altijd volledig via de energieleverancier. Klant-
informatie en informatie over de aansluiting worden
door de energieleverancier via het ECH-switchsysteem
aan de netbeheerder doorgespeeld. Zie voor meer infor-
matie het artikel ‘Energie Clearing House, een mega-
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project voor de energiesector’ van drs. P.L. Hofman in
deze Compact.

Extra taken netbeheerder als gevolg van
liberalisering

De liberalisering heeft tot gevolg dat bestaande taken
van de energiebedrijven complexer zijn geworden.
Deze taken hebben betrekking op het plannen van de
energieleveringen en het vaststellen van de daadwer-
kelijke leveringen en op het uitwisselen van informa-
tie over de aansluitingen tussen leveranciers en meet-
bedrijven.

De hierna beschreven processen zijn van toepassing op
het plannen van de elektriciteitsleveringen en het vast-
stellen van de daadwerkelijke leveringen van elektrici-
teit. Deze processen zijn voor gas nagenoeg identiek;
echter er zijn iets andere rollen dan bij de elektriciteits-
levering.

Plannen van de energieleveringen
De dagelijkse afstemming van vraag en aanbod op het
transportnet vond voorafgaande aan de liberalisering
ook plaats. Deze afstemming is echter complexer gewor-
den doordat meerdere partijen op één regionaal trans-
portnet (netwerk) leveren. Binnen de elektriciteitssec-
tor spelen onder andere de volgende partijen een rol bij
het plannen van de energieleveringen en het uiteinde-
lijk vaststellen van de daadwerkelijke leveringen:
• De ProgrammaVerantwoordelijken (PV). De PV’s stem-
men vraag en aanbod van elektriciteit voor de volgen-
de dag op elkaar af om onder-/overbelasting van het
transportnet te voorkomen en bij te dragen in de balans
van het voorzieningensysteem. Een PV kan tevens een
energieleverancier zijn.
• De netbeheerders. Zij verzorgen het transport van elek-
triciteit. De netbeheerders nemen in het algemeen de
meterstanden op, in een aantal gevallen gebeurt dit door
meetbedrijven. De netbeheerders geven de meetgege-
vens door aan de leveranciers en aan de PV’s.
• Het landelijke transportnet (TenneT). TenneT is de
onafhankelijke beheerder van het hoogspanningsnet en
bewaakt onder meer de balans van het elektriciteitsnet.
• De energieleveranciers. Zij zijn het administratieve en
commerciële aanspreekpunt voor de eindgebruiker en
zorgen voor de afrekening naar de eindgebruiker toe.

De energieleveranciers bepalen op basis van hun klan-
tenprofiel per fractie (een tijdseenheid van een kwar-
tier) de benodigde energie voor de komende dag. Deze
energie kopen zij zelf of via handelaren in bij de elek-
triciteitsproducenten. Zij melden via een vast protocol
de benodigde energielevering (de energieprogramma’s)
een dag vooraf aan de netbeheerder en aan de PV. De
PV stemt het programma af via TenneT. Op basis van
alle energieleveringen bepaalt TenneT de noodzakelij-
ke transportprogramma’s.



De benodigde energieafname is de uitkomst van de som
van de volgende inschattingen:
• Voor de klanten in het zakelijke segment worden spe-
cifieke afspraken gemaakt over de afname per tijdsfrac-
tie op een dag. Deze afname wordt continu gemeten en
dagelijks op afstand door de meetbedrijven uitgemeten
(telemetriemeting).
• Daarnaast vindt een inschatting van het gedimensio-
naliseerd verbruik plaats. Hieronder wordt verstaan de
op het net aangesloten publieke voorzieningen zoals lan-
taarnpalen. Het verbruik hiervan wordt niet bemeterd,
maar geschat op basis van het vermogen en het brand-
schema.
• De resterende aansluitingen, voornamelijk aanslui-
tingen in het kleinverbruikerssegment, worden op basis
van het geschatte jaarverbruik en een negental profiel-
categorieën van gebruikers per fractie berekend (gepro-
fileerd verbruik). Per profielcategorie is een verdeling
van het verbruik per fractie bepaald. Op basis van het
aantal aansluitingen per profielcategorie en het daar-
bijbehorende geschatte jaarverbruik zal de energieleve-
rancier bepalen wat zijn energiebehoefte per fractie is.
Op basis van de meterstanden vindt periodiek een
meting plaats van de daadwerkelijke afname en kan het
geschatte verbruik per afnemer worden bijgesteld.
• Een inschatting van de technische netverliezen maakt
de som compleet. Het transporteren van elektriciteit leidt
tot netverliezen. Dit verlies treedt op door weerstand in
het hoogspanningsnet en het distributienet. Deze tech-
nische netverliezen bedragen afhankelijk van de speci-
fieke situatie vier tot vijf procent in het geval van elek-
triciteit. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het
inkopen van de energie als gevolg van het ontstaan van
het technische netverlies.

Vaststellen van de daadwerkelijke leveringen en
onbalansverrekening
De daadwerkelijke levering kan afwijken als gevolg van
een ander verbruikgedrag dan vooraf is voorspeld (bij-
voorbeeld ander weer of een bijzondere gebeurtenis).
Indien het verbruik afwijkt van het programma zal het
verschil (onbalans) met TenneT worden afgerekend met
verrekening van een ‘straf’toeslag. Deze leveringen wor-
den dagelijks afgewikkeld en binnen een termijn van tien
dagen worden ze definitief verrekend. Hiertoe zijn de
processen allocatie en reconciliatie ingericht. Uitvoering
van de processen allocatie en reconciliatie is een taak
die via de wet aan de netbeheerder is toebedeeld.

De netbeheerders meten de daadwerkelijke transport/
levering van energie en geven deze dagelijks door aan
TenneT ten behoeve van de onbalansverrekening. Afne-
mers in de zakelijke markt hebben een telemetriemeter
waarmee dagelijks op afstand het daadwerkelijke verbruik
wordt vastgesteld. Afnemers in de kleinverbruikermarkt
hebben tot op heden geen telemetriemeter. Overigens zijn
er wel initiatieven geopperd om ook bij kleinverbruikers
telemetriemeters (‘slimme meters’) te gaan gebruiken. Het

verbruik wordt eenmaal per jaar vastgesteld door de
meteropnemer (‘handopname’). Het proces allocatie schat
dagelijks voor deze kleinverbruikermarkt het verbruik per
tijdsfractie in op basis van het geschatte jaarverbruik en
een gebruikersprofiel. De gebruikersprofielen worden
jaarlijks vastgesteld. Er is sprake van nationale profielen
waaraan alle partijen zich conformeren.

Periodiek vindt er een verrekening plaats over een
bepaalde periode op basis van het verschil tussen het
met behulp van profielen berekende verbruik en het vast-
gestelde daadwerkelijke verbruik tegen een gewogen
marktprijs. Dit proces wordt reconciliatie genoemd.

Indien het daadwerkelijk verbruik niet correct wordt toe-
gerekend (allocatie) en niet juist wordt verrekend
(reconciliatie), dan kan dat leiden tot administratieve
winsten of verliezen voor de netbeheerder. Dit heeft dan
direct ook consequenties voor de leveranciers. Zij fac-
tureren dan of te veel of te weinig energie.

Informatie-uitwisselingen over de aansluitingen
tussen leveranciers en meetbedrijven
Omdat de verschillende partijen afhankelijk van elkaar
zijn ten aanzien van informatie over aansluitingen en
het verbruik wordt er informatie uitgewisseld via het
elektronische berichtenverkeer. Elke aansluiting wordt
uniek geïdentificeerd met een EAN-nummer. De netbe-
heerder ontvangt informatie via het elektronische berich-
tenverkeer over:
• inhuizingen, uithuizingen en einde levering op een
aansluiting (EAN-nummer);
• meetdata van de meetverantwoordelijke;
• meterwisselingen en wisseling van meetverantwoor-
delijke via de nieuwe meetverantwoordelijke (meetbe-
drijf).

De netbeheerder verstrekt informatie via het elektroni-
sche berichtenverkeer over:
• de technische gegevens van een aansluiting (stam-
data);
• verbruiken aan leveranciers;
• allocatie aan programmaverantwoordelijke;
• reconciliatie aan TenneT.

Normenkader EnergieNed

De sectie Netbeheerders van de brancheorganisatie Ener-
gieNed heeft in 2004 een normenkader ontwikkeld aan
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Toerekening en verrekening

behoren tot de taken van de netbeheerder



de hand waarvan de betrouwbaarheid van de processen
van een netbeheerder kan worden georganiseerd. Dit
normenkader is een initiatief van de branche zelf
geweest om invulling te geven aan de behoefte aan
zekerheid over de kwaliteit van processen bij de netbe-
heerder waar de programmaverantwoordelijken en leve-
ranciers afhankelijk van zijn.

Dit normenkader bestaat uit:
• een generiek internecontroleraamwerk voor de pro-
cessen binnen een netbeheerder waar leveranciers en
programmaverantwoordelijken afhankelijk van zijn;
• een voorstel voor periodieke certificering binnen de
energiesector van de netbeheerders tegen dit normen-
kader.

Dit normenkader kan worden gezien als zelfregulering
door de energiebranche. Het Ministerie van Economi-
sche Zaken en de Directie Toezicht Energie (DTe) heb-
ben geen betrokkenheid gehad met de ontwikkeling van
dit normenkader. Het normenkader is door de sectie Net-
beheerders aangenomen. Een aantal netbeheerders heeft
bij zijn trajecten voor het verbeteren van de betrouw-
baarheid dit normenkader gehanteerd als basis voor het
uitwerken van een raamwerk van internecontrolemaat-
regelen. Een volgende stap zou het uitwerken van certifi-
cering, mogelijk via SAS70, tegen dit normenkader zijn.

De huidige ontwikkelingen op het gebied van corporate
governance hebben ook hun weerslag op de energie-
sector. Diverse organisaties zijn projecten gestart om
de betrouwbaarheid van de processen te verbeteren. Het
normenkader van EnergieNed voor de netbeheerders is
ook een goede basis voor het inrichten van het in de
code-Tabaksblat genoemde raamwerk voor interne
beheersing.

Betrouwbaarheid processen netbeheerder

De betrouwbaarheid van de processen van een netbe-
heerder is om meerdere redenen belangrijk. Zo is de
netbeheerder verantwoordelijk voor het netverlies. Pro-
cessen die niet betrouwbaar zijn verhogen de kans op
onnodig hoge (administratieve) netverliezen. De leve-
ranciers zijn daarnaast afhankelijk van de betrouw-
baarheid van de processen van de netbeheerder voor
een juiste facturatie. Zij zullen dus eisen dat de pro-
cessen en gegevensverwerking van de netbeheerder
betrouwbaar zijn.

Administratieve netverliezen en meetwinsten

Zoals eerder gesteld leidt het transporteren van elektri-
citeit tot netverliezen. Dit technische netverlies is in te
schatten, maar niet exact te bepalen. Het volledig slui-
ten van de goederenbeweging in de energiesector is hier-
door niet mogelijk.
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Bij het transporteren van gas treden er meetwinsten op.
De gasmeters meten het getransporteerde volume. Het
te transporteren gas wordt via invoedingspunten op het
netwerk gezet. Om transport door het netwerk mogelijk
te maken is de druk op de invoedingspunten hoger dan
bij de daadwerkelijke aansluitingen. Het saldo van het
gemeten volume gas op de aansluitingen is hoger dan
op de invoedingspunten. Het verschil wordt de meet-
winst genoemd. De meetcorrectiefactor corrigeert de
meetwinst over het verbruik. De meetwinst dient
betrouwbaar vastgesteld te worden om het verbruik goed
te kunnen toerekenen aan de afnemers.

Het niet in rekening brengen van de geleverde elektri-
citeit leidt eveneens tot netverliezen, het administratie-
ve netverlies.

Het administratieve netverlies kan door diverse oorza-
ken ontstaan. Een belangrijke oorzaak is fraude (illegaal
aftappen van elektriciteit). Daarnaast kan het voorko-
men dat gegevens over de aansluiting niet accuraat zijn
en dat de meetdata onbetrouwbaar of afwezig zijn. Enke-
le voorbeelden zijn:
• De aansluiting is (nog) niet geregistreerd in de admi-
nistratie van de netbeheerder. Er is niet vast te stellen
of er verbruik plaatsvindt en hoeveel.
• Er is geen klantinformatie bekend op de aansluiting
(EAN-code). Er wordt echter wel verbruik gemeten.
• Er is geen informatie over de leverancier bekend bij
de netbeheerder. Hierdoor is het niet mogelijk in het
allocatieproces het verbruik van de klant toe te wijzen
aan een leverancier/PV-combinatie.
• Er kunnen geen meetdata in een bepaalde periode
vastgesteld worden. Na tien dagen is het verbruik van
een dag definitief vastgesteld. Als de netbeheerder bin-
nen die periode niet gemeten heeft, wordt het verbruik
geschat. Verkeerde inschatting of niet geschat verbruik
is voor rekening van de netbeheerder.

Er is echter één gemene deler: de betrouwbaarheid van
de administratie is onvoldoende. Het periodiek opstel-
len van de energiebalans (transportbalans) geeft de net-
beheerder inzicht in de hoogte van het technische net-
verlies en het administratieve netverlies. Het is belang-
rijk voor de netbeheerder om het administratieve
netverlies zo klein mogelijk te houden, omdat dit verlies
direct ten koste gaat van zijn resultaat.

Derde partijen zijn afhankelijk van processen 
van de netbeheerder

Door de liberalisering kan verandering van leverancier
op ieder door de eindgebruiker gewenst moment plaats-
vinden. Als gevolg hiervan dient kort na het switchen
afrekening met de vorige leverancier plaats te vinden.
Gezien de korte tijd die hiervoor is afgesproken, zal niet
in alle gevallen een daadwerkelijke meting plaats kun-



nen vinden en zal daarom op basis van een geschat ver-
bruik over die periode een afrekening plaatsvinden.

Ten aanzien van de administratie bij de netbeheerder
kunnen onder meer de volgende omstandigheden ertoe
leiden dat een afrekening op basis van gegevensver-
werking door de netbeheerder niet betrouwbaar is:
• jaarverbruik niet tijdig en/of onjuist verwerkt;
• reken- of administratieve fouten in de systemen;
• niet tijdig of onjuist verwerken van het switch-
moment;
• foutieve of onvolledige registratie in het aansluitin-
genregister;
• foutieve indeling van gebruikersprofielen;
• onjuiste vaststelling of verwerking van netverliezen.

In zijn algemeenheid geldt dat de netbeheerders slechts
belang hebben bij de juistheid en volledigheid van deze
cijfers voorzover het de afrekening van de transport-
kosten betreft. Deze afrekening is slechts een beperkt
deel van de uit te voeren informatieverwerking die de
basis vormt voor de financiële verrekening tussen de par-
tijen. De leverancier heeft er wel belang bij dat alle rele-
vante processen betrouwbaar zijn. Er is hier een span-
ningsveld tussen de leverancier en de netbeheerder.

Het resterende deel van het artikel geeft de aanpak en
ervaringen weer van het ontwikkelen en implementeren
van een raamwerk interne beheersing op basis van het
normenkader van EnergieNed.

Project Interne Controle bij een netbeheerder

Aanleiding

De aanleiding voor de start van een project Interne Con-
trole is veelal gelegen in geconstateerde verbeterpunten
ten aanzien van de administratieve processen. De voor-
afgaande periode is men dan vaak sterk gericht geweest
op de voorbereidingen voor de liberalisering. Door de
hiervoor benodigde veranderingen in de organisatori-
sche processen en systeemomgeving in een kort tijds-
bestek is er niet altijd voldoende ruimte geweest voor
het inrichten van de benodigde interne controle op de

processen. De netbeheerders hebben al voorafgaande
aan de liberalisering van de kleinverbruikermarkt de
noodzaak ingezien en zijn vaak een project gestart voor
verbetering van de betrouwbaarheid.

Doelstelling

De doelstelling van een dergelijk project Interne Con-
trole zou geformuleerd kunnen worden als het verbete-
ren van de betrouwbaarheid van de aan de energiebalans
gerelateerde processen en het waarborgen van de
betrouwbaarheid. De projectdoelstelling zal dan onder-
verdeeld zijn naar de volgende subdoelstellingen:
• het verhogen van het controlebewustzijn van verant-
woordelijk lijnmanagement en gebruikers;
• het inrichten van aanvullende en het aanscherpen van
bestaande proces- en systeemcontroles zodat een
betrouwbare gegevensverwerking kan worden gewaar-
borgd;

• het uitwerken en inrichten van een constructie voor
het afleggen van verantwoording en toezicht, die aan-
sluit op de in ontwikkeling zijnde constructie binnen het
gehele concern;
• het opstellen van een handboek Interne Controle
waarin de getroffen beheersingsmaatregelen zijn gedo-
cumenteerd.

De scope van de werkzaamheden heeft betrekking op de
energiebalansgerelateerde processen voor elektriciteit
en gas. Hierbij kan worden gedacht aan:
• beheren aansluitingenregister (AR), onderverdeeld
naar de segmenten kleinverbruik (KV) en grootverbruik
(GV);
• beheren meterregister;
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Tussen leverancier en netbeheerder is er een

spanningsveld waar het gaat om de juistheid

en volledigheid van meetdata en verbruik
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Figuur 1.
Procesdecompositie
energiebalansgerela-
teerde processen
netbeheerder.



• collecteren meetdata;
• berichtenverkeer, zoals uitwisselen stamgegevens, uit-
wisselen meetdata, leverancierswitch, bedrijfsmatige PV-
switch/Shipper-switch, inhuizen, uithuizen, einde leve-
ring, switchen van meetverantwoordelijke en noodleve-
rancierschap;
• facturatie & tarievenbeheer;
• debiteurenbeheer & incasso;
• allocatie;
• reconciliatie;
• energiebalans.

Organisatie

De projectorganisatie dient nauwkeurig samengesteld te
worden. De opdrachtgever van het project is bij voor-
keur een directielid van de organisatie. De projectlei-
der van het project zou goed de controller van het orga-
nisatieonderdeel kunnen zijn. De controller wordt in de
dagelijkse projectuitvoering ondersteund door een exter-
ne adviseur.

Er zal binnen het project een aantal teams samengesteld
zijn voor de uitvoering van de projectwerkzaamheden.
Deze teams die per functioneel aandachtsgebied geor-
ganiseerd worden, hebben een minimale bezetting van
een medewerker van de afdeling Procesmanagement en
veelal een externe adviseur. Deze teams worden afhan-
kelijk van de werkzaamheden verder aangevuld met de
teamleiders en kernmedewerkers voor het functionele
aandachtsgebied.

Er dient bewust gekozen te worden voor een structuur
waarin de externe adviseurs kennis en expertise inbren-
gen omtrent de administratieve organisatie en interne
controle en de medewerkers van de organisatie een
belangrijke rol hebben in het verbeteren van hun eigen
processen. Door middel van deze aanpak kan in het pro-
ject een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het
verhogen van het controlebewustzijn. Tevens vormt deze
structuur een belangrijke randvoorwaarde voor het
accepteren en verankeren van de veranderingen die het
project Interne Controle in gang kan zetten.

Verandermanagement basis voor fasering en
aanpak

De fasering en aanpak van het project dient zodanig
gekozen en afgestemd te worden op de organisatie dat
maximale betrokkenheid van de organisatie mogelijk is,
maar ook dat de veranderingen afgestemd zijn op het
verandervermogen van de bewuste organisatie.

De betrokkenen bij de start van het project dienen ervan
overtuigd te zijn dat het project alleen kan slagen met
daadwerkelijke betrokkenheid van de verschillende MT-
leden, teamleiders en kerngebruikers. De invulling van
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deze betrokkenheid moet per fase uitgewerkt en geac-
cordeerd worden door de opdrachtgever van het project.

De organisatie zal zich realiseren dat de medewerkers
al een behoorlijk aantal veranderingen hebben doorge-
maakt en nog een aantal veranderingen moeten door-
maken. Met dit feit zou rekening moeten worden gehou-
den in de fasering van een project, bijvoorbeeld door het
te verdelen in een nulmeting en enkele realisatiefasen.

Het totale project Interne Controle kan bijvoorbeeld
bestaan uit de volgende drie fasen:
• nulmeting;
• realisatiefase 1;
• realisatiefase 2.

In deze drie fasen wordt het raamwerk van interne
beheersing stap voor stap uitgewerkt en geadopteerd
door de organisatie. In de nulmeting maakt de organi-
satie kennis met het normenkader; in de realisatiefase 1
zal zij op basis van het normenkader een eerste versie
van het raamwerk van interne beheersing opstellen en
de belangrijkste ontbrekende internecontrolemaatrege-
len uitwerken en implementeren. In de realisatiefase 2
worden de resterende ontbrekende internecontrole-
maatregelen uitgewerkt en de al bestaande internecon-
trolemaatregelen nog beter afgestemd op de organisa-
tie.

Nulmeting
De doelstelling van de nulmeting is het verkrijgen van
een detailinzicht in de kwaliteit van de beheersing van
de energiebalansgerelateerde processen. Het normen-
kader ‘Betrouwbare gegevensverwerking Netbeheerders’
versie maart 2004 dat KPMG in samenwerking met Ener-
gieNed ontwikkeld heeft, kan bijvoorbeeld worden
gehanteerd in de nulmeting.

Er dienen koppels te worden gevormd bestaande uit een
medewerker van de organisatie en een projectmede-
werker, die gezamenlijk de internecontrolemaatregelen
binnen een aandachtsgebied in kaart brengen. Hiertoe
wordt procesdocumentatie verzameld en bestudeerd en
worden diverse gesprekken gehouden met medewerkers
en teamleiders. De bevindingen worden vastgelegd in
het normenkader en in detail afgestemd met de ver-
schillende betrokkenen. Het project Interne Controle
stelt een rapportage van bevindingen op die wordt toe-
gelicht aan de afzonderlijke MT-leden en wordt geac-
cordeerd in een MT-vergadering.

Het project Interne Controle zal op basis van de uit-
komsten van de nulmeting een detail-actieplan opstel-
len. Alle afwijkingen van het normenkader worden ini-
tieel als actie gedefinieerd. Er worden vervolgens
gesprekken gehouden met de teamleiders van de ver-
schillende afdelingen om de detailbevindingen door te



nemen en consensus te bereiken over de op te pakken
actiepunten. Per aandachtsgebied wordt in kaart ge-
bracht welke actiepunten voor een bepaalde datum gere-
aliseerd dienen te worden en welke erna. De actieplan-
nen van alle aandachtsgebieden gezamenlijk vormen het
plan van aanpak voor de realisatiefasen 1 en 2.

Realisatiefase 1
Aansluitend op de fase van de nulmeting wordt de reali-
satiefase 1 gestart om de belangrijkste verbeteracties te
realiseren. Deze realisatiefase bestaat enerzijds uit acti-
viteiten om de internecontrolemaatregelen te ontwer-
pen en te realiseren; met andere woorden het aanpas-
sen van procedures en werkinstructies en het inrichten
van aanvullende systeemcontroles. Anderzijds bestaat
deze fase uit het uitvoeren van activiteiten gericht op het
verhogen van het controlebewustzijn van management
en medewerkers, zodat de effectiviteit van de imple-
mentatie wordt verhoogd.

De realisatiefase 1 start met een workshop gericht op het
onderwerp Administratieve Organisatie en Interne Con-
trole. In deze sessie worden de beginselen van AO/IC en

de noodzaak toegelicht aan de MT-leden en de teamlei-
ders van de afdelingen. Deze stap is belangrijk om de
verdere betrokkenheid te waarborgen van de MT-leden
en de teamleiders. Dit kan alleen als zij voldoende van
de achtergrond weten van het betreffende onderwerp.

De aanpak voor de realisatiefase 1 zal vervolgens per
aandachtsgebied bestaan uit een serie van minimaal drie
workshops. Elke workshop wordt gevolgd door enkele
meetings voor het uitwerken van internecontrolemaat-
regelen en het voorbereiden van de volgende workshop.
De workshops worden bijgewoond door de teamleiders
en kernmedewerkers van het specifieke aandachts-
gebied.

De reden om de teamleiders te betrekken in de work-
shops is directe betrokkenheid te krijgen van ontwerp-
beslissingen ten aanzien van de internecontrolemaatre-
gelen. Buiten de workshops werken de kerngebruikers
met ondersteuning van de projectmedewerkers de acties
verder uit naar internecontrolemaatregelen. De set van
internecontrolemaatregelen krijgt zijn definitieve vorm
via een iteratief proces van meerdere workshops en mee-
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tings. De eindproducten van de verschillende aan-
dachtsgebieden worden opgenomen in een integraal
handboek IC, versie 1.0.

Het handboek IC bevat dan de volgende onderdelen:
• procesdecompositie: overzicht van de energiebalans-
gerelateerde processen (zie figuur 1);
• waardeketen geld-goederenbeweging: weergave van
relaties tussen de processen (zie figuur 2);
• IC-raamwerk per proces: bestaande uit processtap,
inherent risico, internecontrolemaatregel, verantwoor-
delijke voor uitvoering internecontrolemaatregel, fre-
quentie, en referentie naar detailbeschrijving van de
internecontrolemaatregel;
• auditkalender: overzicht waarin door de verschillen-
de teamleiders verantwoording kan worden afgelegd dat
een internecontrolemaatregel uitgevoerd is.

Het handboek versie 1.0 wordt aangeboden aan de orga-
nisatie in een vergadering van MT-leden en teamleiders.
De verantwoordelijkheid voor de implementatie van de
internecontrolemaatregelen dient belegd te worden bij
de MT-leden. De lijnorganisatie krijgt in deze vergade-
ring de opdracht de internecontrolemaatregelen te
implementeren voor een afgesproken datum.

Realisatiefase 2
De realisatiefase 2 wordt opgestart na de eerste opleve-
ring van het handboek IC, versie 1.0. De tweede reali-
satiefase kan bijvoorbeeld betrekking op drie belangrij-
ke aandachtsgebieden:
• het ondersteunen van de lijnorganisatie bij de imple-
mentatie van de internecontrolemaatregelen;
• het uitwerken van de resterende internecontrole-
maatregelen;
• het reviewen van de status van de implementatie van
de internecontrolemaatregelen uit het handboek IC ver-
sie 1.0.

Ondersteuning implementatie
Het project Interne Controle kan op verzoek van de lijn-
organisatie enkele algemene trainingen en informatie-
sessies houden om de medewerkers te informeren over
de achtergronden van het project en de uitgewerkte
internecontrolemaatregelen. Hiertoe wordt een alge-
mene presentatie ontwikkeld die bij een maandelijkse
bijeenkomst van de afdeling en bij trainingen van de ver-
schillende teams wordt gehouden. Daarmee kan de orga-
nisatie het handboek IC ook goed onder de aandacht
brengen bij de medewerkers die niet direct betrokken
waren in het project.

Uitwerken resterende internecontrolemaatregelen
De aanpak voor het uitwerken van de resterende inter-
necontrolemaatregelen is afhankelijk van het aantal nog
uit te werken internecontrolemaatregelen per functio-
neel aandachtsgebied.
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Er kunnen bijvoorbeeld nogmaals periodieke workshops
worden gehouden voor de aandachtsgebieden waar nog
een groot aantal internecontrolemaatregelen uitgewerkt
dient te worden. Voor de aandachtsgebieden met een
beperkt aantal uit te werken internecontrolemaatrege-
len kan worden gekozen voor directe gesprekken tussen
kern- en projectmedewerkers.

Inventarisatie implementatie internecontrolemaatregelen
Het project kan een bijdrage leveren aan het inventari-
seren van de status van de implementatie van de inter-
necontrolemaatregelen. Doelstelling hiervan is continu
aandacht te hebben en het belang te onderstrepen van-
uit het MT voor de uitvoering van de internecontrole-
maatregelen. Bij voorkeur wordt er gestart met een glo-
bale inventarisatie. Hiertoe vinden er verkennende
gesprekken plaats met de teamleider per specifiek aan-
dachtsgebied.

Een meer diepgaande inventarisatie van de implemen-
tatie van de internecontrolemaatregelen is zinvol na een
aantal maanden. Binnen een dergelijke inventarisatie
worden per aandachtsgebied diverse gesprekken gehou-
den en worden de dossiers met bewijs dat de controle-
maatregelen worden uitgevoerd, bestudeerd.

Resultaten van het project

De organisatie zal na een aantal maanden na de forme-
le afronding van het project duidelijke verbetering in de
betrouwbaarheid van haar processen moeten waarne-
men. Zij zal ook de tastbare resultaten terugzien in een
lager administratief netverlies. De tastbare resultaten
zullen ook op de werkvloer dagelijks worden ervaren.
Het project Interne Controle heeft namelijk een bijdra-
ge geleverd aan een reductie van het aantal fouten in de
processen, en heeft daarmee rust gecreëerd op de werk-
vloer. Hiertegenover staat echter wel de extra benodig-
de inspanning voor het uitvoeren van de internecontro-
lemaatregelen. De intensieve samenwerking in het pro-
ject zal tevens hebben bijgedragen tot kennis van de
processen die aanpalend zijn aan de eigen activiteiten
en daarmee ook tot begrip voor het werk van de colle-
ga. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor het perio-
diek uit willen voeren van de internecontrolemaatrege-
len. De medewerkers hebben inzicht in de noodzaak van
de betrouwbaarheid van de eigen processen, omdat
andere collega’s hun werk anders niet goed kunnen uit-
voeren.

Tot slot

Het ontwerpen en implementeren van een stelsel van
internecontrolemaatregelen bij een netbeheerder is om
meerdere redenen geen eenvoudige opgave. De ener-
giesector heeft de afgelopen jaren te maken gekregen



met omvangrijke veranderingen als gevolg van de libe-
ralisering. Dit heeft zijn weerslag gehad op de mede-
werkers in de organisatie. Een sector die voorafgaande
aan de liberalisering stabiel was en gekenmerkt werd
door relatief weinig veranderingen, is noodzakelijker-
wijs binnen enkele jaren veranderd in een organisatie
die in een complexe turbulente omgeving acteert. Dit
vergt veel aanpassings- en uithoudingsvermogen van de
medewerkers binnen de energiebedrijven. Parallel aan
de voorbereiding van de liberalisering hebben de orga-
nisaties die veelal ontstaan zijn uit fusies en overnames
van meerdere kleinere regionale energiemaatschappij-
en, een aantal reorganisaties doorgevoerd.

Het ambitieniveau van een dergelijk project dient dan
ook zo goed mogelijk afgestemd te zijn op het veran-
dervermogen van de organisatie. De organisatie dient
een aantal verbeteringen ten aanzien van de betrouw-
baarheid door te voeren, maar moet zich ook bewust zijn
van het vermogen van de organisatie om te verande-
ren. In samenspraak met de opdrachtgever kan gekozen
worden voor een ambitieniveau dat bewust gericht is op
het realiseren van een fundament. Dit betekent het
inrichten van een basisbetrouwbaarheid van processen
en systemen en het op niveau brengen van het controle-
bewustzijn. Op basis van het fundament en de opgeda-
ne ervaring kan de organisatie de betrouwbaarheid ver-
der verbeteren en nog sterker verankeren in een ver-
volgtraject.

Het sec maken van een stelsel van internecontrole-
maatregelen is geen complexe opgave. Het goed invul-
len van het verandermanagement maakt de muziek. De
gestructureerde aanpak bestaande uit een nulmeting en
twee realisatiefasen draagt eraan bij dat het stelsel van
internecontrolemaatregelen stap voor stap geaccepteerd
wordt door de organisatie. De nulmeting laat de mede-
werkers van de organisatie kennismaken met AO/IC en
een normenkader dat al is toegespitst op hun organisa-
tie. Het gezamenlijk opstellen op basis van de uitkom-
sten van de nulmeting levert een duidelijke gezamenlij-
ke agenda op voor de komende periode. De verschillende
workshops in de realisatiefasen zijn benodigd om de ver-
schillende teamleiders en kernmedewerkers vertrouwd
te maken met het raamwerk en dat naar hun eigen hand
te zetten. De focus op het verbeteren van de belangrijk-
ste leemtes in de betrouwbaarheid in de eerste realisa-
tiefase helpt daarbij om de schouders eronder te zetten
omdat de focus helder is. De rol van de grote betrok-
kenheid van de directie moet hierbij niet worden onder-
schat. De directie helpt iedereen focus te houden op het
project Interne Controle door periodiek dit op de agen-
da te zetten van de MT-vergaderingen en door afde-
lingsbijeenkomsten te wijden aan het onderwerp, maar
ook door duidelijk richting te geven bij discussies over
knelpunten in de beschikbaarheid van resources.

De directie en het MT zullen ook na de oplevering van
het handboek IC de focus dienen te houden op de
betrouwbaarheid. Aan die taak kan invulling worden
gegeven door de voormalige projectleden periodieke
reviews op de implementatie van de IC-maatregelen te
laten uitvoeren, eventueel de interne auditorganisatie
een formele audit te laten uitvoeren en concrete afspra-
ken te maken met de MT-leden over de betrouwbaar-
heid van de processen in eenieders persoonlijke jaarplan.

Het normenkader zoals dat voor EnergieNed ontwikkeld
is, is goed en snel toepasbaar. Het biedt een uitsteken-
de basis om gezamenlijk met de organisatie er een spe-
cifiek raamwerk van internecontrolemaatregelen van
te maken.

Een volgende stap zal zijn om het handboek IC over te
zetten naar een geautomatiseerd hulpmiddel. Door mid-
del van een workflow kan de medewerkers worden
gevraagd verantwoording af te leggen over de door hen
uit te voeren internecontrolemaatregelen. De organisa-
tie kan met audits aantonen dat de betrouwbaarheid van
de aan de energiebalans gerelateerde processen verbe-
terd is. Zij is hierdoor tevens in staat aantoonbaar te
maken dat de internecontrolemaatregelen worden uit-
gevoerd.
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