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Vereniging Eigen Huis deelt de ervaringen van haar leden met de slimme meter met de Europese 
Unie in het kader van het project USmartConsumer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The content of this document is for information purposes only and the sole responsibility lies with the authors. It does not 
necessarily reflect the opinion of the European Union. The relevant legal instruments and the text of the call shall take 
precedence over the information contained in this document. The European Commission, EASME and the USmartConsumer 
partners do not accept responsibility for any use made of the information contained therein. 



 
 
 
 
 

Pagina 3 van 6 

 
Slimme Meter – 2016 

 

Inleiding 
 

 Weten eigenwoningbezitters wat de slimme meter is en welke mogelijkheden deze meter 

met zich meebrengt? De vereniging wil onderzoeken hoe leden de slimme meter 

waarderen. 

 

 De vraag die centraal staat in dit onderzoek is: Wat vinden leden van de slimme meter? 

 

A. Wat is de houding ten opzichte van de slimme meter? (Vanuit gebruikers: tevredenheid, vanuit 

iedereen: mening over idee van slimme meter). 

B. Hoe verliep de eventuele aanbieding en installatie van de slimme meter? 

C. Kennen eigenwoningbezitters en bezitters van een slimme meter de mogelijkheden die de 

meter met zich meebrengt? 

 

 Het onderzoek is uitgevoerd onder leden van Vereniging Eigen Huis. Voor het onderzoek 

zijn 110.000 leden van Vereniging Eigen Huis uitgenodigd, waarvan er 11.561 de 

vragenlijst volledig hebben ingevuld. 
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Conclusies 
 

De uitkomsten van het onderzoek beantwoorden de onderzoeksvragen zoals deze 

geformuleerd zijn in de inleiding van dit rapport. 

 

Wat is de ervaring met de slimme meter? 

 

 De bekendheid van leden met de slimme meter is hoog; negen op de tien leden weet (in 

meer of mindere mate) wat een slimme meter is. Ten tijde van dit onderzoek geeft 38% 

aan zelf in het bezit te zijn van een slimme meter, waarvan bijna de helft de slimme meter 

pas in 2015-2016 heeft laten plaatsen.  

 

Hoe is de tevredenheid van gebruikers van de slimme meter?  

 

 Zo’n twee derde van de bezitters van een slimme meter is daar (zeer) tevreden over en 

zes op de tien vindt het een vooruitgang ten opzichte van de oude meter. Toch is er 

zeker nog ruimte voor verbetering. Uit de open antwoorden blijkt dat wanneer men 

ontevreden is dit met name voort komt uit het beperkte inzicht dat de meter geeft in de 

eigen verbruiksgegevens, dat de afleesmogelijkheden vaak slecht zijn en dat er 

onvoldoende vertrouwen is dat de energieleveranciers vertrouwelijk met de 

verbruiksgegevens van hun klanten omgaan, nu deze automatisch aan hen worden 

doorgegeven.  

 

 Aan de andere kant is het feit dat zij de meterstanden niet meer zelf hoeven door te 

geven het belangrijkste voordeel dat genoemd wordt door leden die de slimme meter als 

een vooruitgang zien ten opzichte van de oude meter. Leden die de slimme meter geen 

vooruitgang vinden, zijn vooral teleurgesteld omdat zij weinig verschil opmerken met de 

oude meter of omdat zij het geen prettig idee vinden dat hun gebruiksgegevens door de 

slimme meter op afstand worden uitgelezen.    

 

Wat is de houding van VEH leden ten opzichte van de slimme meter?  

 

 VEH leden zijn niet zo positief over de slimme meter, zelfs als zij zelf al over een slimme 

meter beschikken.  

 

o Meer dan de helft van de VEH leden (57%) beschouwt de slimme meter vooral als 

een “big brother is watching you” apparaat, dat de verbruiksgegevens 

automatisch inzichtelijk maakt aan de energieleveranciers terwijl zij er zelf 

nauwelijks inzicht in hebben of zeggenschap over hebben. Onder leden zonder 

een slimme meter (65%) leeft dit beeld wat sterker dan onder leden met een 

slimme meter (45%).  

o Vier op de tien leden ziet de slimme meter als een feestje voor de energiebranche 

(in plaats van voor de klant). Leden zonder een slimme meter (46%) staan hier iets 

sceptischer tegenover dan leden met een slimme meter (29%).   
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o Slechts 37% denkt dat de slimme bij kan dragen aan energiebesparing. Dit wordt 

iets meer onderschreven door de leden met een slimme meter (46%) dan leden 

zonder een slimme meter (31%).  

o Ook wordt de slimme meter slechts door een kwart van alle leden gezien als 

noodzakelijk om huishoudens klaar te maken voor toekomstige 

energievoorziening, en dan vooral door leden met een slimme meter (39%) en 

minder door leden zonder slimme meter (18%).  

o De slimme meter wordt nauwelijks geassocieerd met kostenbesparingen die 

eventuele nieuwe energiecontracten met zich mee kunnen brengen (22%) of met 

de hogere kosten ten opzichte van de baten voor de maatschappij (16%). 

   

Hoe verliep de eventuele aanbieding en installatie van de slimme meter? 

 

 Leden zonder een slimme meter zijn sinds 2015 nog nauwelijks door hun netbeheerder 

benaderd over de mogelijkheid om een slimme meter te laten plaatsen (12%). Hier liggen 

dus nog mogelijkheden voor netbeheerders. Zij die ooit wel zijn benaderd maar de 

plaatsing geweigerd hebben, geven hiervoor als belangrijkste redenen aan dat zij bang 

zijn dat hun verbruiksgegevens in handen komen van commerciële partijen, dat de 

verbruiksgegevens mogelijk gehackt kunnen worden en de vrees dat de salderingsregels 

voor opgewekte stroom via zonnepanelen mogelijk aangescherpt zullen worden.  

 

 Driekwart van de leden met een slimme meter hebben deze geplaatst naar aanleiding van 

de aankondiging van hun netbeheerder. De plaatsing van zonnepanelen is de 

voornaamste reden dat leden zelf een slimme meter aanvragen (69%); de aanschaf van 

een energieverbruiksmanager is een minder vaak opgegeven reden (12%).  

 

 Onder de leden waar de slimme meter geplaatst is, is de tevredenheid over de mate 

waarin de installatie volgens planning (op tijd) verliep, de netheid van werken en de 

vriendelijkheid van de installateur, hoog. Klanten van Enexis en Liander zijn nog net iets 

meer tevreden dan klanten van Stedin. Ook verborgen gebreken komen slechts in 9% van 

de gevallen tijdens de plaatsing aan het licht, zoals een gaslek. Vaak konden deze 

gebreken direct door de installateur verholpen worden (41%), in enkele gevallen tegen 

extra betaling (7%).  

 

Kennen eigenwoningbezitters en bezitters van een slimme meter de mogelijkheden die de 

meter met zich meebrengt? 

 

 Op de vraag of de aankondigingen van de netbeheerders over plaatsing van de slimme 

meter duidelijk waren, is een meerderheid van 82% het eens. Vooral de boodschap dat de 

slimme meter de verbruiksgegevens automatisch doorgeeft aan de energieleverancier en 

dat plaatsing kosteloos is, wordt goed door de leden opgepikt. Dat het ook mogelijk is 

om de plaatsing te weigeren, is bij drie kwart van de leden ook duidelijk overgekomen.  

  



 
 
 
 
 

Pagina 6 van 6 

 
Slimme Meter – 2016 

 Toch komen belangrijke mogelijkheden van de slimme meter niet duidelijk over bij de 

leden, zoals:  

o De mogelijkheid om het op afstand laten uitlezen van de slimme meter uit te laten 

schakelen en de mogelijkheid om een energieverbruiksmanager aan te sluiten op 

de slimme meter. Bijna een derde van de leden die een aankondiging van Stedin, 

Liander of Enexis ontvangen hebben is hiervan niet op de hoogte. Alleen klanten 

van Enduris blijken iets beter geïnformeerd over het uitschakelen van het op 

afstand laten uitlezen; drie kwart heeft deze boodschap hier wel opgepikt.  

o Dat de energieleveranciers verplicht zijn om hun klanten tweemaandelijks een 

verbruiks- en kostenoverzicht te sturen als de slimme meter automatisch op 

afstand wordt uitgelezen is slechts bij ongeveer een derde van de leden bekend.  

Op het eerste punt scoort Enduris iets beter dan de andere netbeheerders, maar 

nog altijd onder de maat met 61%.     

o Dat klanten de mogelijkheid hebben om met de slimme meter op termijn 

interessante energiecontracten af te sluiten, die inspelen op het werkelijke, real-

time, energieverbruik en eventuele opwek. Dit is ook slechts bij een minderheid 

(ca. 35%) duidelijk uit de aankondiging naar voren gekomen. 

 

 Dat automatisch verbruiksgegevens laten uitlezen kan worden uitgeschakeld 

wordt nog niet goed gecommuniceerd door netbeheerders, maar blijkt wel een 

belangrijke drempel om een slimme meter te laten plaatsen. 

 Het gebrek aan inzicht in de eigen gebruiksgegevens wordt vaak genoemd als 

reden voor ontevredenheid over de slimme meter. Duidelijke communicatie over 

het gegarandeerd ontvangen van een tweemaandelijkse verbruiks- en 

kostenoverzicht zou dus meer benadrukt moeten worden in de aankondigingen. 

Bovendien zou het verschaffen van een nog frequentere inzage in de 

verbruiksgegevens waarschijnlijk erg gewaardeerd worden.  

 Ook de mogelijkheden die de slimme meter biedt voor toekomstige interessante 

energiecontracten, gerelateerd aan het real-time energieverbruik, worden nog te 

weinig benadrukt in de communicatie. Dit zien we ook terug in het lage 

percentage leden dat vanwege de aanschaf van een energieverbruiksmanager 

zelf een slimme meter aanvraagt (12%). De kennis omtrent de mogelijkheden 

ontbreekt nog bij de leden; de aankondigingen van de netbeheerders dienen 

kennis omtrent de mogelijkheden met de slimme meter te vergroten en de 

nieuwsgierigheid te prikkelen.  


