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Allemaal aan de slimme meter 

Honderdduizend 
eerste stappen 
per maand

 ‘J
ullie vormgever gaat toch 
niet een foto van een slimme 
thermostaat bij het artikel 
zetten  hè’, vraagt Hofman. 
Zelfs bij het NOS journaal 

zag hij een thermostaat voorbijkomen 
(het kastje in de woonkamer waarmee 
je de temperatuur instelt) in een item 
over de slimmer meter. Terwijl dat 
toch echt een ander apparaat is: ei-
genlijk twee kasten in de meterkast, 
die gas- en elektriciteitsverbruik bij-
houden. ‘Je wilt niet weten hoeveel 
mensen geen idee hebben hoe de 
slimme meter eruitziet’, zegt Hofman.  
Toch zullen alle ruim acht miljoen 
huishoudens in Nederland het appa-
raat aangeboden krijgen, vóór 2020. 
Dagelijks zijn daartoe honderden mon-

teurs op pad. Met de overheid als op-
drachtgever, de Autoriteit Consument 
& Markt (ACM) en Autoriteit Persoons-
gegevens (AP) als toezichthouders. En 
Jan Hofman, programmamanager bij 
brancheorganisatie Netbeheer Neder-
land, aan het hoofd van de operatie.

Gaat het lukken die deadline van  
2020 te halen?
‘Ja, daarvan ben ik overtuigd. Sinds 
2015 hebben we al 2,5 miljoen adres-
sen voorzien van een slimme meter. 
We installeren per postcodegebied. Per 
maand bellen monteurs bij honderd-
duizend woningen aan. Zo’n vijftigdui-
zend huishoudens hebben dit jaar een 
prioriteitsaanvraag gedaan. Zij willen 
niet wachten tot ze aan de beurt zijn.’ 

TEKST GONNIE OUSSOREN EN MARIJKE VAN GERVEN 

FOTOGRAFIE ROELOF POT ILLUSTRATIE ISTOCK

Alle acht miljoen huishoudens in Nederland moeten vóór 2020 
een slimme meter aangeboden krijgen. En programmamanager 
Jan Hofman (64) moet ervoor zorgen dat dat lukt.
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‘We kennen geen gevallen  
van hacken. Wel van  
identiteitsfraude’

Hoe zijn de reacties op de slimme 
meter?
‘De meeste mensen willen ‘m graag heb-
ben. Uiteraard zijn er ook mensen die 
zich afvragen: wat heb ik eraan? Vóór 
de meter wordt vervangen, krijgen con-
sumenten een brief. Daarin staat welke 
voordelen de meter biedt: meer inzage 
in het verbruik en de mogelijkheid ener-
gie te besparen. Tot nu toe weigert vijf 
procent van de mensen de meter. Soms 
omdat ze de toegevoegde waarde ervan 
niet zien, soms omdat ze bang zijn voor 
privacy-risico’s. Ze vrezen dat naast net-
beheerders ook anderen hun meter op 
afstand kunnen uitlezen.’

Is de privacy goed geregeld? 
‘Ja. We hebben strenge richtlijnen, op 
basis van onder meer risicoanalyses. 
Ook is er een gedragscode voor netbe-
heerders, die vertelt ze hoe ze moeten 
omgaan met privacy en veiligheid. Een 
extern accountantskantoor controleert 
of netbeheerders volgens de richtlijnen 
en gedragscode handelen.’

Zijn er in Nederland nooit meters 
gehackt?
‘We kennen geen gevallen van hacken.  
Wel van identiteitsfraude. Een journa-
list van NRC Handelsblad wist vorig 
jaar gegevens over energieverbruik 
uit andermans slimme meter te halen, 
door zich voor te doen als die klant. 
We hebben onmiddellijk maatregelen 
genomen om te voorkomen dat dit  weer 
kan gebeuren.’
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De Europese Commissie wil dat 80 
procent van de huishoudens in Ne-
derland in 2020 een slimme meter 
heeft. Het weigeringspercentage 
is nu 5 procent. Als dat zou stijgen 
naar boven de 20 procent, wordt het 
doel niet gehaald.
‘Dat zou kunnen. Daarom gaan we een 
radio- en televisiecampagne voeren om 
duidelijk te maken wat de voordelen 
zijn van de slimme meter. Anders dan 
sommige huidige meters, is de slimme 
meter bijvoorbeeld geschikt  voor zon-
nepanelen, of voor het opladen van een 
elektrische auto – wat in de toekomst 
meer huishoudens zullen doen.’  

Zijn er meer ontwikkelingen waarbij 
de slimme meter kan helpen?
‘Het kan helpen flexibele tarieven 
mogelijk te maken. Netbeheerder Li-
ander, energieleverancier Qurrent en 
Vereniging Eigen Huis doen een proef 
waarbij een kleine groep consumenten 
uurprijzen betaalt voor stroom en dag-
prijzen voor gas. Naarmate we meer 
energie opwekken uit zon en wind, 
worden de dagelijkse prijsverschillen 
van energie groter. Vanaf 2019 kan heel 
Nederland van flexibele tarieven pro-
fiteren.’

Huiseigenaren met zonnepanelen 
zijn bang dat ze financieel voordeel 
mislopen met een slimme meter. 
Een draaischijfmeter draait terug als 
je stroom aan het netwerk levert, en 
saldeert zo automatisch. Een slimme 

Hoe zit het ook alweer  
met de slimme meter? 

met stroomuitval tot 
gevolg. Dankzij de 
slimme meter kun-
nen netbeheerders 
de energieproductie 
van consumenten 
beter volgen, en als 
die hoog is zo nodig 
de energieproductie 
van centrales laten 
verlagen. 

Inmiddels hebben zo’n 2,5 miljoen 
huishoudens een slimme meter. Huis-
houdens mogen de plaatsing weigeren. 
In dat geval blijven de oude meters han-
gen tot ze kapot gaan. Daarna wordt een 
digitale meter geplaatst. Consumenten 
kunnen er ook voor kiezen de commu-
nicatiemodule van de slimme meter te 
laten uitschakelen, bijvoorbeeld omdat 
ze vinden dat de slimme meter inbreuk 
maakt op hun privacy. Dan stuurt de 
slimme meter de meterstanden niet 
door aan de netbeheerder. 

De installatie van de slimme meter is 
kosteloos. Wel betaal je – net als voor 
de huidige meters – meterhuur. Het 
tarief wordt jaarlijks vastgesteld door 
de Autoriteit Consument & Markt. 
Netbeheerders sturen huishoudens 
een brief als die bijna voor installatie 
aan de beurt zijn. Wie niet wil wach-
ten, kan om een prioriteitsplaatsing 

vragen. Dan kost de 
meter iets meer dan 
zeventig euro. 

 Op de site van uw 
netbeheerder leest 
u wanneer u een 
slimme meter krijgt. 
Weet u niet wie uw 
netbeheerder is? Kijk 
op eancodeboek.nl 

Iedere huiseigenaar krijgt een slim-
me gas- en elektriciteitsmeter van 
zijn netbeheerder. Waarom? En wat 
kun je ermee?

Tot 2020 vervangen netbeheerders 
alle huidige gas- en elektriciteitsme-
ters door een slimme meter die ze op 
afstand kunnen uitlezen. Zelf je me-
terstanden doorgeven is daardoor niet 
meer nodig. De netbeheerder geeft de 
standen door aan de energieleverancier. 
De Europese Commissie hoopt dat de 
slimme meter ervoor zorgt dat huis-
houdens minder energie verbruiken. 
Onderzoeksinstituut KEMA schatte 
in 2010 namelijk dat een gemiddelde 
besparing van drie tot vier procent mo-
gelijk moet zijn, als huiseigenaren elke 
twee maanden een verbruikskosten-
overzicht toegestuurd krijgen. 

In de praktijk valt dat tegen, bleek 
drie jaar later, toen de meter inmid-
dels was geïnstalleerd bij de eerste 
zeshonderdduizend huishoudens. Zij 
bespaarden 0,9 procent op gas. Over 
een eventuele besparing op elektriciteit 
konden ‘geen betrouwbare uitspraken 
worden gedaan’. 

De slimme meter heeft een groot 
voordeel voor netbeheerders. Eén 
van hun taken is het energienetwerk 
in balans te houden. Dat wordt lastiger 
naarmate meer huis-
houdens zelf energie 
opwekken, bijvoor-
beeld met zonnepa-
nelen. Zij leveren de 
stroom die ze niet ge-
bruiken, aan het net. 
Op zonnige dagen 
gebeurt dat met grote 
hoeveelheden tegelijk, 
waardoor het netwerk 
overbelast kan raken, 

 De slimme  
elektriciteits-

meter

 De slimme gasmeter
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meter doet dat niet. Begrijpt u die 
angst?
‘Eigenlijk niet, het kan toch niet zo zijn 
dat er rechtsongelijkheid ontstaat tus-
sen klanten? Het is aan het ministerie 
van Economische Zaken om hier een 
goede overgangsregeling voor te beden-
ken. Ze zijn uiteraard op de hoogte van 
dit verhaal.’ 

Stuiten jullie bij de installatie van de 
meters weleens op problemen?
‘Bij 0,7 procent van de huishoudens kan 
de meter nog niet worden geplaatst. 
Bijvoorbeeld omdat de gasmeter te 
ver van de elektriciteitsmeter hangt. 
Dan is draadloze communicatie tussen 
de twee niet mogelijk. Dat laten we nu 
maar even zo. In de toekomst gaan we 
in zulke gevallen mogelijk alleen de 
elektrameter vervangen.’ 

Wordt er dankzij de slimme meter al 
energie bespaard? 
‘Niet significant, blijkt uit onderzoek 
van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO). Volgens RVO kun-
nen energieleveranciers wel betere 
verbruikskostenoverzichten maken. 
Ze zijn verplicht die tweemaandelijks 
naar klanten te sturen. Ze kunnen in 
zo’n overzicht bijvoorbeeld iemands 
verbruik afzetten tegen het verbruik 
het jaar ervoor, of het verbruik van 

eenzelfde soort gezin. Het idee is dat 
inzicht in je verbruik ervoor kan zorgen 
dat je minder verbruikt. Met zulke over-
zichten kunnen energieleveranciers 
zich van elkaar onderscheiden. Daar 
liggen kansen voor hen.’ 

Dus wat u betreft komt er geen vaste 
opzet voor de verbruikskostenover-
zichten?
‘Nee. Laat energieleveranciers vooral 
nieuwe diensten aanbieden. Maar 
belangrijker: laat de energieleve-
ranciers eerst eens de verbruiks-
kostenoverzichten versturen naar 
de klanten.’

Uit onderzoek van Vereniging Eigen 
Huis blijkt dat een derde van onze 
leden met een slimme meter geen 
verbruikskostenoverzicht ontvangt. 
Kunnen energieleveranciers worden 
gestraft voor die nalatigheid?
‘Het versturen van de verbruikskos-
tenoverzichten is een wettelijke plicht.  
De ACM ziet erop toe en  bepaalt of er 
sancties tegenover staan.’

Ontvangt u een verbruikskostenover-
zicht?
‘Ja.’

Bent u er tevreden over?
‘Heel tevreden. Ik heb een energiele-

verancier die een vergelijking maakt 
met het verbruik van een jaar eerder.’

Onze leden vinden het grootste 
voordeel van de slimme meter dat 
ze geen meterstanden meer hoeven 
doorgeven. Ze denken bij de meter 
nauwelijks aan kostenbesparing. 
‘De voorlichting door energieleveran-
ciers kan veel beter. Het al genoemde 
onderzoek van de RVO laat zien dat 
slechts 6 procent van de mensen met 
een slimme meter een aanbieding 
heeft ontvangen voor een energie-
verbruiksmanager. Heel teleurstel-
lend. Dat percentage moet omhoog, 
daarover zijn we in gesprek met de 
energieleveranciers.’

Waarom bieden netbeheerders zelf  
geen producten en diensten aan in 
combinatie met de slimme meter?
‘Zo is dat met de overheid afgesproken. 
Maar ik krijg het idee dat marktpartijen 
als energieleveranciers zich richten op 
een nichemarkt. Ze bieden bijvoorbeeld 
slimme thermostaten aan voor twee-
honderd euro en daarbovenop moet je 
ook nog maandelijks abonnementskos-
ten betalen. Niet iedereen kan dat. Ik 
denk dat er behoefte is aan laagdrempe-
lige voorzieningen die de klant inzicht 
geven in hun energieverbruik en hen 
aanzetten tot energiebesparing.’ 

‘Directe feedback 
leidt aantoonbaar tot  
energiebesparing’
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Vereniging Eigen Huis 
deed afgelopen zomer 
onderzoek naar de slim-
me meter. De vereni-
ging wilde weten of de 
meter inderdaad leidt 
tot energiebesparing 
[zie het kader op pagina 
27], wat huiseigenaren 
eigenlĳ k van de meter 
weten en hoe gebrui-
kers hem waarderen. 
Ruim elfduizend men-
sen deden mee aan het onderzoek, 
3.926 van hen hebben de meter al. 
Ongeveer de helft van de responden-
ten zei precies te weten wat de slimme 
meter is. Iets meer dan 40 procent wist 
dat ‘ongeveer’ en maar 1 procent had 
nog nooit van de slimme energiemeter 
gehoord. 
Twee derde (63 procent) van de onder-
vraagden wist niet dat de slimme meter 
energie kan helpen besparen. 
67 procent van de respondenten met 
een slimme meter, was hierover tevre-
den tot zeer tevreden. En zeker zes op 
de tien deelnemers vond de slimme me-
ter een vooruitgang ten opzichte van de 
oude meters. Grootste voordeel volgens 
hen? De meterstanden worden automa-
tisch doorgegeven. ‘Natuurlĳ k zĳ n we blĳ  
dat zoveel mensen de slimme meter een 
vooruitgang noemen. Maar het is een 
gemiste kans dat slechts een derde van 
de ondervraagden weet dat de meter 

hen kan helpen energie 
te besparen’, zegt Maar-
ten Eeke van der Veen, 
beleidsadviseur bĳ  
Vereniging Eigen Huis. 
‘En energiebesparing 
is juist een belangrĳ k 
doel.’ Weinig consu-
menten vinden dat de 
tweemaandelĳ kse ver-
bruikskostenoverzich-
ten aanzetten tot ener-
giebesparing. Alleen de 

overzichten van Qurrent, de Nederlandse 
Energie Maatschappĳ , Greenchoice en 
Eneco doen dat een beetje. Van der Veen 
vindt dat de Rĳ ksoverheid, netbeheerders 
en energieleveranciers, consumenten 
beter moeten voorlichten over wat ze 
met de slimme meter en aanverwante 
producten kunnen. ‘Hun werk stopt niet 
als de meters zĳ n geïnstalleerd.’

 Op eigenhuis.nl/slimme-meter 
vindt u alle onderzoeksresultaten. 
Volgende maand besteedt Eigen Huis 
Magazine aandacht aan energiever-
bruiksmanagers. 

 Het slimme meteronderzoek van 
Vereniging Eigen Huis is gefi nancierd 
met geld van de Europese Unie. 

dit doet de vereniging

Maar energieverbruiksmanagers en 
-apps zĳ n toch redelĳ k laagdrempe-
lig?
‘Sommige zijn gratis. Maar er is altijd 
een drempel: je moet inloggen en je 
verbruik raadplegen.’ 

Wat is volgens u dan laagdrempelig?
‘Een beeldscherm, op een zichtbare 
plek, dat het verbruik zichtbaar maakt. 
In Groot-Brittanië bieden energiele-
veranciers dat standaard aan. Directe 
feedback leidt aantoonbaar tot ener-
giebesparing.’ 

Uw handen jeuken om zelf produc-
ten en diensten te ontwikkelen vol-
gens mĳ .
‘Ja. Sterker nog: er zijn netbeheerders 
die producten op de plank hebben lig-
gen, die weinig hoeven te kosten. Ik wil 
geen voorbeelden noemen, omdat ik de 
samenwerking met energieleveranciers 
en dienstenaanbieders niet wil schaden. 
Je moet je als publieke organisatie aan 
wetten en regels houden. Er ligt inmid-
dels wel een brief van minister Kamp 
in de Tweede Kamer. Hij noemt daarin  
het rapport van de RVO en kondigt aan 
dat de verschillende partijen met elkaar 
in gesprek gaan. Dus ik verwacht dat 
er wat gaat veranderen.’   

Onderzoek en advies
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