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Onderwerp Handhaving slimme-meterverplichting 
 

Excellentie, 
 
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Energie-efficiëntie (nr. 31320) in de Eerste Kamer op 
24 maart jongstleden is onder andere gesproken over de handhaving van de verplichting voor 
energieafnemers om in bepaalde situaties de plaatsing van een slimme meter toe te staan. Ik wil 
hierbij graag reageren op een vraag die aan de orde was, namelijk hoe de netbeheerders met die 
handhaving zullen omgaan. 
 
In de eerste plaats is onze insteek, dat we de plaatsing van een slimme meter niet negatief moeten 
benaderen als iets dat moet van de EU, maar dat overheid en sector de klant gezamenlijk met 
overtuigende communicatie moeten winnen voor de slimme meter. Op dit terrein worden door de 
netbeheerders en door uw ministerie al voorbereidingen getroffen.  
 
In de tweede plaats kunnen de netbeheerders de klanten weliswaar wijzen op de verplichting, maar zij 
hebben geen behoefte aan handhavend optreden, althans zolang zij door de aanhoudende weigering 
van de klant niet worden belemmerd bij de uitvoering van hun wettelijke taken. Een netbeheerder is 
immers een dienstenleverancier, die waarde hecht aan een goede klantrelatie.  
De praktijk zal dan ook zijn dat mensen, die in eerste instantie niet kunnen worden overtuigd, 
herhaaldelijk zullen worden benaderd met communicatie en herhaaldelijk een slimme meter zal 
worden aangeboden. 
 
Overigens is in de senaat ook gevraagd naar de werkwijze van de netbeheerders bij reguliere 
metervervanging. Reguliere vervanging betreft in hoofdzaak de vervangingen in het kader van de 
kwaliteitsborging.  
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Er vindt doorlopend steekproefsgewijze en periodieke kwaliteitscontrole plaats van alle metertypen die 
in gebruik zijn bij kleinverbruikers. Dit is vastgelegd in het Reglement Meterpools van het Platform 
Meetbedrijven. Verispect, toezichthouder in het kader van de Metrologiewet, is hierbij als 
toezichthouder betrokken; KEMA en KIWA als coördinatoren. Als een metertype metrologisch niet 
meer voldoet aan de vereisten uit het Reglement en de Metrologiewet wordt het type afgekeurd en 
moeten meters van dat type binnen een bepaalde periode (meestal twee jaar) worden vervangen. 
Deze systematiek wordt sinds jaar en dag toegepast en zal ook in de nabije toekomst worden 
gecontinueerd. Er is dus geen enkele reden om te veronderstellen dat netbeheerders in de komende 
twee jaar opeens hun vervangingsbeleid zullen veranderen. Dat is pas aan de orde als na de 
aanvangsperiode van twee jaar zou worden besloten tot grootschalige, straatgewijze uitrol van slimme 
meters.     
 
Ik hoop hiermee de verwachtingen van de netbeheerders ten aanzien van de handhaving van de 
slimme-meterverplichting voldoende te hebben toegelicht.   
 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
J.W.A. de Swart 
voorzitter Netbeheer Nederland 
 
 
 


