
Slimme spionage meter voor gas- en elektriciteitsverbruik 
 

 
 

Actueel: Behandeling Eerste Kamer verzet naar 24 maart 2009 
Actie Slim meten is slinks weten - Stop de slimme spionagemeter! 

 
Hoe werkt het en wat zijn de bezwaren? 

 
De wetsvoorstellen 31320 en 31374 behelzen de invoering van een verplichte ‘slimme’ spionagemeter 
voor gas- en elektriciteitsverbruik bij alle kleinverbruikers van energie. 
 
De meters registreren op kwartier hoeveel elektriciteit- en op uurbasis hoeveel gas- er ‘achter de 
voordeur’ wordt gebruikt. De netwerkbeheerder is verplicht dit door te geven aan de 
energiemaatschappij waar men op afstand minutieus kan volgen of mensen thuis zijn, hoe veel 
mensen er vermoedelijk in huis zijn, hoe laat de klant gaat slapen, hoe warm men het stookt, wanneer 
men op vakantie gaat enz. 
Op grond van de Wet Vorderen Gegevens kan indirect ook de overheid over al deze gegevens 
beschikken.  
 
 
 
 
 
 

video Enexis   
 
Video Rijksoverheid 

Dit heeft niets meer te maken met het doelbindingsprincipe dat verbruik geregistreerd dient te worden 
om de rekening op te kunnen maken, maar introduceert een heel andere toepassing van de 
verbruiksgegevens. Deze gegevens leveren namelijk een schat aan mogelijkheden om het individuele 
gedrag van mensen, zonder dat zij daar weet van hebben, te kunnen controleren. Men kan er ook 
verbruik/gedragspatronen van bepaalde groepen mensen mee in kaart brengen en de gegevens 
gebruiken om het gedrag van mensen te monitoren. Deze registratie vormt uiteraard een 
onacceptabele inbreuk op mensen hun persoonlijke leven waarvan de gevaren evident zijn. 
 
Het draadloze systeem waarmee de gegevens worden doorgegeven levert extra gevaren op. Gevaar 
dat de gegevens worden afgetapt of doorgesluisd en zo in handen van onbevoegden komen. Gevaar 
voor straling. Gevaar dat de zendinstallatie, die de nieuwe energiemeters zijn, voor andere doeleinden 
kunnen worden gebruikt. Wat hiervan de consequenties kunnen zijn varieert van mogelijke criminele 
toepassing van kennis over afwezigheid van mensen t/m chantagemogelijkheden, van het doorsluizen 
van klantgegevens aan derden die dit voor commerciële marketing kunnen gaan gebruiken tot de 
mogelijkheid om op afstand van individuen of hele woonwijken de energievoorziening af te sluiten.  
 
Officieel wordt als doel voor het verplicht stellen van een ‘slimme’ meter aangevoerd dat het mensen 
zou aanzetten tot zuiniger energiegebruik als zij constant kunnen controleren hoeveel ze verbruiken. 
Dat het tot zuiniger gebruik zou leiden is onzin, er zijn beslist betere manieren om dat te promoten. 
 
De titel van de wetsvoorstellen luidt: ‘implementatie E-G richtlijnen energie-efficiëntie’ (31320) 
‘wijziging elektriciteitswet 1998 en gaswet’ (31374) doet vermoeden dat de invoering verplicht zou zijn 
op grond van Europese richtlijnen. Dit geeft een verkeerde voorstelling van zaken omdat die richtlijnen 
dat helemaal niet voorschrijven. 

http://www.essentnetwerk.nl/static/slimme_meters/
http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=150297&rid=150296/


 
Op 3 juni 2008 heeft de Tweede Kamer met de wetsvoorstellen ingestemd. Vóór stemden PvdA, D’66, 
de VVD, de Christen Unie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 14 juni 2008 liet het College Bescherming Persoonsgegevens, in een brief aan de minister van 
Economische Zaken, weten dat het wetsvoorstel over de 'slimme' energiemeter strijdig is met de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. ‘Het verzamelen en beschikbaar stellen van gegevens over het 
energieverbruik, ongeacht de toestemming van de betrokkene, is niet toegestaan”. 

Op 10 november 2008 riep De Consumentenbond de Eerste Kamer op het wetsvoorstel ‘slimme 
meters’ af te wijzen. Dit omdat het oordeel van de Universiteit van Tilburg, die in opdracht van de 
Consumentenbond een privacytoets uitvoerde, luidde dat: ‘De invoering van de slimme energiemeter 
in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)’.  

De vereniging van zonnestroomproducenten waarschuwde dat het systeem geen energie bespaart 
maar juist meer energie verbruikt zodat met het systeem in 7 miljoen huishoudens verplicht 
sluipverbruik wordt ingevoerd omdat de meters zelf energie verbruiken.  
Ook stellen zij dat de verplichte invoering strijdig is met de bepalingen Elektricteitswet 1998, wijziging 
2004 artikel 31c, omdat de meter niet zo slim is dat gemeten kan worden hoeveel energie er van de 
klant aan de energiemaatschappij geleverd wordt. De klant kan zijn overcapaciteit daardoor niet 
gecompenseerd krijgen, terwijl de energieleverancier dit wel weer doorverkoopt. 
 
 
Inmiddels staan de wetsvoorstellen op 24 maart 2009 geagendeerd op de agenda van de Eerste 
Kamer. Als men daar de plannen niet rigoureus afwijst zou men instemmen met het goedkeuren van 
de wetsvoorstellen 31320 en 313742 die tegen alle fundamentele burgerrechten van onze grondwet 
en van het internationale verdrag van de rechten van de mens indruisen. 
 

                     
Minister van der Hoeven CDA 
 
Dat deze voorstellen van het ministerie van Economische Zaken het tot behandeling in de Eerste 
Kamer hebben gebracht is onbegrijpelijk en geeft weinig reden om er gerust op te zijn dat de plannen 
zonder slag of stoot in de prullenbak verdwijnen. 
Maar hoewel de wetsvoorstellen indruisen tegen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tegen 
de bepalingen van de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens (EVRM) kunnen we daar niet 
op rekenen. Mensen die zo’n ‘slimme’spionage-meter onacceptabel vinden en weigeren dit in hun huis 
of bedrijf te laten installeren zouden dan letterlijk in de kou komen te staan en worden afgesloten van 
elementaire basisvoorzieningen. 
 
Het is dus de hoogste tijd om uw stem te verheffen om de invoering van de plannen te verijdelen. 
 

 

http://www.consumentenbond.nl/morello-bestanden/209547/onderzoek_UvT_slimme_energi1.pdf


 
 
 
 
 
 
 

Verzet u ! 
 

 

Slim meten    slinks weten 
Stop de slimme spionagemeter! 

 
Bij de politiek 
Het blijft belangrijk om een protest te laten horen aan de Eerste-Kamerleden, de politieke partijen en 
de verantwoordelijke minister. 
Stuur alstublieft een brief aan de Eerste Kamer met het verzoek de voorstellen af te wijzen omdat u 
deze aantasting van uw privacy onacceptabel en gevaarlijk vind. 
Met afschrift aan het ministerie van Economische Zaken, waar deze plannen gesmeed werden en 
waar men ook het waterverbruik ‘slim’ wil gaan vastleggen. 
U kunt gebruik maken van de bijgevoegde inhoudelijke argumenten lees…
 
Bij de leveranciers 
Als men uw meter wil komen vervangen, weiger dat dan. 
 
Als men u verkeerd informeert, beklaag u daarover en klaag het bedrijf aan in geval van misleiding of 
bedreiging om uw energievoorziening af te sluiten. 
Klanten van Enexis (voorheen Essent) raden we aan om stappen te nemen tegen de valse 
voorlichting op hun website dat ‘dit jaar 'Den Haag' besloten heeft dat de huidige gas- en 
elektriciteitmeters in Nederlandse huishoudens vervangen moeten worden door een Slimme Meter.  
Nuon misleidt klanten door monteurs langs de deur te sturen om meters te vervangen die klanten ten 
onrechte vertellen dat de meters geschikt zijn voor wie zonne-energie opwekt.  
 

http://www2.nen.nl/cmsprod/groups/public/documents/bestand/244557.pdf
http://www.essentnetwerk.nl/netwerk/netbeheerder/site/speciaalvoor/huishoudensenkleinzakelijkeklanten/slimme_meters.html


Wie al zo’n meter in huis heeft zou een proces kunnen overwegen, want al gebruikt men de op 
afstand uitleesbare meters nog uitsluitend op de oude manier, men heeft spionageapparatuur in uw 
huis geplaatst waar u geen genoegen mee hoeft te nemen.  
 
Schakel consumenten organisaties in. 
 
Via de pers 
Trek aan de bel om de media wakker te schudden. Het is de hoogste tijd dat de pers aandacht 
besteed aan de zoveelste privacy inperking die ons allen te wachten staat, terwijl de meeste mensen 
daar helemaal geen notie van hebben. 
 
Of steun het verzet door raam posters op te hangen, informatiemateriaal te verspreiden, 
voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, handtekeningen op te halen, schrijfacties op touw 
te zetten. 
 

Adressen 
 

De verantwoordelijke minister is Minister Mw. M.J.A. van der Hoeven 
Postbus 20101, 2500 EC, Den Haag 
 
De Eerste Kamer in het algemeen kunt u als volgt aanschrijven:  
Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal, 
Postbus 20017, 2500 EA Den Haag 
postbus@eerstekamer.nl  
 
Alle leden van de Eerste Kamer bereikt u met post via griffier warmolt.deboer@eerstekamer.nl
met het verzoek om de post aan alle leden ter beschikking te stellen. 
 
Eerste-Kamerleden die zich specifiek met dit onderwerp bezighouden mag u ook individueel 
benaderen. Dit zijn: 
 
CDA:   -Drs. H.A.Doek  ha.doek@tiscali.nl
             Karmelitessenlaan 25, 6816 PK Arnhem 
PvdA:   -Drs.S.J.van Driel  simonvandriel@hetnet.nl
             p/a Frederikstraat 647, 2514 LS Den Haag 
VVD:    -Mw.prof.mr.dr. E.M. Kneppers-Heijnert  
             l.kneppers-heijnert@eerstekamer.nl
             Langs de Tocht 13, 9771 BR Sauwerd 
SP:       -Dr.G.A.T.M. Reuten  reuten@eerstekamer.nl
             Valeriusstraat 26-boven, 1071 MJ Amsterdam  
GroenLinks:  -Drs. J.P. Laurier  janlaurier@eerstekamer.nl
              Herenstraat 52, 2313 AL Leiden 
                -C.P.Thissen t.thissen@eerstekamer.nl
              Bonenberg 41, 6041 RC Roermond 
D66:  -Dr. A.G. Schouw (fractievoorzitter) 
             schouw@nicis.nl
             Hoge Nieuwstraat 126, 3311 AK Dordrecht        
Yildirim:   -D.Yildirim  DYildirim@Solidara.nl
                Bartjensstraat 4-3, 8012 TG, Zwolle 
SGP:   -Dhr. G.Van den Berg - Vice-fractievoorzitter/secretaris  
            De Roef 1, 3904PC, Veenen 
PvdDieren: -Drs. N.K. Koffeman 
                          Postbus 20017, 2500 EA, Den Haag 
OSF:               - Dhr. H. ten Hoeve 
                         Japickstritte 2, 9051 ER, Stiens 
                         h.tenhoeve@eerstekamer.nl 
 
 
De Consumentenbond 
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Telefoon: 070 - 445 45 45  
Postadres: Postbus 1000, 2500 BA Den Haag 
 
Energieleveranciers in Nederland zoek…
 
Erkende meetbedrijven voor gas- en electriciteitsmeters  zoek…

Netwerkbeheerders zoek… 
 
Zonnestroom Producenten Vereniging zoek… 
Thorbeckestraat 33, 2313 HD Leiden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeldbrief bezwaar maken 
Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal, Postbus 20017, 2500 EA, Den Haag 

postbus@eerstekamer.nl
 
 

Datum:……………………………………………..                              

 

 
Naam: ……………………………………………… 
                                                                                            
Adres:………………………………………………. 
 
Woonplaats:………………………………………... 
 

 
 
 
 

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal, 
 
Onderwerp: ‘slimme’ energiemeters 
 

http://www.energieleveranciers.nl/energie/energie.asp?ac=list&zok_code=energie_all
http://www.energieleveranciers.nl/page/pag_view.asp?pag_id=396
http://www.energieleveranciers.nl/page/pag_view.asp?pag_id=397
http://www.zonnestroomproducenten.nl/
mailto:postbus@eerstekamer.nl


Geachte leden van de Eerste Kamer, 
 
Gelieve geen goedkeuring te verlenen aan de invoering van een ‘slimme’meter voor energie. 
Ik vind het absoluut onacceptabel om zo’n meter in mijn huis te moeten dulden. 
 
Het ‘slimme’metersysteem heeft niks te maken met het correct vastleggen van gegevens i.v.m. de te 
betalen kosten voor het verbruik (geen doelbindingspricipe). 
Als men het systeem van een contractuele koopovereenkomst, waarbij de leverancier verplicht is te 
leveren en de klant om te betalen, gaat inzetten voor heel andere doeleinden betekent dat ‘function 
creep’.  
 
Een energiemeter die mijn privé-leven thuis, op afstand, minutieus registreert vind ik een 
onacceptabele inbreuk op mijn persoonlijk leven. Ik vind dat een dergelijk registratiesysteem zowel 
mijn persoonlijke vrijheid als mijn veiligheid aantast. 
 
Ik vind het onjuist dat dit systeem wordt voorgesteld alsof het zou leiden tot zuiniger energiegebruik en 
alsof het op grond van Europese Richtlijnen ingevoerd zou dienen te worden. Omdat deze voorstelling 
van zaken onjuist is en toch als argument voor invoering van de wetsvoorstellen wordt gebracht, ben 
ik van mening dat de burger hiermee wordt misleid door de minister van Economische Zaken. 
 
Ik beroep mij op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en mijn fundamentele 
burgerrechten zoals vastgelegd zijn in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens om geen 
‘slimme’meter te hoeven accepteren die mijn privéleven bespioneert en zal mij hiertegen tot het 
uiterste verzetten. Ik doe een dringend beroep op u om het niet zover te laten komen dat burgers tot 
aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens moeten gaan procederen om hun privé-leven te 
laten eerbiedigen door de energie -netwerk en -leveringsbedrijven.  
 
Hoogachtend, 
 
…………………………. 
ondertekening ( verplicht)  
 
 
 

 
 
 
 

Initiatief van de actie tegen de slimme-spionagemeter zijn Vrijbit en Stichting Meldpunt Misbruik ID-plicht 
www.vrijbit.nl  bestuur@vrijbit.nl

www.id-nee.nl meldpunt@id-nee.nl 
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	Netwerkbeheerders zoek… 

