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SLIMME METERS – HET STANDPUNT VAN TEST-AANKOOP  
 
- de invoering van de slimme meters is vooral voor de netbeheerders een goede 
zaak (met name omdat de meterstanden niet meer fysiek moeten worden 
opgenomen). Ook voor de bedrijven die dergelijke meters gaan verkopen, liggen er 
winstgevende contracten in het verschiet. 
 
- de slimme meters worden voorgesteld als een instrument waarmee de consument 
zijn energieverbruik beter in de gaten en onder controle zal kunnen houden en dus 
uiteindelijk kan besparen. Wij beklemtonen dat er op dit punt niets bewezen is en dat 
de diverse pogingen om dit te ramen heel uiteenlopende cijfers hebben opgeleverd 
(1% tot 10% besparing? Na hoeveel tijd leerproces?). 
 
- kleine gebruikers (en zelfs middelgrote gebruikers) zullen hoe dan ook maar weinig 
kunnen besparen. Een deel van het verbruik is nu eenmaal vitaal en kan dus niet 
verder omlaag. Bij kleine verbruikers een slimme meter installeren heeft dan ook 
geen zin (vandaar onze eis dat de consument zo’n meter moet kunnen aanvaarden 
of weigeren – zie volgende punt). 
 
- de consument moet het recht hebben om een slimme meter te aanvaarden of te 
weigeren. Indien hij er eentje aanvaardt, moet hij zich akkoord verklaren met de 
regelmaat waarmee de meterstanden zullen worden doorgestuurd. 
 
- of de voordelen van de slimme meters opwegen tegen de nadelen hangt zeer zeker 
af van het verbruiksprofiel van de gebruiker. Het is dus belangrijk om de impact van 
deze meters op een zo groot mogelijk aantal verschillende verbruiksprofielen 
nauwkeurig te evalueren. 
 
- wij maken ons ernstig zorgen over de kosten die hier voor de consument dreigen uit 
voort te vloeien. Zo kost een slimme meter in Italië 70 €, in Groot-Brittannië en in 
Zweden zelfs om en bij de 200 €. Deze kosten (maar tevens de kosten voor de 
uitbouw van de slimme netwerken) mogen in geen geval worden afgewenteld op de 
consument. Wij maken ons tevens zorgen over de levensduur van deze meters, die 
minder lang schijnen mee te gaan dan de huidige meters (hooguit een tiental jaar, 
tegenover een dertigtal jaar voor de analoge meters). 
 
- met slimme meters en slimme netwerken moet men normaliter het aanbod en de 
vraag beter kunnen beheren. Ook het beheer van de distributie zou normaal gezien 
efficiënter moeten verlopen (met name door de netwerkverliezen te beperken). 
Eerder dan kosten te veroorzaken voor de consument, zou dit geoptimaliseerde 
beheer normaal gezien en op middellange termijn een gunstige impact moeten 
hebben op de prijzen en de consument dus ten goede moeten komen. 
 
- wij maken ons eveneens zorgen over de facturering die uit het gebruik van de 
slimme meters zal voortvloeien. Deze meters mogen in geen geval aanleiding geven 
tot segmentering, met een veelheid aan tarieftypes die het voor de consument 
onmogelijk maken om de tarieven en/of de leveranciers onderling te vergelijken. 
 
- de consument die instemt met de installatie van een slimme meter moet nog altijd 
de factureringswijze kunnen kiezen. Hij moet bijvoorbeeld kunnen opteren voor 
voorschotfacturen, dit om te vermijden dat de facturen in de wintermaanden te hoog 
oplopen. Let wel: of men nu elke maand een identieke factuur krijgt dan wel een 
factuur die berekend is op basis van het reële verbruik zal maar heel weinig impact 
hebben voor elektriciteit (behalve voor klanten die elektrisch verwarmen). Een 
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maandfactuur gebaseerd op het reële verbruik is daarentegen niet interessant voor 
gas. En voor elektriciteit evenmin voor gebruikers die zonnepanelen hebben (slimme 
meters en zonnepanelen gaan niet samen) noch voor klanten die elektrisch 
verwarmen. 
 
- het respect voor de privacy moet gegarandeerd zijn. Enkel de gegevens die strikt 
noodzakelijk zijn voor de facturering mogen dus aan de distributienetbeheerders 
worden overgemaakt. Men dient het gebruik, de verwerking en de bewaring van deze 
gegevens aan strikte regels te onderwerpen. 
 
- de distributienetbeheerder mag zich in geen geval het recht voorbehouden om 
bepaalde elektrische circuits bij de consument uit te schakelen (risico op misbruiken, 
op handelingen die de consument niet wenst). Hij mag de consument er evenmin toe 
aanzetten om met die uitschakeling in te stemmen door hem een of ander voordeel 
(bv. een korting) te beloven. 
 
Samengevat: de invoering van slimme meters mag enkel op vrijwillige basis en in 
een strikt kader gebeuren. De kosten (niet enkel van de slimme meters maar ook van 
de slimme netwerken) mogen in geen geval worden doorgerekend aan de 
consument. Gebeurt dat toch, dan heeft deze het recht om een deelname in de winst 
te eisen, winst die de distributienetbeheerders zeker zullen maken zodra hun 
projecten afgeschreven zijn. 
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