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In uw brief van 28 april 2009 over slimme meters in nieuwbouw heeft u gevraagd 
om een reactie op vragen van uw vaste commissie voor Economische Zaken. De 
vragen gaan over de interpretatie van de uitkomst van het debat dat ik op 7 april 
jl. met uw Kamer voerde, slimme meters die nu al, bij nieuwbouw, worden 
geplaatst en de mogelijkheden om de bestaande uitrol te stoppen. 
 
In het debat heb ik toegezegd met een novelle te komen waarin de plicht om mee 
te werken aan het plaatsen van een slimme meter niet strafbaar wordt gesteld. 
Met het schrappen van de sanctie vervalt feitelijk ook de verplichting voor een 
afnemer om mee te werken aan de plaatsing van een slimme meter. Ik 
onderschrijf derhalve uw interpretatie van het debat. Hoe dat exact vormgegeven 
wordt, is onderdeel van de novelle. Ik ben hierover in gesprek met de 
Consumentenbond en de sector, waarbij ik ook kijk naar de door u genoemde 
situatie bij nieuwbouwhuizen. Met betrekking tot de huidige situatie  wil ik 
benadrukken dat er geen sprake is van een verplichte uitrol van slimme meters. 
 
De feitelijke situatie is nu als volgt. Zowel netbeheerders als leveranciers hebben 
de afgelopen jaren op afstand uitleesbare meters geplaatst.  
Aan de kant van de leveranciers heeft Oxxio op dit moment circa 200.000 op 
afstand uitleesbare meters geplaatst op iets meer dan 100.000 adressen. Deze 
meters zijn geplaatst op verzoek van klanten. Wanneer een bewoner de woning 
verlaat of verhuist, dan blijft de op afstand uitleesbare meter hangen. Als de 
nieuwe bewoner bezwaar maakt, dan wordt de meter niet meer op afstand 
uitgelezen. Het is ook mogelijk dat de meter door de netbeheerder wordt 
verwijderd en vervangen door een traditionele meter. 
 
Jaarlijks worden door de netbeheerders vele tienduizenden meters geplaatst en 
vervangen, een deel daarvan betreft op afstand uitleesbare meters. De drie 
grotere netbeheerders Alliander, Enexis en Stedin vertegenwoordigen gezamenlijk 
meer dan 90% van de markt. Deze netbeheerders hebben in de afgelopen jaren 
in totaal circa 240.000 op afstand uitleesbare meters geplaatst op 135.000 
adressen. De slimme meters die nu zijn geplaatst, worden uitgelezen voor 
testdoeleinden voor techniek, systemen en processen. Het opzetten van een 
(uitrol)organisatie door de netbeheerders is een proces waar veel tijd voor nodig 
is. Om deze reden zijn verschillende netbeheerders tijdig begonnen met 
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voorbereidingen. Op het moment dat een afnemer bezwaar maakt, wordt de 
slimme meter niet langer op afstand uitgelezen of wordt de meter vervangen door 
een traditionele meter. 
 
Er is op dit moment dus geenszins sprake van een verplichte uitrol van op afstand 
uitleesbare meters bij nieuwbouw. Er worden door de sector nu al wel op afstand 
uitleesbare meters geplaatst, maar als de afnemer daar bezwaar tegen maakt, 
stopt de netbeheerder/leverancier met het op afstand uitlezen van de meter of 
wordt deze meter vervangen door een traditionele meter. 
 
 
 
 
 

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven 
Minister van Economische Zaken 
 


