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De gasmeters en elektriciteitsmeters in Nederlandse huizen
worden vervangen door een slimme meter: een digitale meter
voor het gas- en elektriciteitsverbruik.
Energieverbruiksmanagers, die u kunt aansluiten op de slimme
meter, geven inzicht in uw verbruik en maken energie besparen
makkelijker en leuker!
Van 2012 tot 2013 krijgen huishoudens bij wie de energiemeters
vervangen moeten worden al een slimme meter van de
netbeheerder. Net als woningen die in deze periode nieuw of
gerenoveerd opgeleverd worden. Vanaf 2014 begint grootscheepse
vervanging en komen alle andere huishoudens aan de beurt.
Volgens Europese regels moet 80 procent van alle huishoudens
en bedrijven in 2020 een slimme meter in huis hebben.
De slimme meter is op afstand te te lezen. Wettelijk is
bepaald dat alleen de netbeheerder dit zes keer per jaar mag
doen en uw verbruik mag doorgeven aan uw energieleverancier.
Die kan u dus elke twee maanden een overzicht geven van uw
energiegebruik en de geschatte kosten. Handig, want zo ziet u
eerder of u meer of minder verbruikt dan geschat. Vindt u het
aflezen van de slimmer meter op afstand geen goed idee, dan
kunt u deze functie laten uitzetten, of de slimme meter
weigeren.
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U betaalt elk jaar meer energiekosten door stijgende
energieprijzen. Behalve als u zelf aan de slag gaat met

energie besparen! Maar hoeveel energie gebruikt u
eigenlijk op een dag, en hoe kunt u daarop het meest
besparen? De slimme meter meter laat net als uw oude
meter uw totale meterstanden zien, maar geeft geen
inzicht in details van uw energieverbruik. Daarom komt
een energieverbruiksmanager van pas: die heeft deze
functies wel.

Energiekosten 5 tot 10 procent
lager
U kunt een energieverbruiksmanager aansluiten op de
slimme meter. Er zijn veel verschillende soorten, maar
ze hebben gemeen dat ze veel aantrekkelijker en
preciezer dan voorheen laten zien hoeveel energie u
verbruikt en wanneer. Gaat u aan de slag met energie
besparen, dan ziet u het effect meteen op de
verbruiksmanager. Door actief inzicht op te doen over uw
energieverbruik, kunt u naar schatting 5 tot 10 procent
besparen op uw energiekosten.
Kijk op Energieverbruiksmanagers
apparaat of systeem bij u past.
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Wanneer krijgt u een slimme
meter?
Vanaf
2014
gaat
de
netbeheerder
(samen
met
woningbouwcorporaties) alle oude gas- en elektriciteitsmeters
vervangen door de slimme meter. U ontvangt daarover vanzelf
bericht.
In sommige situaties krijgt u in 2012 of 2013 al een slimme
meter:
als de huidige meter vervangen moet worden;
bij grootschalige renovatieprojecten;

bij nieuwbouwprojecten;
als u de slimme meter zelf aanvraagt voordat uw woning
aan de beurt is; dan mag de netbeheerder wel kosten
rekenen.

Kosten voor slimme meter
Het plaatsen van de slimme meter is gratis als uw
huishouden eenmaal aan de beurt is. Wilt u de slimme
meter eerder in huis hebben, dan mag de netbeheerder
hiervoor een vergoeding vragen (maximaal 71,40 euro
inclusief btw als u gas en elektriciteit heeft; maximaal
66,64 euro inclusief btw als
elektriciteitsaansluiting heeft).
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Meterhuur blijft bestaan
Voor de gas- en elektriciteitsmeter betaalt u meterhuur.
Dat blijft zo bij de slimme meter. De meterhuur voor de
slimme meter is niet hoger; de Energiekamer NMa
(Nederlandse Mededingingsautoriteit) stelt jaarlijks de
huur vast.

Voordelen van de slimme meter
Hieronder vindt u de belangrijkste voordelen van de
slimmer meter op een rij.

+ Beter inzicht in kosten
Als u een slimme meter heeft en de netbeheerder deze op
afstand uitleest, krijgt u elke twee maanden een
overzicht van uw energieverbruik. Hierdoor ziet u vaker
dan nu wat het verbruik is; u kunt het dan bijvoorbeeld
zien aankomen als u het geschatte jaarverbruik gaat
overschrijden.

+ Makkelijker energie besparen
Als u weet wanneer u veel energie verbruikt, kunt u
effectiever energie besparen en de energiekosten
verlagen. Met een slimme meter krijgt u niet alleen eens
per twee maanden inzicht in uw energieverbruik. U kunt
bij sommige energieleveranciers via hun website
dagelijks uw verbruiksgegevens inzien. En u kunt een
energieverbruiksmanager aansluiten op uw slimme meter en
zien hoeveel energie u op dat moment verbruikt.
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Aangezien de netbeheerder de slimme meter op afstand kan
uitlezen, hoeft u zelf geen meterstanden meer door te
geven, en hoeft er niemand langs te komen om de
meterstanden op te nemen.

+ Geen schattingen meer
Als de juiste meterstanden van een gas- en
elektriciteitsmeter nu niet worden doorgegeven door de
bewoner, doet de netbeheerder een schatting. Die
schatting zorgt soms voor problemen, bij verhuizen of
overstappen naar een andere leverancier. De slimme meter
voorkomt dat: de netbeheerder kan deze op afstand
aflezen waardoor schattingen niet meer nodig zijn.
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Met behulp van de slimme meter krijgt de netbeheerder
meer inzicht in hoeveel energie op welk moment nodig is
in Nederland. Die informatie is noodzakelijk om
energievraag en -aanbod beter te kunnen afstemmen. Als
de vraag naar energie beter te sturen is, dan zijn winden zonne-energie optimaal te gebruiken. Nu wekken zon en

wind soms energie op als er geen vraag is; aangezien
wind- en zonne-energie (nog) niet kan worden opgeslagen,
blijft die energie dan ongebruikt. Als huishoudens
desgevraagd informatie krijgen over wanneer er veel en
dus goedkope duurzame energie beschikbaar is, dan kan
het piekgebruik gaan samenvallen met beschikbaarheid.
Dat zijn slimme energienetwerken die in de nabije
toekomst kunnen ontstaan.

