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Slimme meters zijn 
niet vanzelf een 
intelligent net 
Het gebruik van data uit slimme meters door de netbeheerders blijft achter op 
de uitrol van slimme meters. Slimme meters meten bij de consumenten thuis het 
energieverbruik en zijn belangrijk voor het intelligente net dat de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Unie moet faciliteren. Het gebruik 
van de data uit deze meters kan voor de netbeheerders en Nederland als geheel 
grote voordelen opleveren. De realiteit is echter dat deze data bijna een 
decennium na introductie nauwelijks benut worden door de netbeheerders. 
Waarom worden de data uit de groeiende aantallen slimme meters nauwelijks 
gebruikt door netbeheerders om ons energienet beter en efficiënter in te richten? 

Slimme meters 
worden EU breed 
uitgerold
De Europese Unie wil met de grootschalige uitrol van slimme meters de 
energiesector verduurzamen (European Commission, 2014). Netbeheerders 
zorgen in Nederland voor de realisatie daarvan. De EU wil het energieverbruik en 
de gerelateerde CO2 uitstoot verlagen. Deze ambitie dient te worden 
gerealiseerd door over te stappen op duurzame energiebronnen, 
energiebesparingen en een efficiënter energienetwerk. De EU motiveert lidstaten 
om hun netwerk flexibel en intelligent te maken om deze transitie te realiseren. 
Een belangrijke stap richting dit intelligente net is de slimme meter. Dit op 
afstand uitleesbare apparaat vervangt niet alleen het analoge telwerk van gas- 
en elektriciteitsmeters, maar meet zelfs elk kwartier de karakteristieken van het 
energienet. De meeste EU-landen zijn bezig met een uitrol, zie Figuur 1. In 
Nederland is de slimme meter in 2005 geïntroduceerd. Daarmee was Nederland 
wereldwijd een voorloper. Netbeheerders zijn in Nederland verantwoordelijk voor 
de uitrol en investeren miljarden om de 8% slimme meterdekking nu naar 80% 
van de huishoudens te verhogen uiterlijk in 2020.



4    White Paper  |  Netbeheerder laat kansen liggen met slimme meter-gegevens Netbeheerder laat kansen liggen met slimme meter-gegevens  |  White Paper    5

De gebruiksmogelijkheden van een slimme meter zijn (Netbeheer Nederland, 
2012): 

1.  Op afstand uitlezen voorkomt het fysieke bezoek van meteropnemers aan 
huishoudens en de registratie via papieren meetformulieren. Metingen kunnen 
met een slimme meter eens per kwartier plaatsvinden in plaats van eens in de 
drie jaar. Het biedt kansen voor marktpartijen om bijvoorbeeld 
tijdsafhankelijke tarieven aan te bieden of de klant inzicht te geven in het 
verbruik. 

2.  De meter bewaakt zichzelf door foutmeldingen, bewaking tegen tempering en 
accu-status voor onderhoud.

3.  Er worden eigenschappen van het net gemeten waaronder voltage en 
belasting. Het apparaat kan ook storingen opslaan en melden.

Diepgaand inzicht in het energienet ontstaat als men data uit een groot aantal 
slimme meters combineert. De infrastructuur van slimme meters biedt 
uiteindelijk de mogelijkheid om 7,6 miljoen huishoudens en honderdduizenden 
bedrijven te benutten als meetpunten. Zodoende worden in de VS energievraag 
en –aanbod beter gepland, in Zweden efficiënter onderhoud gepland, en fraude 
opgespoord in Italië. 

FIGUUR 1: HET AANTAL GEPLANDE EN GEREALISEERDE SLIMME METERS PER EU LAND. 
NEDERLAND HEEFT TER VERGELIJKING ONGEVEER 7 MILJOEN SLIMME METERS GEPLAND EN 
DAARVAN 5-10% GEREALISEERD. (BEARINGPOINT INSTITUTE, 2014)
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Drie redenen 
waarom slimme 
meter data 
nauwelijks worden 
gebruikt
Het gebruik van de data uit slimme meters door de netbeheerders blijft 
achter. Ondanks de vertraagde uitrol in Nederland zijn er bijna een miljoen 
meters geplaatst. Dit is voldoende voor een ruime toepassing van de 
beschikbare data. Technisch zou dit geen probleem moeten zijn, de 
apparatuur is hiervoor ingericht. Waarom worden de data uit de groeiende 
aantallen slimme meter op dit moment nauwelijks gebruikt door 
netbeheerders om ons energienet beter en efficiënter te benutten? Uit 
onderzoek van BearingPoint blijkt dat dit voornamelijk door de volgende drie 
barrières veroorzaakt wordt:

1.  Netbeheerders zijn huiverig bij het gebruik van data en wil te allen tijde 
voorkomen (de indruk te wekken) de privacy van de burger te schenden.

2.  De business case voor de slimme meter motiveert de netbeheerder 
onvoldoende. De baten liggen bij andere marktpartijen, al wordt de 
netwerkbeheerder gevraagd de uitrol te financieren.

3.  De organisatie van netbeheerders is van oudsher niet optimaal ingericht 
voor het gebruik van grote hoeveelheden data uit de meters. Gebruik van 
data is nog geen kerncompetentie in hun bedrijfsvoering.
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Privacy wordt ver-
kozen boven het 
nationaal belang
Netbeheerders gebruiken de data uit voorzorg niet, omdat 
consumentenvertrouwen hoog op de agenda staat. Er heerst een angst om 
privacywetgeving te overtreden of imagoschade te leiden. Ultiem zou dit immers 
kunnen leiden tot een herhaling van de ingreep door de consumentenbond, het 
huidige ACM, zoals in 2008. In dat jaar lag er een wetsvoorstel waarin beschreven 
stond dat iedere Nederlander verplicht een slimme meter in huis zou krijgen. In de 
uitrol voor alle aansluitingen zou ieder huishouden in een “militaire operatie” een 
nieuwe slimme meter krijgen. De consument in de 21e eeuw wilde echter niets 
weten van de slimme meter als “de spion in huis”. Toen het wetsvoorstel van 
Minister Van der Hoeven op verzoek van de Consumentenbond in 2009 werd 
afgekeurd, werd de eerste poging tot grootschalige uitrol van slimme meters 
effectief stopgezet (Consumentenbond). Inmiddels is deze grootschalige uitrol 
alsnog op gang gekomen, maar de angst voor misbruik van persoonsgegevens is 
sindsdien aanwezig bij netbeheerders.

Inhoudelijk biedt de wet wel degelijk ruimte voor netbeheerders om deze data 
te benutten. De netbeheerder is belast met het wettelijke doel (Electriciteitswet 
1998) om zo efficiënt en veilig mogelijk energie te distribueren. De wet 
beschermt ook de privacy van burgers, maar staat wel degelijk gebruik toe 
voor een gerechtvaardigd wettelijk doel, zoals beschreven in artikel 8 van de 
Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens, 2000) en de Gedragscode 
Verwerking Persoonsgegevens Netbeheerders (Netbeheer Nederland, 2012). 
Daarnaast vallen anonieme of geaggregeerde data van meerdere meters niet 
onder de beperkingen van deze wet. Beperkt tot haar wettelijke doelen mag de 
netbeheerder dus wel degelijk data gebruiken, zelfs op individueel niveau. Het 
is de plicht van de netbeheerder om goed met deze data om te gaan en in het 
belang van de Nederlandse energiegebruikers te acteren. 

In praktijk hebben netbeheerders moeite met het definiëren van een redelijk 
en wettelijk doel voor het gebruik van data. Er moet eerst een scherpe 
onderzoeksvraag opgesteld worden die aansluit bij de wettelijke taken van 
een netbeheerder voordat de data bekeken mag worden. Daarbij speelt 
duidelijk de gevoeligheid rondom privacy, zodat er durf nodig is om 
daadwerkelijk met persoonsgegevens te gaan werken. Netbeheerders 
hebben in dat opzicht nog last van koudwatervrees. 

Door de terughoudendheid van de netbeheerder worden er weinig grootschalige 
projecten gestart met slimme meters. Er worden weliswaar kleine proeftuinen met 
honderden klanten opgezet, omdat men daarbij geschreven toestemming voor 
het uitlezen van data van klanten verkrijgt. Deze ‘pilots’ schalen echter moeilijk op 
en de baten zijn alleen te behalen als de data vanuit een grotere populatie 
gebruikt worden. Angst voor misbruik van persoonsgegevens en juridische 
vereisten om binnen de grenzen van de wet slimme meter-data te onderzoeken, 
vormen voor netbeheerders een grote barrière. 

Daarbij komt dat software van buitenlandse afkomst moeilijk bruikbaar is 
vanwege de gekozen interpretatie van de privacy wetgeving. Veel software voor 
slimme meter-data is gebaseerd op het gegeven dat de individuele meter per 
huishouden gebruikt kan worden als databron. Men kan in afgeschermde 
controlecentra data op persoonsniveau opvragen. Deze databronnen mogen in 
Nederland niet benaderd worden zonder een rechtmatig doel waarvoor de data 
wordt opgevraagd. Zo zou men bij een vermoeden van een storing of op verzoek 
van de klant wel bij data op individueel niveau moeten kunnen en anders niet. De 
internationaal veel toegepaste software is simpelweg niet gebouwd op deze 
nuances en kan daarom niet direct worden gebruikt. Dit betekent dat software op 
maat moet worden ontwikkeld voor de Nederlandse situatie en dat is een 
kostbaar en langdurig traject. 
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FIGUUR 2: DE BRON VAN FINANCIERING EN UITROLSTRATEGIE VERSCHILLEN PER EU LAND

Financiering per EU land Uitrol strategie per EU land

Leveranciers Nog geen uitrol

Meter & Netwerk tarieven Verplicht

Netbeheerder + Netwerk Verplicht met opt-out

Netwerk tarieven Vrijwillig

Netwerk tarieven + SM r Vrijwillig + Verplicht

Onbekend

Business cases  
motiveren netbe-
heerders weinig
De business cases en winstmodellen rondom de slimme meter zijn per land 
verschillend. Dit is niet verbazend wanneer de diversiteit van de wijze waarop 
implementatie binnen de EU-landen is aangepakt wordt beschouwd, zoals getoond 
in Figuur 2. In Nederland is er wel degelijk een positieve business case voor de 
netbeheerder. Zo kan onderhoud beter uitgevoerd worden, kunnen storingen sneller 
opgelost worden en kan men diepgaand inzicht in de belasting van het net verkrijgen. 
Deze voordelen zijn in Nederland moeilijker te vertalen in een business case dan in 
landen met concretere baten, zoals bijvoorbeeld Italië en Zweden.

In Italië is de business case voor slimme meters gebaseerd op fraudebestrijding. 
De percentages fraude met elektriciteitsverbruik lagen in dit land erg hoog. 
Fraude wordt in Italië net als in Nederland direct doorberekend aan de 
netbeheerder, die hierdoor geld misloopt. De installatie van slimme meters heeft 
voor een daling van fraude gezorgd. De Italiaanse netbeheerder Enel heeft in 
vier jaar tijd 3 miljard euro bespaard en de kosten van uitrol van slimme meters 
daarmee nu al terug verdiend (The Guardian, 2012). Vanwege de lage 
fraudepercentages in Nederland is hier voor Nederlandse netbeheerders weinig 
voordeel te behalen.

In Zweden draait de business case voor slimme meters vooral op het reduceren 
van technische netverliezen (baten €7mln per jaar), lagere kosten voor het 
uitlezen van de meters (baten €1mln per jaar) en overige business cases 
(€2,5mln per jaar). Het reduceren van netverliezen loont in Zweden dus. Het 
netverlies in Nederland is met 3,4% één van de laagste ter wereld, dat van 
Zweden is 7,1% (The World Bank, 2014). In Nederland leiden lagere netverliezen 
tot een relatief kleine besparing. 

In het algemeen zijn de baten in Nederland, vergeleken met andere EU-landen, 
relatief klein en liggen voornamelijk bij de consument, zie Figuur 3. De hoop leeft 
bij de overheid dat een flexibele markt uiteindelijk zal zorgen voor een 
efficiëntere productie van energie en meer keuzevrijheid voor de consument. 
Leveranciers en onafhankelijke diensten aanbieders (ODA) zullen toegang 
krijgen tot de data die netbeheerders op afstand verzamelen, om zo nieuwe 
marktmodellen te creëren. Dit helpt Nederland bij haar energiebesparings- en 
slimme meter-doelstellingen. De baten liggen nog niet bij de netbeheerder, maar 
die betaalt wel voor de slimme meters (Netbeheer Nederland, 2012). Dit is goed 
nieuws voor de Nederlandse consument, alleen motiveert dit de netbeheerder 
nog te weinig. 

De netconfiguratie in Nederland is anders dan in andere landen. Het gebruik van 
de apparatuur en software uit het buitenland zou het eenvoudiger en goedkoper 
maken om de slimme meters uit te rollen, omdat hierdoor schaalvoordelen 
kunnen worden benut. De verschillen zijn onder andere:

•  Meterkasten bevinden zich in Nederland binnen, terwijl deze in andere landen 
regelmatig buitenshuis hangen. Dit maakt onderhoud en installatie van deze 
apparatuur in Nederland moeilijker. 

•  In Nederland liggen midden- en laagspanningskabels veelal ondergronds. Dit 
vraagt om een andere type meting dan in landen met kabels hoofdzakelijk 
bovengronds. 

•  Betrokken partijen in Nederland hebben besloten een eigen slimme meter-
standaard te ontwikkelen, de DSMR (Dutch Smart Meter Requirements) uit 
2008. 

FIGUUR 3: DE NEDERLAND HEEFT IN VERGELIJKING RELATIEF WEINIG VOORDELEN BIJ DE 
SLIMME METER, EN VAN DEZE BATEN LIGT EEN HOOG PERCENTAGE BIJ DE CONSUMENT 
(EUROPEAN COMMISSION, 2014)
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Netbeheerders zijn 
nog niet ingericht 
als dataverwerkers
Nederlandse netbeheerders zijn voornamelijk ingericht om storingen op te 
lossen, energieverbruik te registreren en het energienet te onderhouden, maar 
nog niet om grote datasets te verwerken. Deze doelgerichtheid van Nederlandse 
netbeheerders werpt haar vruchten af. In termen van de hoeveelheid storingen, 
netverlies en onzichtbaarheid van de infrastructuur behoort Nederland tot de 
top van de wereld. Het gebruik van big data is echter nieuw en netbeheerders 
hebben hier nog maar weinig ervaring mee.

Datagerichte diensten zouden onderdeel moeten worden van de kernactiviteiten 
van netbeheerders. Dit vereist dat men in de organisatie een kader moet 
opstellen waarmee data beschikbaar worden binnen en buiten de organisatie. 
De ruwe data moeten veilig binnen de organisatie blijven en alleen gebruikt 
worden voor het vervullen van de wettelijke taken van netbeheerders, of 
beschikbaar zijn voor onderzoek via anonieme metingen. Anonieme data 
moeten beschikbaar komen voor externe partijen en start-ups die hiermee 
meerwaarde voor de maatschappij kunnen genereren. Er moet gewaakt worden 
voor een goede invulling van de privacywet, maar dit moet gebruik van de data 
niet in de weg staan.

Wel zijn daarvoor diepgaande herstructureringen vereist. Op dit moment is er 
namelijk vrij weinig inzicht in wat er aan de onderkant van het net gebeurt. 
Netbeheerders gebruiken immers voornamelijk analoge meetgegevens uit 
stations en de jaarlijkse energiestand die door klanten wordt ingezonden. Als 
men volledig gebruik zou willen maken van deze informatie zouden de 
netbeheerders hun werkwijzen moeten veranderen om echte dataverwerkers te 
kunnen worden. 

Bij nieuwe generaties slimme meters zou de toegevoegde waarde van de meter 
voor de netbeheerder, vooral rondom asset management en netcoördinatie, 
meegenomen moeten worden. Nu worden vooral de marktfacilitatie en het 
technisch ontwerp voor het uitlezen van verbruiksgegevens van de nieuwe 
metergeneraties meegenomen in het ontwerp. Om de business case rond te 
krijgen is het vervolgens belangrijk dat de betrokken partijen in de toekomst ook 
de bredere belangen van de netbeheerder zelf meenemen.

In praktijk waren vooral de organisatieonderdelen van netbeheerders die belast 
zijn met het verzamelen van meetgegevens betrokken bij de ontwikkeling van de 
slimme meter-standaarden. Afdelingen binnen de netbeheerder belast met asset 
management en netcoördinatie zijn vaak onvoldoende in staat gebleken om de 
voor hun interessante dataregistratie een plek te geven in het slimme meter-
ontwerp. Organisatieonderdelen die elkaar onvoldoende weten te vinden blijken 
hier een belemmering te zijn voor een volledige benutting van slimme meter-
data. Het afwegen van de bredere belangen vanuit verschillende 
bedrijfsonderdelen binnen de netbeheerder kan er in de toekomst toe leiden dat 
de meters alsnog bredere functionaliteiten krijgen, maar kan ook betekenen dat 
andere functionaliteiten het geld niet waard blijken.

Nieuwe datatoepassingen worden nu veelal getoetst in kleinschalige 
proeftuinen die gebaseerd zijn op specifieke contracten met een selecte groep 
van consumenten. Het is hiermee voor netbeheerders mogelijk zonder privacy 
bezwaren inzichten te verkrijgen. Het gevaar hiervan is echter dat men deze 
proeftuinen vervolgens niet naar een grotere schaal weet te vertalen. Ook is de 
mening van de proeftuinpopulatie niet altijd representatief voor die van 
Nederland als geheel. Vaak worden de proeftuinen begeleid door afdelingen 
binnen de netbeheerder belast met innovatie of publieke relaties; terwijl de data 
vanuit het gebruik van de slimme meters niet of nauwelijks worden gedeeld met 
de operationele afdelingen die er de dagelijkse voordelen van kunnen genieten. 

Netbeheerders zouden het gebruik van slimme meter-data uit de 
organisatorische hoek van innovatie en proeftuinen moeten halen, en toewerken 
naar een breed gebruik van slimme meter-gegevens vanuit de operationele 
afdelingen die de verfijnde meetgegevens direct kunnen toepassen. De tijd van 
het ‘pootje baden’ middels proeftuinen is voor de netbeheerders nu wel voorbij, 
het wordt tijd om de koudwatervrees te overwinnen en de zee van bruikbare 
slimme meter-data grootschalig te gaan benutten. 
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Overige informatie
Over BearingPoint
BearingPoint consultants zijn zich bewust van de zakelijke wereld die continu 
verandert en dat de daaruit voortkomende complexiteiten vragen om intelligente 
en adaptieve oplossingen. Onze klanten, vanuit de commerciële, financiële en 
publieke sector, ondervinden tastbare resultaten wanneer zij met ons 
samenwerken. Wij combineren sectorkennis, operationele en technologische 
vaardigheden met relevante en bedrijfseigen tools om maatwerk oplossingen te 
bieden voor de specifieke uitdagingen van elke klant. Deze adaptieve benadering 
vormt de basis van onze cultuur en heeft geleid tot duurzame relaties met veel 
van werelds toonaangevende bedrijven en organisaties. Onze 3500 consultants 
bedienen, samen met ons wereldwijde consulting-netwerk, klanten in meer dan 
70 landen en interacteren met hen voor meetbare resultaten en langdurig succes.

Over de auteurs
Obbe Verheul is een Senior Consultant binnen het Business Strategy 
& Transformation team van BearingPoint Amsterdam, actief 
betrokken bij transformatieprojecten rondom strategie, organisatie, 
procesverbetering, business modellen en business cases. Na diverse 
jaren consultancy ervaring binnen diverse sectoren is hij gestart bij 
BearingPoint sinds 2012. Binnen BearingPoint heeft hij veel 

expertise opgebouwd met consultancy opdrachten voor klanten in de 
energiesector. Hij heeft een master Bedrijfseconomie en een master Financieel 
Recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
obbe.verheul@bearingpoint.com

Roel Stijl is een Business Analyst binnen het Business Analytics team 
van BearingPoint Amsterdam, actief betrokken bij projecten rondom 
data analyse, procesmodellering, financiële analyse en innovatie. Na 
praktijkervaring te hebben opgedaan in de energiesector en 
financiële sector is hij gestart bij BearingPoint sinds 2014. Vanuit 
BearingPoint is hij een veelgevraagde consultant vanwege zijn 

ervaring met data-analyse en kennis over de energiesector. Hij heeft een Bachelor 
Natuurkunde en Master in Energy Science van de Universiteit van Utrecht. 
roel.stijl@bearingpoint.com 
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