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Onderwerp Veiligheid gasmeters

 

 

Geachte heer Wiebes, 

 

 

In de afgelopen weken is in de media-aandacht besteed aan de gasmeter. De berichten hielden in dat 

de netbeheerders onveilige gasmeters bij de consument ophangen. In deze brief schets ik namens 

alle netbeheerders wat er met 62.000 meters, waarop gedoeld wordt, aan de hand is en wat de 

netbeheerders daaraan doen. Ik hecht eraan hier helderheid te scheppen. De gezamenlijke 

netbeheerders hebben immers veiligheid als hoogste prioriteit. Er worden alleen meters geplaatst en 

meters blijven alleen hangen als ze aan de eisen van kwaliteit en veiligheid voldoen. 

 

Wat is er aan de hand? 

In de periode tussen 16 mei en 19 augustus 2016 heeft fabrikant Landis+Gyr gasmeters 

geproduceerd die mogelijk een te kort schroefdraad hebben. Dit is op 15 september 2016 aan de 

netbeheerders gemeld. Nader onderzoek van de netbeheerders heeft uitgewezen dat het volgende 

aan de hand is: 

• Categorie 1: Meters die reeds waren geïnstalleerd voordat Landis & Gyr constateerde dat er 

een productiefout was opgetreden. Analyse wees uit dat er 44.000 van deze meters in het net 

hingen, hier zijn er inmiddels circa 18.000 van vervangen. 

• Categorie 2: Gerepareerde meters / “adapter-meters”. De meters die nog in het magazijn lagen 

zijn na de melding van L&G extra gecontroleerd op de lengte van de schroefdraad. De meters 

die niet aan de eisen voldeden zijn vervolgens gerepareerd met behulp van het aanbrengen van 

een adapter. Circa 18.000 van deze “adapter-meters” zijn bij consumenten in huis geïnstalleerd. 
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• Categorie 3: Meters die voldoen aan de specificaties. Deze meters bleken tijdens de extra con-

trole op de lengte van de schroefdraad te voldoen aan de specificaties die gesteld worden aan 

de meters. Na keuring zijn ze weer bij de consument aangeboden. Nagenoeg het complete 

aantal in deze categorie is inmiddels geïnstalleerd. Dit betreft circa 33.000 meters. 

 

Wat doen de netbeheerders daaraan? 

De netbeheerders hebben tot de volgende twee acties besloten: 

• De categorie 1 meters (dat zijn er 44.000) worden allemaal vervangen. Inmiddels zijn er 18.000 

meters teruggehaald. Uiterlijk 31 maart 2018 wordt aan de resterende 26.000 klanten een 

vervangende meter aangeboden. 

• De categorie 2 meters (18.000) voorzien van een zogenoemde adapter, worden eveneens 

vervangen door de netbeheerders. Wij beseffen dat consumenten vraagtekens kunnen zetten 

bij een gasmeter in hun meterkast die is gerepareerd met een adapter. Het is belangrijk hiermee 

gepaard gaande onnodige onrust en zorgen onder de consumenten weg te nemen. Om dit te 

borgen wordt aan de klanten die een meter met adapter hebben uiterlijk 31 maart 2018 een 

vervangende meter aangeboden. 

• De categorie 3 meters voldoen aan de specificaties. Hier wordt verder geen actie op onder-

nomen. 

 

Tot slot 

De netbeheerders betreuren het zeer dat er twijfel is gerezen over de veiligheid van de gasmeters. De 

kwaliteit en veiligheid van die meters blijft onze prioriteit. We monitoren dat voortdurend. En waar 

nodig ondernemen we direct actie. We verwelkomen dan ook het door de SodM aangekondigde 

onderzoek naar deze gasmeters en zullen hier alle medewerking aan verlenen. 

 

De gebeurtenissen rondom de gasmeter geven ons overigens ook aanleiding ons eigen handelen 

goed te evalueren. We nemen het initiatief om samen met het ministerie van EZK en de 

toezichthouder(s) te kijken hoe in de toekomst voorkomen wordt dat er dergelijke onrust kan ontstaan 

en evalueren hierbij het interne proces. De kosten voor de vervanging van de meters uit de 

categorieën 1 en 2 wordt geraamd op 6-8 miljoen euro. De kosten voor de meters van categorie 2 

kunnen niet worden verhaald op Landis & Gyr, die uit categorie 1 wel. De totale kosten voor het 

aanbieden van de slimme meter (ASM) in 2018 bedragen 344 miljoen euro. De kosten van 6 – 8 

miljoen euro vormen 1,5 – 2% van dit jaarbedrag van de ASM. 
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De netbeheerders merken tenslotte nog op dat zij inschatten dat de uitrol van de slimme meter geen 

vertraging oploopt, afhankelijk van het aanbod van geproduceerde slimme meters. Er worden 

maandelijks zo’n 100.000 slimme meters geplaatst door heel Nederland, waarbij in de planning 

rekening is gehouden met wisselende omstandigheden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Marc van der Linden 

Voorzitter Netbeheer Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1) Tijdslijn met proces van september 2016 tot heden 

2) Rapporten van Kiwa 

3) Rapport van Holland Innovative 

4) Rapport van Landis & Gyr 

 

NB: De rapporten van KIWA mogen openbaar worden gemaakt. De rapporten van Holland Innovative 

en Landis en Gyr kunnen in verband met concurrentiegevoelige informatie helaas niet openbaar 

worden gemaakt. 


