
Bijlage 1: Tijdlijn september 2016 – november 2017 

 

Productiefout ontdekt en installatiestop afgekondigd 

Op 15 september 2016 maakt Landis+Gyr melding van een productiefout bij een deel van de G4 en 

G6 gasmeters: de schroefdraad bij de aansluitbussen is mogelijke korter dan normaal. Er wordt direct 

een Root Cause analyse opgestart. De regionale netbeheerders (rnb’s) besluiten om de installatie van 

alle Landis+Gyr-gasmeters direct te stoppen en er worden per rnb issueteams opgestart. De rnb’s 

hebben onderling contact. Op 19 september 2016 meldt Landis+Gyr dat het issue is opgetreden bij de 

productie tussen 26 juni 2016 (dit wordt enkele dagen later aangepast naar 16 mei) en 19 augustus 

2016. Het bedrijf geeft eveneens aan dat de oorzaak van de productiefout is gevonden en hersteld. Er 

zijn in totaal circa 143.000 meters geleverd die mogelijk een kortere dan gewenst schroefdraad 

hebben. Hiervan waren er op moment van melden reeds circa 44.000 geïnstalleerd. 

 

Kiwa-onderzoek naar veiligheid 

Op 20 september 2016 geeft Netbeheer Nederland opdracht aan Kiwa voor onderzoek en advies met 

de vraag: is er sprake van een acuut veiligheidsrisico met de geïnstalleerde meters met afwijkende 

schroefdraad? Op 23 september 2016 worden de eerste resultaten van de testen van Kiwa bekend. 

Daaruit blijkt dat er geen sprake is van een immediate safety risk voor de 44.000 geïnstalleerde 

gasmeters in het veld. Deze resultaten komen overeen met de conclusies van het definitieve Kiwa-

rapport dat op 13 november 2016 wordt opgeleverd. Nu een immediate safety risk is uitgesloten, is 

besloten om te focussen op de meters die nog niet geïnstalleerd waren en op voorraad stonden, zodat 

de grootschalige aanbieding van slimme meters weer zo snel mogelijk kan worden hervat. 

 

Terugroepactie en controle van meters op voorraad (Categorie 3) (33.000 meters) 

Vanaf 23 september 2016 worden alle voorraadmeters in de magazijnen bij de rnb’s en bij Landis+Gyr 

gecontroleerd. Ongeveer 30% van de meters blijkt in orde; de lengte van het schroefdraad valt binnen 

de tolerantiemarges. Deze meters voldoen aan de eisen en worden vervolgens weer in het logistieke 

proces opgenomen om geïnstalleerd te kunnen worden. In totaal betreffen dit 33.000 meters1.  

 

Reparatie van meters op voorraad door middel van een adapter (Categorie 2) (circa 18.000 meters) 

Landis+Gyr repareert de overige meters vanaf 20 november 2016 door het plaatsen van adapters. De 

lijm die gebruikt werd voor het vastzetten van de adapters blijkt na constante monitoring niet afdoende 

stevig en wordt per 12 januari 2017 aangepast. De netbeheerders blokkeren direct de uitgifte van 

eerder gerepareerde meters en beginnen met het terughalen van de geplaatste meters (1455). 

Hiervan zijn er op het moment van schrijven 487 vervangen. De aangepaste reparatiemethode met 

adapters wordt door Kiwa en de experts van de rnb’s beoordeeld, waarna de meters alsnog geplaatst 

kunnen worden. In juli 2017 is het reparatieproces (2e variant) afgerond. Van deze meters met adapter 

worden er circa 16.230 geïnstalleerd2. De netbeheerders hebben besloten om ook de gasmeters met 

adapter te vervangen. De meters zijn technisch veilig maar wij voelen ons als publieke netbeheerders 

verantwoordelijk voor het wegnemen van de onrust en zorgen onder de consumenten. Om dit te 

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

vervangende meter aangeboden.  

Er liggen nog circa 40.000 meters met een adapter in de magazijnen, deze zijn niet geïnstalleerd bij 

de consumenten thuis. De meters in de magazijnen worden teruggestuurd aan Landis & Gyr.  

 

                                                      
1 Deze meters worden aangeduid als categorie 3 in de brief van Netbeheer Nederland d.d. 21-11-17. 
2 Deze meters worden aangeduid als categorie 2 in de brief van Netbeheer Nederland d.d. 21-11-17.  
 



 

Nader onderzoek ten behoeve van reeds geïnstalleerde gasmeters (Categorie 1) (circa 44.000 

meters) 

Begin 2017 besluiten de netbeheerders de 43.938 geplaatste meters3 die waren geïnstalleerd 

alvorens het issue van de mogelijk kortere schroefdraad aan het licht kwam niet ter plekke (in de 

woning van de klant) te controleren en, indien nodig, te voorzien van een adapter, omdat de kwaliteit 

van een controle en aanpassing ter plekke niet gegarandeerd is. In mei 2017 stelt Landis+Gyr voor 

om additionele testen uit te voeren op meters met een korter schroefdraad, alvorens een besluit te 

nemen over eventuele vervanging van de geïnstalleerde meters. De netbeheerders, met uitzondering 

van Stedin, gaan in op het voorstel van Landis+Gyr om de resultaten af te wachten, mits deze uiterlijk 

in oktober bekend zijn. Stedin heeft dan al een proces opgestart voor het vervangen van de meters en 

wacht het onderzoek niet af. Het uitgebreide testplan van Landis+Gyr wordt door Kiwa, Holland 

Innovative en de experts van de rnb’s beoordeeld. Na goedkeuring wordt het onderzoek uitgevoerd in 

de periode juni – oktober 2017. De conceptbevindingen worden begin oktober 2017 opgeleverd en 

worden beoordeeld door Kiwa en Holland Innovative.  

 

Vervanging gasmeters 

Eind oktober/begin november besluiten de netbeheerders op basis van de testresultaten en de 

adviezen van Kiwa en Holland Innovative van start te gaan om de geïnstalleerde gasmeters met een 

mogelijk korter schroefdraad te vervangen. De resultaten van de aanvullende testen van Landis+Gyr 

vormen geen aanleiding om het eerder genomen besluit om over te gaan tot vervanging te herzien. 

De meters voldoen niet aan de specificaties en de onderzoeksresultaten geven statistisch niet 

voldoende onderbouwing dat ze de volledige levensduur mee kunnen. Van deze 43.938 meters4 zijn 

er op het moment van schrijven reeds 17.947 vervangen. Uiterlijk 31 maart 2018 wordt aan de 

resterende 25.991 klanten een vervangende meter aangeboden. 

 

Samenvattend 

Vanaf het moment van constatering van de productiefout is de aandacht van netbeheerders uitgegaan 

naar veiligheid. Netbeheerders nemen zorgvuldige en onderbouwde besluiten. De veiligheid van de 

consument staat daarbij voorop.   

 

 Categorie 1: Reeds geïnstalleerde meters (circa 44.000) 

Hiervan zijn er op dit moment circa 18.000 vervangen. De rnb’s committeren zich om uiterlijk voor 

het einde van Q1 2018 de resterende 26.000 klanten een vervangende meter te hebben 

aangeboden.  

 Categorie 2: Gerepareerde meters / “adapter-meters” (circa 18.000) 

Deze categorie meters zijn tijdens de extra controle op de lengte van de schroefdraad niet aan de 

eisen te voldoen en zijn vervolgens gerepareerd met behulp van het aanbrengen van een adapter. 

Van deze groep meters zijn er circa 18.000 geïnstalleerd. De uitrol is sinds 12 januari 2017 aan de 

gang. Hoewel de netbeheerders instaan voor de technische veiligheid van deze meters, kunnen 

we ons voorstellen dat consumenten vraagtekens zetten bij een gasmeter in hun meterkast, die 

gerepareerd is met een adapter. De beleving is dan toch dat het zo niet hoort. Daarom hebben we 

besloten ook deze meters te gaan terughalen. De rnb’s committeren zich om uiterlijk voor het 

einde van Q1 2018 de 18.000 klanten een vervangende meter te hebben aangeboden.  

 Categorie 3: Meters die voldoen aan de specificatie (circa 33.000) 

                                                      
3 Deze meters worden aangeduid als categorie 1 in de brief van Netbeheer Nederland d.d. 21-11-17. 
4 Deze meters worden aangeduid als categorie 1 in de brief van Netbeheer Nederland d.d. 21-11-17. 



Deze meters bleken tijdens de extra controle op de lengte van de schroefdraad te voldoen aan de 

eisen. Deze meters zijn weer het logistieke proces ingegaan. Nagenoeg het complete aantal in 

deze categorie is inmiddels geïnstalleerd. 


