
Fout! Onbekende operator in voorwaarde. 
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Oorzaken voor twijfel aan de slimme meter 
Samenvatting rapport over afhandeling meldingen Radar 

 

 

Door berichten bij onder meer AVROTROS Radar kunt u gaan twijfelen of uw nieuwe (“slimme”) 

energiemeter wel correct meet. De netbeheerders in Nederland hebben de afgelopen maanden 3.000 

meldingen onderzocht van mensen die twijfelen aan hun energiemeter. We hebben geen slimme 

energiemeters gevonden die door elektromagnetische interferentie onbetrouwbaar zijn. Wel 

begrijpen we een stuk beter waarom mensen soms twijfelen aan hun slimme meter. Hieronder zetten 

we de belangrijkste redenen die we hebben gevonden op een rij. En geven we nog een keer het 

stappenplan dat u bij twijfel kunnen doorlopen. 

 

Wat is er meestal aan de hand bij twijfel aan de meterstand? 

• Het tweemaandelijkse verbruikskostenoverzicht  (VKO) 

Heeft u een slimme meter, dan ontvangt u elke twee maanden een verbruikskostenoverzicht van 

uw energieleverancier. We hebben gezien dat dit vaak voor verwarring zorgt, zeker als de slimme 

meter nog maar net is geïnstalleerd. Sommige VKO’s vergelijken het (werkelijke) verbruik van de 

slimme meter met het (gemiddelde) verbruik uit het verleden. Dan lijkt het soms of u meer bent 

gaan verbruiken.  

 

• Een slimme meter die in het najaar of de winter is geplaatst 

Is een slimme meter geplaatst in de koude maanden van het jaar, dan lijkt het verbruik soms 

enorm te stijgen. In werkelijkheid is het verbruik niet gestegen, maar ziet u nu vooral dat u in de 

winter veel meer verbruikt dan normaal. Een heel gewoon verschijnsel. Als het goed is daalt dat 

verbruik na een paar maanden (als het weer warmer wordt) ook weer.  

 

• Veranderingen thuis 

Stel, u heeft uw meterstand voor het laatst doorgegeven in maart 2016. Misschien heeft u daarna 

nieuwe apparatuur aangeschaft of gezinsuitbreiding gekregen. Het viel in het verbruik niet op, 

omdat u een vooraf vastgesteld voorschot betaalt. En een nieuwe meterstand had u nog niet 

doorgegeven. Pas na installatie van de slimme meter, vallen die veranderingen op. Vanaf dat 

moment worden de werkelijke meterstanden zichtbaar. Het is dus goed even terug te kijken naar 

het moment dat de meterstanden voor het laatst zijn doorgegeven. Wat is er sinds dat moment 

veranderd? Dat kan een defect in de cv-ketel zijn, de aanschaf van een wasdroger of 

airconditioning, of een nieuwe extra grote tv. Ook als u veel energiebesparende maatregelen heeft 

genomen, kan uw verbruik toch stijgen. We zien dat mensen die bijvoorbeeld zonnepanelen 

plaatsen, daarna makkelijker omgaan met energie. Dit kan ervoor zorgen dat de besparing lager 

uitvalt dan verwacht. 

 

• Geschatte meterstanden in voorgaande jaren  

Niet ieder huishouden geeft jaarlijks zijn meterstand door. Eens per drie jaar is dit – voor klanten 

met een traditionele energiemeter - verplicht, de andere jaren niet. Gaf u de meterstand niet door, 
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dan ontving u een jaarafrekening op basis van een schatting. Met de slimme meter ontvangt u een 

jaarrekening op basis van uw werkelijke verbruik. Dan kan blijken dat uw verbruik (ongemerkt) 

flink gestegen is.  

 

Soms is er sprake van een afrekening over 13,5 maand, tegenover een eerdere afrekening op 

basis van 12 maanden. Als u van energieleverancier wisselt, kan het zijn dat het moment waarop 

de jaarafrekening komt verandert. In zulke gevallen kunt u dus een rekening voor een kortere of 

langere termijn dan een jaar ontvangen.  

 

• Onduidelijkheid over teruglevering zonnepanelen 

De opbrengst van zonnepanelen wordt niet volledig teruggeleverd aan het net. U levert alleen 

terug als u niet alle opgewekte energie zelf gebruikt. Op de omvormer van de zonnepanelen (die 

de opbrengst meet) is dan een ander getal te zien dan op de slimme meter. Hier is wat uitleg op 

z’n plaats: Omvormers van zonnepanelen meten de elektriciteit die wordt opgewerkt door de 

panelen (de opbrengst). De slimme meter meet wat u daadwerkelijk heeft teruggeleverd. Deze 

teruglevering is niet hetzelfde als de opbrengst, maar: opbrengt – eigen verbruik = teruglevering. 

 

• Meetafwijking oude (vervangen) meter 

Sommige oude meters worden vervangen omdat ze van een type zijn dat in een steekproef is 

afgekeurd. Ze functioneren niet meer goed en worden bijvoorbeeld vervangen omdat ze te 

langzaam zijn gaan draaien en dus te weinig meten.  Klanten met zo’n meter zien hun verbruik 

ineens stijgen na de plaatsing van de nieuwe meter. Niet omdat ze meer zijn gaan verbruiken, 

maar omdat er eerder te weinig gemeten werd.  

 

Twijfel aan de meterstand? Volg het stappenplan! 

 

1. Check zelf of uw eigen energieverbruik onverklaarbare verhogingen of verlagingen heeft – heeft u 

die niet, dan is er geen aanleiding om nader onderzoek te doen. 

2. Heeft u wel onverklaarbare afwijkingen: vergelijk deze met het verbruik van vergelijkbare 

huishoudens – dat kan via https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water.  

3. Is uw verbruik hoger dan dat van vergelijkbare huishoudens? Kijk dan of dit te verklaren valt 

door een gewijzigd energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan verandering in uw 

gezinssamenstelling; nieuwe – of juist heel oude - apparaten; ‘grootverbruikers’ als elektrische 

boilers, vijverpompen of waterbedden. Deze verklaringen zijn namelijk het meest voorkomend. 

Een lijst van verborgen ‘energieslurpers’ vindt u hier: https://www.milieucentraal.nl/energie-

besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/grote-energieslurpers/    

4. Heeft u nog steeds geen verklaring voor uw energieverbruik?  Vraag uw energieleverancier om 

met u mee te denken: zodat u nauwkeuriger kunt controleren waar uw verhoogd verbruik vandaan 

komt. 

5. Is er dan nog steeds sprake van onverklaarbare verhoging?  Dan kan uw netbeheerder een 

gespecialiseerde doormeting komen maken van de elektriciteit in uw woning. Soms komen daar 

nog onverwachte technische oorzaken naar voren. 

https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/grote-energieslurpers/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/grote-energieslurpers/
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Denk ook eens aan het volgende: 

• Geeft u de juiste meterstanden door? Kijkt u op de juiste meter? Op de website van uw 

netbeheerder en op www.slimmemeters.nl vindt u de handleiding van uw meter. 

• Heeft u geschatte meterstanden op de jaarafrekening staan? 

• Zijn de tarieven van uw leverancier veranderd? 

• Over welke periode berekent de leverancier de jaarnota? Een rekening van anderhalf jaar is 

logischerwijs duurder dan een rekening van een jaar. 

• Wat is de datum van de laatste keer dat de meterstand is opgenomen? En wat is er veranderd in 

uw situatie sinds dat moment? 

• Heeft u over een jaar gemeten en niet alleen over de winterperiode? 

 

http://www.slimmemeters.nl/

