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32373 Wijz.Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiency
32374 Wijz.Elektriciteitswet 1998 en Gaswet ter verbetering van de elektriciteits- en 
gasmarkt.
Inbreng SP, eerste termijn Kamer.

Goed dat de Kamer na acht maanden op de handen zitten zijn wetgevende taak kan hervatten. 
Dat geldt dubbel en dwars voor de twee novelles die we vandaag behandelen, want die 
hebben een lange historie. Wat mij betreft een te lange historie, te wijten aan de vorige 
minister van EZ die niet wilde luisteren naar kritiek van onder meer mijn fractie. Uiteindelijk 
kreeg ze aan de andere kant van het Binnenhof de deksel op haar neus. Enfin, de verplichte 
uitrol voor de consument is van de baan en de voorwaarden voor zorgvuldige omgang met 
klantgegevens zijn aangescherpt. Dat is winst.

De SP-fractie heeft desondanks nog de nodige vragen bij de novelles die we vandaag 
bespreken. Mede door de superlange tijd die de regering genomen heeft in procedure te 
brengen is er inmiddels meer ervaring met de effecten van de liberalisering van de 
energiemarkt voor kleinverbruikers. Die ervaring moet wat ons betreft gebruikt worden om 
het wetsvoorstel verder te verbeteren.

Een noodzakelijke verbetering is wat ons betreft de invoering van een wettelijke verplichting 
om de meterstanden op te nemen bij het switchen van leverancier. De minister meldt in de 
Nota nav het verslag (32374 nr.7, pag.2) zelf dat klanten bij switchen regelmatig 
geconfronteerd worden met onterecht hoge rekeningen als gevolg van geen of onjuist 
geschatte meterstanden. Ik ben zelf twee weken geleden een dag op stap geweest met een 
incassomedewerker van NUON. Die vertelde mij dat heel veel ellende bij overstappen 
veroorzaakt worden door onduidelijkheid over de meterstand op het moment van overstappen.
De minister zegt dat dit probleem is opgelost als iedereen een slimme meter heeft. Dat klopt. 
Maar het zal nog zeker tien jaar duren eer iedereen een slimme meter heeft. Moeten we zo 
lang blijven doormodderen of moeten we nu bij wet regelen dat bij overstap van leverancier 
en verhuizing altijd de meterstanden opgenomen moeten worden? Wat de SP-fractie betreft: 
het laatste. Vandaar het amendement 32374-9 dat ik op dit punt heb ingediend.

Bij de behandeling van het oorspronkelijke wetsvoorstel is een amendement van de leden 
Jansen, Zijlstra en Duyvendak aangenomen, dat de energiebedrijven verplicht om 
kleinverbruikers –naast vrije contractvormen- ook energie aan te bieden op basis van een 
standaardcontract dat is opgesteld in overleg met de consumentenorganisaties. Zo’n 
standaardcontract kan de transparantie van de markt voor niet-deskundigen, en dat zijn de 
meeste huishoudens, sterk verbeteren. Op dit moment kan je immers op het verkeerde been 
gezet worden door de kleine lettertjes van je contract, waardoor goedkoop kan omslaan in 
duurkoop. Voor een standaardcontract kan je de aanbiedingen van verschillende partijen een 
op een vergelijken.
Door de vertraging van het wetsvoorstel is het standaardcontract nog steeds niet operationeel.
Ik zou vandaag graag de verzekering van de minister krijgen dat op de dag dat de wet in het 
Staatsblad staat ook het standaardcontract gereed is. Er is inmiddels bijna 2,5 jaar verstreken 
sinds mijn amendement in deze Kamer is aangenomen en al die tijd worden consumenten nog 
steeds in het ootje genomen met creatieve mistige constructies. Dat moet nu eindelijk eens 
stoppen.

Bij onze schriftelijke inbreng hebben wij geïnformeerd naar recente onderzoeken die de 
verwachting van de regering kunnen staven dat slimme meters als zodanig –dus zonder 
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additionele randapparatuur- een substantiële energiebesparing opleveren. Behalve een 
verwijzing naar een KEMA-rapport, maar dat geeft slechts een verwachte besparing, las ik 
nog steeds geen harde aanwijzingen voor het energiebesparend effect van slimme meters.
Vindt de minister dat zelf niet merkwaardig? In Italië en Zweden zijn inmiddels al jarenlang 
alle gebruikers voorzien van slimme meter en ook al was daar energiebesparing niet het 
primaire doel: je zou toch mogen verwachten dat daar inmiddels harde gegevens beschikbaar 
zijn over de effecten op het energieverbruik? Waarom zijn die er nog steeds niet?

Een vergelijkbare vraag hebben wij gesteld naar de ontwikkeling van nieuwe diensten en 
producten die gebruik maken van de slimme meter. De minister van EZ had daar destijds al in 
de Memorie van Toelichting hoge verwachtingen van, maar nu blijkt dat er ruim twee jaar na 
de Kamerbehandeling van het oorspronkelijke wetsvoorstel nog helemaal niets nieuws te 
melden valt. Ook al zijn er op dit moment pas 270.000 slimme meters geplaatst, in die vier 
jaar dat deze ontwikkeling loopt hadden er toch al lang veelbelovende toepassingen moeten 
zijn? 
Ik vind dat verontrustend, te meer omdat er inmiddels bottom up wel producten ontwikkeld 
worden die los staan van de slimme meter, maar wel functies invullen die de minister toedicht 
aan de slimme meter. Een voorbeeld daarvan is het concept Plugwise. De SP-fractie vindt het 
belangrijk dat bottom up innovatie niet gehinderd wordt door de top-down benadering van dit 
wetsvoorstel. Kan de minister bevestigen dat dit niet het geval is?

De minister gaat de bestaande regeling voor het afsluiten van elektriciteit en gas van 
kleinverbruikers aanpassen aan de toekomstige mogelijkheid om naast afsluiten ook de 
levering te beperken, zeg maar afknijpen. Krijgt de Kamer het ontwerp van deze regeling 
vooraf te zien?

Het oorspronkelijke wetsvoorstel regelde naast de invoering van de slimme meter ook de 
invoering van het leveranciersmodel en het capaciteitstarief. Volgens de minister zijn alle 
problemen met het capaciteitstarief opgelost. De SP-fractie denkt daar op twee punten anders 
over. Allereerst is er naar onze mening behoefte aan een kleinere –dus goedkopere-
aansluitwaarde dan de instapwaarde van 3x25A die op dit moment de standaard voor 
woningen is. Ik heb bij de inbreng als voorbeeld de garagebox genoemd. Is de minister bereid 
om dit alsnog te regelen? Ik overweeg op dit punt een motie.

Wij hebben sterke aanwijzingen dat de huidige toedeling van de netverliezen aan de 
verschillende categorieën gebruikers niet of onvoldoende gebaseerd is op het principe “de 
veroorzaker betaalt”. Daardoor zouden de kleinverbruikers opdraaien voor minstens 80% van 
de netwerkkosten, die volgens de minister in 2009 €350 miljoen bedroegen (32374 nr.7, 
pag.11). In werkelijkheid veroorzaken zij maar 20% van de netwerkkosten. De conclusie zou 
dan zijn dat de huishoudens bijna €200 miljoen te veel betalen en de elektriciteitsproducenten 
en grootverbruikers een gelijk bedrag te weinig. Bijkomend effect is dat afnemers die 
investeren in zelfopwekking ontmoedigd worden door een te hoog capaciteitstarief.
Is de minister bereid om de NMa een onderzoek te laten instellen naar het realiteitsgehalte van 
de huidige kostentoedeling, de Kamer hierover binnen zes maanden te informeren en als de 
uitkomsten hiertoe aanleiding geven de NMa te vragen om de tarievencode Elektriciteit aan te 
passen?
Ook op dit punt overweeg ik een motie.

Dan heb ik tenslotte nog enkele vragen en opmerkingen bij het wetsvoorstel 32373.
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Er is bij de behandeling van de oorspronkelijke wetsvoorstellen veel commotie geweest over 
privacy aspecten, maar wat betreft de SP-fractie is zijn de security aspecten nog veel 
belangrijker. Op afstand uitleesbare en bestuurbare meters, zeker als de communicatie 
draadloos verloopt, zijn kwetsbaar voor hackers. Maar ook de dataverwerking is voor de klant 
een blackbox, waarbij hij maar moet hopen dat alles netjes verwerkt wordt. De minister meldt 
dat er door de netbeheerders een eerste versie van de richtlijnen voor privacy en security zijn 
gepubliceerd. (32373 nr.7 pag.1). Zijn die richtlijnen bindend?

En hoe staat het met de informatiecode die de NMa zal opstellen om een eenduidige en 
controleerbare informatieverwerking zeker te stellen? Ik neem aan dat deze code toch 
ruimschoots voor de inwerkingtreding van de wet gepubliceerd is, zodat de netbeheerders 
hem op de dag van inwerkingtreding volledig geïmplementeerd hebben?

Maar stel dat er ondanks al deze waarborgen toch iets misgaat en ik krijg opeens een rekening 
voor 10.000 m3 gasverbruik, terwijl ik het voorgaande jaar maar 1.500m3 verbruikt had, op 
wie rust dan de bewijslast als er een geschil ontstaat? Zal de rechter als de netbeheerder op 
papier voldoet aan de informatiecode er automatisch vanuit gaan dan de rekening klopt, of zal 
dit nader onderbouwd moeten worden? Hoe voorkomen we dat de klant de dupe wordt van dit 
soort Kafka-scenario’s?
Om de minister te helpen heb ik op dit punt het amendement 32374-8 ingediend.

Er is naar de mening van de SP-fractie nog iets niet in de haak met dit wetsvoorstel. De eisen 
op het gebied van privacy en security zijn voor slimme warmte- en koudemeters minder 
stringent dan voor slimme gas- en elektriciteitsmeters. (32373 nr.7, pag.3). Nu zegt de 
minister: deze slimme warmte- en koudemeters worden niet verplicht uitgerold. Dat is zeer 
betrekkelijk. Bij nieuwe aansluitingen en bij renovatie komen ze er wel standaard in. Dus als 
ik straks mijn woning met stadsverwarming in de VINEX-wijk betrek zit er gewoon een 
slimme warmtemeter in, maar dan zonder alle waarborgen die we met veel moeite ingebouwd 
hebben voor de gas- en elektriciteitsmeters. Dat deugt toch letterlijk voor geen meter?
Vandaar dat ik een amendement 32373-8 heb ingediend dat de privacy en security eisen voor 
slimme gas- en elektriciteitsmeters ook van toepassing verklaart op warmte- en koudemeters.

Concluderend. Slimme meters hebben veel potentie, die zien wij ook. Maar dat is iets heel 
anders dan bewezen kwaliteiten. Voorlopig zijn het vooral beloften, die nog waargemaakt 
moeten worden. De SP-fractie is dan ook blij dat de verplichte uitrol van de baan is. Nu nog 
wat puntjes op de i zetten met mijn amendementen en ik ben écht tevreden.


