
Zes grote nadelen van de 'slimme' meter  

De slimme meter is de laatste tijd vooral negatief in het nieuws. Sinds januari wordt stap voor 

stap ieder huis uitgerust met een slimme meter. Tegelijk lieten cijfers van diverse netbeheerders 

zien dat 10 procent van de Nederlanders de slimme meter weigert. Bovendien toonde een 

journalist aan dat er een groot privacylek zit in de slimme meter. En is die slimme meter wel echt 

zo slim? Wij zetten de vijf nadelen van de slimme meter op een rij. 

1. De slimme meter is niet slim 

De slimme meter zelf is – in tegenstelling tot de naam suggereert – niet slim. Het is niets meer 

dan een digitale energiemeter die bijhoudt hoeveel stroom en gas je verbruikt en die de 

meterstanden automatisch naar je energieleverancier stuurt. Maar zelf je energieverbruik 

monitoren of energie besparen kan alleen als je de slimme meter combineert met een slimme 

thermostaat of een energie-app. 

2. De slimme meter is niet zo veilig 

De slimme meter verstuurt jouw verbruiksgegevens via een internetverbinding naar de 

energieleverancier. Maar zoals het met alle persoonlijke gegevens gaat die je verstuurt, geef je 

daarmee ook een stukje macht uit handen. Wat er precies gebeurt met je gegevens valt immers 

niet exact te vertellen. Een journalist toonde aan dat kwaadwillenden gemakkelijk 

verbruiksgegevens van anderen kunnen opvragen. Bedrijven die apps leveren voor 

energiemonitoring hebben in principe toegang tot de data van alle slimme meters. Via zo‟n app 

zou een inbreker kunnen zien wanneer je geen stroom verbruikt en daaruit concluderen dat je 

niet thuis bent. Tel 1 en 1 bij elkaar op en de angst dat er ineens wordt ingebroken is niet langer 

ongegrond. Netbeheer Nederland is 'as we speak' bezig met het opstellen van een gedragscode 

voor bedrijven die apps ontwikkelen waarbij gebruikgemaakt wordt van slimme meter-data. Veel 

verschil zal het niet maken: er was al een regel dat zulke „dienstenaanbieders‟ een schriftelijke 

machtiging moeten hebben van de bewoner om de slimme meter-data te gebruiken. Zonder 

controle op de dienstenaanbieders valt niet met zekerheid te zeggen dat je 

energieverbruiksgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

3. De slimme meter is een privacyrisico 

Niet alleen privacy richting kwaadwillenden, maar ook privacy richting energieleveranciers doet 

veel stof opwaaien. Je verbruiksgegevens komen in handen van de energiemaatschappijen. Je 

energieverbruik wordt bijna real time in kaart gebracht, wat de energieleveranciers helpt met de 

inkoop. Dat biedt kostenvoordelen voor de leveranciers, maar wordt dat voordeel ook 

doorberekend aan de klant? Dat is nog maar de vraag. 

(Hier nog meer info over dit onderwerp:  

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/nu-bevestigd-smart-meters-zijn-spionage-apparaten) 

4. De slimme meter en zonnepanelen 

Heb je zonnepanelen op je dak liggen? Een ouderwetse draaischijfmeter draait gewoon terug als 

je meer energie opwekt dan verbruikt. Een slimme meter heeft het voordeel dat „ie precies 

bijhoudt hoeveel energie je van het net krijgt en hoeveel je teruglevert, als dat het geval is. Dit 

voordeel zou in de toekomst echter juist een nadeel kunnen zijn. Het is namelijk nog de vraag of 

de huidige salderingsregeling blijft bestaan. Nu wordt de opgewekte en verbruikte stroom met 

elkaar verrekend. Het kan namelijk zomaar zijn dat de salderingsregeling ingeperkt wordt of 

zelfs helemaal verdwijnt. In dat geval krijg je geen of minder geld voor de stroom die je 

teruglevert. Met een analoge meter kan door de netbeheerder niet precies geregistreerd worden of 

en wanneer er elektriciteit teruggeleverd wordt en later weer verbruikt is.  Je moet immers zelf je 
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meterstanden doorgeven en zodoende kan je met een analoge meter altijd blijven salderen, ook 

als de salderingsregeling is afgeschaft. 

(Bron: https://www.energieleveranciers.nl/blog/nadelen-slimme-meter) 

5. De slimme meter bespaart niet! 

Slimme' energiemeters geven tot 582% te hoog verbruik aan!  

Een onderzoek van de Universiteit Twente (UT) in samenwerking met de Hogeschool van 

Amsterdam (HvA) toont aan dat elektronische energiemeters bijna een zes keer te hoog verbruik 

aangeven. (Bron: http://www.engineeringnet.be) 

6. Gezondheidsrisico's! 

Het zal je niet verbazen dat deze „slimme meters‟, die werken op het GSM-netwerk, bij jouw in 

de meterkast straling uitzenden. 

In mei 2011 erkende de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel dat straling van 

draadloze apparaten, zoals slimme meters, mogelijk carcinogeen (kankerverwekkend) is. In de 

tussentijd hebben honderdduizenden mensen die thuis beschikken over een slimme meter last 

van ziektes, slapeloosheid, eczeem en hoofdpijn. 

Neuroloog Dr. Leif Salford heeft diverse studies gedaan naar radiofrequente straling en de 

effecten ervan op de hersenen. Het blijkt dat de bloed-hersenbarrière bij zeer geringe 

blootstelling aan straling van draadloze apparaten, zoals mobieltjes en slimme meters, begint te 

lekken.  

Sinds 1988 hebben Dr. Salford en zijn collega‟s van het Lund University Hospital in Zweden 

1600 proefdieren blootgesteld aan lage doses straling. Hun resultaten waren consistent: door de 

straling van onder meer mobiele telefoons begint de bloed-hersenbarrière, de eerste 

verdedigingslinie tegen infecties en giftige chemicaliën, te lekken.  

“We hebben genoeg reden om aan te nemen dat hetzelfde effect optreedt bij mensen,” zei 

Salford. Al in juni 2003 schreven zijn collega‟s in het tijdschrift Environmental Health 

Perspectives dat een hele generatie de gevolgen ervan al op middelbare leeftijd kan gaan merken.  

In 2008 schreven Cindy Sage en Dr. David Carpenter in hun studie getiteld Public health 

implications of wireless technologies dat de laagste doses straling het grootste effect hadden op 

de bloed-hersenbarrière.  

(Bron: http://www.ninefornews.nl/neuroloog-straling-mobieltjes-oorzaak-lekken-bloed-

hersenbarriere) 

Gelukkig kunt u de 'slimme energiemeter weigeren! 

Zie hier: https://www.stedin.net/slimme-meter/oude-meter-behouden 

Waarom deze informatie? 

Deze informatie omdat een buurtbewoner zich serieus zorgen maakt. Zodra u een 'slimme' meter 

laat plaatsen beïnvloed u ook de gezondheid van uw buren. Doe verder uw eigen onderzoek naar 

de gevaren en de nadelen van een zogenaamde "slimme energiemeter". Zoek op internet en/of 

youtube bijv. naar: "smart meter dangers". Het wordt helaas allemaal ontkent door instanties 

terwijl de (wetenschappelijke) bewijzen er in overvloed zijn. Ook de gezondheidsklachten van 

mensen zijn echt! Neem zelf uw verantwoordelijkheid deze meter te weigeren wat gelukkig 

gewoon kan via de bovenstaande weblink van energieleverancier Stedin. 
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