Slimme meter
Kan ik op een slimme meter zelf nog wel de meterstanden aflezen?
Ja, u kunt de standen van de slimme gas- en elektriciteitsmeter aflezen op het display van de meter.
Verder zit er op de slimme meter een lokale poort, vergelijkbaar met een telefoonstekkertje,
waarmee u eenvoudig zelf data uit de meter haalt. De data blijven in uw huis. Via een display of een
computer worden ze alleen voor u zichtbaar. Deze lokale poort heet in de vaktermen de P1 poort
Hoe weet ik zeker dat het de juiste meterstand is (bij vervangen meter, switchen, verhuizen, et
cetera)?
Bij het vervangen van de meter tekent u voor de standen van de afgenomen meter. Als u verhuist of
overstapt naar een andere energieleverancier ziet u de stand op de eindafrekening. Het is verstandig
om ter controle ook zelf de stand te noteren.
Hoe weet ik dat de meter goed werkt/meet?
Net als de traditionele energiemeters is de slimme meter uitgebreid getest en goedgekeurd door het
Nederlands Meetinstituut (NMi). De slimme meter is zeer nauwkeurig en betrouwbaar. Als u twijfelt
of uw slimme meter goed meet, kunt u de meter eventueel laten onderzoeken. Zo’n onderzoek
wordt een meterijking genoemd. Als de meter niet nauwkeurig meet, betaalt de netbeheerder de
kosten. Is er niets aan de hand en functioneert de meter goed, dan betaalt u de kosten voor deze
meterijking. Het komt zelden voor dat een meter niet nauwkeurig meet. Bijna altijd is een
verandering in het energieverbruik de oorzaak van hoge energienota.
Na de installatie van de slimme meter heb ik een hogere jaarrekening ontvangen. Hoe komt dat?
Als uw meterstanden jarenlang zijn geschat door uw netbeheerder, dan kan het voorkomen dat u in
die tijd eigenlijk te weinig heeft betaald voor uw verbruik. Of er sprake is van een schatting is terug te
zien op de factuur die u heeft ontvangen van uw energieleverancier. Bij het vervangen van de meter
worden de daadwerkelijke standen worden genoteerd. Daardoor kan de jaarrekening hoger
uitvallen. Met de komst van de slimme meter zal dit niet meer voorkomen.
Is een slimme meter nauwkeurig?
Ja. Net als de traditionele energiemeters is de slimme meter uitgebreid getest en goedgekeurd door
het Nederlands Meetinstituut (NMi). De slimme meter is zeer nauwkeurig en betrouwbaar

