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Slimme meter weigeren. 
Mededeling op Consuwijzer 
 

Praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument 
(http://www.consuwijzer.nl/energie/energie-meter/slimme-meter-weigeren) 
 
MAG IK EEN SLIMME METER WEIGEREN? 
Krijgt u een aanbod om uw gas- en/of elektriciteitsmeter te vervangen door een slimme 
meter? Dan kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden: 
 

 De slimme meter weigeren 
U hebt het recht een slimme meter te weigeren. U moet dan zelf uw meterstanden aan 
het energiebedrijf doorgeven. En u ontvangt geen tweemaandelijks verbruik- en 
kostenoverzicht. 
 

 De slimme meter uitzetten 
De netbeheerder plaatst bij u in huis een slimme meter, maar u laat de meter uitzetten. 
Uw netbeheerder kan dan uw meterstanden niet op afstand uitlezen. U moet dan zelf de 
meterstanden doorgeven. En u ontvangt geen tweemaandelijks verbruik- en 
kostenoverzicht. 
 

 De slimme meter aanzetten 
De netbeheerder plaatst bij u in huis een slimme meter en u laat deze aanzetten. Dat 
betekent dat uw netbeheerder uw meterstanden op afstand zal a"ezen op de 
afgesproken momenten. U ontvangt een tweemaandelijks verbruik- en kostenoverzicht. 
Tip 
U kunt dit altijd weer wijzigen. U bepaalt zelf of u de slimme meter aan of uit laat zetten. 
Wel mag de netbeheerder hiervoor kosten bij u in rekening brengen. 
 
Naschrift van de redactie 
Het stichtingsbestuur is nog in onderhandeling met het Ministerie van economische 
zaken om te bereiken dat mensen die verhuizen of die al een slimme meter hebben de 
gelegenheid krijgen deze weer in te ruilen voor een niet-zendend type. Dat zal in de 
praktijk wel een digitaal werkende meter zijn, maar van een type die inderdaad niet 
zendt. 
Laat u niet in de luren leggen door de boodschap dat u de slimme meter altijd kunt laten 
aan- of uitzetten. Het uitzetten betekent in dit geval alleen het ‘administratief’ laten 
uitzetten. De meter zendt nog even vaak en hard als bij een meter die gewoon aan staat; 
alleen worden de meterstanden niet tweemaandelijks opgemaakt. Weiger de meter als u 
het niet vertrouwt! Niet alle monteurs die meters routinematig per straat komen 
installeren zijn op de hoogte van uw recht de slimme meter te weigeren. 


