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energiemeters: een ongerechtvaardigde inbreuk
op onze privacy
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Trefwoorden:

slimme energiemeters, Richtlijn energie-efficiëntie,

energiegebruik

Slimme energiemeters lijken vanuit het oogpunt van

energiebesparing een mooie innovatie. Het wetsvoorstel

slimme meters bedreigt echter onnodig onze privacy en

veiligheid en kan een toets aan art. 8 EVRM niet doorstaan.

Een heroverweging van het wetsvoorstel is dringend

noodzakelijk.

1 Inleiding2

In juli 2008 heeft de Tweede Kamer wetsvoorstellen aange-

nomen die voorzien in de invoering van zogenaamde ‘slimme

energiemeters’ in ieder huishouden.3 De invoering van deze

‘slimme meters’ was reeds in 2006 op nationaal niveau

voorzien met het oog op een goed functionerende energie-

markt voor kleingebruikers4 en vloeit tevens voort uit de

verplichte implementatie van de Richtlijn energie-efficiën-

tie.5 Hoewel de invoering van ‘slimme meters’ vanuit Europa

voorgeschreven is en voortkomt uit legitieme gronden, zijn er

ook nadelen aan verbonden. De meters registreren persoon-

lijke data op een nieuwe wijze, waardoor via het stopcontact

en de gasleiding nauwkeurig ‘achter de voordeur’ gekeken

kan worden. Hierdoor worden zaken als levenspatroon, maar

ook vakanties en aanwezige typen elektronische producten,

zichtbaar voor netbeheerders en leveranciers van gas en

elektriciteit. Niet alleen roept dit vragen op vanuit veilig-

heidsperspectief, maar ook vanuit het perspectief van het

recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.6

In dit artikel wordt betoogd dat niet alleen de verplichte

afname, maar ook de functionaliteiten die Nederland voor de

slimmemeter verplicht stelt, niet voortvloeien uit de Richtlijn

energie-efficiëntie en in strijd zijn met art. 8 EVRM. Na een

korte beschrijving van de richtlijn, de Nederlandse imple-

mentatievoorstellen en art. 8 EVRM, zal beargumenteerd

worden waarom de invoering van de slimme meter in

Nederland de toets aan art. 8 EVRM niet kan doorstaan.

2 De Richtlijn energie-efficiëntie

Ter bevordering van energie-efficiëntie stelt de richtlijn een

aantal maatregelen voor, waaronder de invoer van slimme

meters zoals neergelegd in art. 13. Met het oog op de vraag of

Nederland op grond van de richtlijn verplicht is tot invoering

van slimmemeters is een aantal punten uit art. 13 interessant.

In de eerste plaats moeten slimme meters alleen worden

ingevoerd voor zover dit technisch haalbaar is en kosteneffi-

ciënt is in relatie tot de potentiële energiebesparingen. Onder

de genoemde voorwaarden stelt de richtlijn bovendien dat

individuele meters altijd ter beschikking gesteld moeten

worden. Dit houdt wel een plicht in voor de aanbieder om

slimme meters aan te bieden, maar impliceert tevens een

keuzevrijheid voor de afnemer om voor een traditionele

meter te kiezen.

Voorts geeft art. 13 aan dat facturering frequent genoeg

moet zijn om afnemers in staat te stellen hun eigen energie-

verbruik te regelen. Er zijn echter geen concrete voorschriften

voor de frequentie vanmeting. Er wordt enkel gesproken over

daadwerkelijk verbruik en vergelijkbaarheid met zelfde

periodes. Uit de richtlijn volgt dus geen plicht om slimme

meters af te nemen, en ook schrijft de richtlijn geen concrete

intervalperiodes voor. Er wordt dus al met al de nodige ruimte

geboden aan lidstaten bij de implementatie van de richtlijn.

3 Nederlandse implementatie

In de voorstellen tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998

en de Gaswet zijn bepalingen omtrent de slimme meter

opgenomen in art. 26ab van de Elektriciteitswet en in art. 13b

van de Gaswet. Op grond van deze artikelen moet een net-

beheerder aan een leverancier toegang verlenen tot meetge-

gevens betreffende afnemers. De verplichting is beperkt in

die zin dat voor meetgegevens die betrekking hebben op een

kleiner tijdsbestek dan een dag, toestemming van de afnemer

nodig is. Ook verleent de netbeheerder aan derden uitslui-

tend toegang tot de gegevens wanneer sprake is van toe-

stemming van de afnemer. De artikelen bepalen dat meet-

gegevens per kwartier en per dag door de netbeheerder

dagelijks om niet beschikbaar worden gesteld en dat overige

meetgegevens door de netbeheerder tegen een vergoeding
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1 Bert-J aap K oops en C olette C uijpers zijn verbonden aan TIL T-

Tilburg Institute for L aw, Technology and Society, U niversiteit
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2 Dit artikel is gebaseerd op het rapport Het wetsvoorstel ‘slimme

meters’: een privacytoets op basis van art. 8 EVRM, dat wij hebben

geschreven in opdracht van de C onsumentenbond. Het rapport,

afgerond op 17 oktober 2008, is beschikbaar via < www.consu-

mentenbond.nl/actueel/nieuws/nieuwsoverzicht_ 2008/slim-

me_ energiemeters_ EVRM> .

3 Kamerstukken II 2007/08, 31 320 en 31 374.

4 Kamerstukken II 2005/06, 28 982, nr. 51.

5 Richtlijn 2006/32/EG van 5 april 2006 betreffende energie-effi-

ciëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende

intrekking van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad (PbEU L 114). De

uiterste implementatiedatum van de richtlijn is 17 mei 2008.

6 Vgl. de brief van de C onsumentenbond aan de Minister van Eco-

nomische Z aken, met als onderwerp privacy, veiligheid en digitale

meters, 16 mei 2008.
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van de daaraan verbonden kosten beschikbaar worden

gesteld. Daarnaast zou de capaciteit van de meter ook nog op

afstand aan en af te schakelen moeten zijn door de beheerder,

zodat bijvoorbeeld wanbetalers op afstand geheel of gedeel-

telijk afgesloten kunnen worden van energielevering.

Uit de wetsvoorstellen blijkt dat er een verplichting komt

voor beheerders om een slimme meter aan de eindafnemer

ter beschikking te stellen. Deze verplichting vult art. 13 van de

richtlijn in twee opzichten specifiek in. Ten eerste spreekt het

wetsvoorstel van dag-, uur- en kwartierwaarden, en vult

daarmee de ‘intervalperiode’ bijzonder gedetailleerd in.

Ten tweede lijkt het wetsvoorstel een verplichting in te

voeren voor consumenten om slimme meters af te nemen.

Hoewel dit niet ex pliciet gesteld wordt, volgt dit uit de ver-

plichting voor netbeheerders om dagelijks om niet meetge-

gevens per kwartier/uur en per dag beschikbaar te stellen aan

de leverancier, en uit de parlementaire behandeling waarin

de Minister van Economische Z aken wel degelijk uitgaat van

een verplichte afname van de slimme meter.7

Door de invulling die aldus gegeven wordt aan art. 13 van

de richtlijn, moet de slimmemeter in Nederland veel slimmer

zijn dan door Europa is voorgeschreven. Uit de richtlijn volgt

geenszins een verplichting dat de netbeheerder/leverancier

elk kwartier, elk uur, of elke dag de beschikking moet krijgen

over de meetdata. Er vloeit al helemaal geen verplichting uit

voort om deze data vanuit de woning naar een buiten de

woning gelegen centrale data-opslag te verzenden. Ook de

verplichting uit de richtlijn met betrekking tot factureren

impliceert niet dat automatische verzending van meetdata

een verplichte functionaliteit is van de slimme meter. Door

een aanpassing van de huidige ‘domme’ meters zouden deze

immers ook inzicht kunnen geven in het verbruik in de tijd,

waardoor ook zonder uitleesbaarheid op afstand voldaan zou

worden aan het concept van de slimme meter zoals verplicht

gesteld in art. 13 van de richtlijn.

Uit het voorgaande blijkt dus duidelijk dat de Neder-

landse regering met de verplichte slimme meter die op

afstand uitleesbaar en aanstuurbaar is en die per kwartier

respectievelijk uur energie- en gasstanden registreert, veel

verder gaat dan waartoe de Richtlijn energie-efficiëntie ver-

plicht.

4 Het toetsingskader, art. 8 EVRM

In de Nederlandse discussies omtrent de slimmemeter wordt

vanuit privacyoogpunt vrijwel alleen gewezen op de ver-

werking van persoonsgegevens. De minister heeft mede naar

aanleiding van kritiek van de C onsumentenbond en het C ol-

lege bescherming persoonsgegevens het wetsvoorstel aan-

gepast om ondubbelzinnige toestemming van consumenten

te eisen voor doorgifte van kwartier/uurwaarden aan leve-

ranciers en derden, en benadrukt dat alle voorwaarden van

hoofdstuk 2 Wbp van toepassing zijn, waaronder eisen van

doelbinding, inzagerecht, vernietiging na gebruik en pas-

sende beveiligingsmaatregelen.8

Toetsing aan de Wbp is vanuit privacyoogpunt echter te

beperkt, aangezien onder het concept privacy naast gege-

vensverwerking tevens andere rechten vallen, zoals het

huisrecht en het recht op familieleven. Z elfs al zouden alle

regels van de Wbp in het kader van de slimme meter worden

nageleefd, dan nog kan de verwerking van deze gegevens

door een betrokkene ervaren worden als een inbreuk op zijn

privacy. Om die reden is de enkele vaststelling van de

minister dat aan de eisen van hoofdstuk 2 van de Wbp moet

zijn voldaan, niet voldoende om de slimme meter ‘privacy-

bestendig’ te kunnen noemen. Naast de toets aan de Wbp,

blijft daarom een zelfstandige privacytoets aan art. 8 EVRM

noodzakelijk.9

Bij de privacytoets aan art. 8 EVRM hanteert de rechter

een tweestappentoets om te beoordelen of een maatregel in

strijd is met het recht op bescherming van de persoonlijke

levenssfeer. Eerst wordt op grond van het eerste lid beoor-

deeld of sprake is van een inbreuk op de privacy. A ls hiervan

sprake is wordt op grond van het tweede lid getoetst of deze

inbreuk rechtmatig is. Daarbij zijn drie eisen van belang. Ten

eerste moet de inbreuk bij wet zijn voorzien. Omdat in het

onderhavige geval de slimme meter bij wet wordt ingevoerd,

is in elk geval aan dit criterium voldaan. Ten tweede moet de

inbreuk voldoen aan een van de doelcriteria genoemd in het

tweede lid, zoals de nationale veiligheid of het economisch

welzijn van het land. Ten derde moet de inbreuk noodzakelijk

zijn in een democratische samenleving, wat wil zeggen dat

een belangenafweging gemaakt wordt tussen de bescher-

ming van privacy enerzijds en het belang dat de inbreuk

beoogt te dienen anderzijds. Bij de tweestappentoets moeten

dus drie vragenworden beantwoord. Maakt de slimme meter

inbreuk op de privacy? Z o ja, dient deze inbreuk een van de

doelcriteria? En is de inbreuk noodzakelijk in een democra-

tische samenleving?

5 Maakt de slimme meter inbreuk op de

privacy?

Kwartier- en uurwaarden van energiegebruik geven inzicht in

het leefpatroon van burgers. Z e bieden namelijk enige indi-

catie hoe laat je opstaat en naar bed gaat, welke avonden je

wel of niet thuis bent, hoe laat je kookt, en wanneer je veel

mensen op bezoek hebt. Maar ook de dagwaarden bevatten

privacygevoelige gegevens, bijvoorbeeld of bewoners thuis

zijn of op reis. L os van gegevens over concreet elektriciteits-

gebruik, kunnen mogelijk ook andere gegevens worden

afgeleid door de slimmemeter. De privacygevoeligheid wordt

4 A fl. 1 – februari 2009 P & I
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7 Hoewel in de eerste discussies over de slimme meter hiervan nog

geen sprake was, wordt er sinds het Kamerstukken II 2007/08,

31 374, nr. 2, in de discussies uitgegaan van een verplichte afname

van slimme meters.

8 Vgl. de brief van de C onsumentenbond aan de Minister van Eco-

nomische Z aken, met als onderwerp privacy, veiligheid en digitale

meters, 16 mei 2008. Brief van het C ollege bescherming per-

soonsgegevens aan de Minister van Economische Z aken, met als

onderwerp wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet

ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

(31 374), 17 juni 2008, kenmerk z2008-00769.

9 Voor een toets aan de Wbp, zie de in de vorige noot genoemde

brief van het C BP, alsmede de brief Minister EZ 27 juni 2008. 27

juni 2008 ET/EM/8076922 1 vervolg toezegging privacy aspecten

wetsvoorstel 31 374 (marktmodel).
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groter wanneer de slimme meter gekoppeld wordt aan

andere applicaties, zoals door de minister beoogt.10 De ook

voorziene ‘regelfunctie’ kan inzicht bieden in het gebruik van

huishoudelijke toepassingen, zowel de typen apparaten die in

gebruik zijn als de manier waarop de apparaten worden

ingezet.11

S limme meters maken voorts inbreuk op het huisrecht en

het recht op een gezinsleven. Z e bieden immers enig inzicht

in het doen en laten van bewoners in hun woning. Dit bete-

kent dat naast effecten op informationele privacy, ook geke-

ken moet worden naar het effect dat het genereren van deze

gegevens heeft op de ruimtelijke en relationele privacy.

Wordt de bewoner belemmerd in zijn recht onbevangen

zichzelf te kunnen zijn in zijn woning? Voelt de bewoner zich

vrij om relaties aan te gaan, bijvoorbeeld om na een nachtje

stappen iemand mee naar huis te nemen die de volgende

ochtend een ex tra douche neemt? De nodige bewoners zullen

zich opgelaten voelen door de wetenschap dat de netbe-

heerder ‘meekijkt’ achter de voordeur. De slimme meter

versterkt hiermee de tendens naar een ‘glazen woning’ die

noopt tot een herinterpretatie van het huisrecht.12

Verder is van belang dat het genereren en verwerken van

meetgegevens, zowel van kwartier/uurwaarden als van dag-

waarden, een veiligheidsrisico vormt.13 Kwaadwillenden die

van buitenaf inbreken op de slimme meter of de verbinding

met de netbeheerder, kunnen immers zien wanneer bewo-

ners op reis zijn. Dit verhoogt het risico op woninginbraak,

wat ook een ernstige inbreuk op het huisrecht is. Privacy en

veiligheid gaan hier hand in hand. De consument zal er, bij

verplichte uitrol, maar op moeten vertrouwen dat de aan-

bieders hier veiligheid verzekeren. Het is niet gezegd dat

afdoende beveiliging onmogelijk is, maar de ervaring leert dat

bij complex e IT-producten, beveiliging evenzeer complex is

en vaak wordt onderschat.

Uit deze aspecten blijkt dat de eerste vraag van de pri-

vacytoets van art. 8 EVRM eenvoudig bevestigend kanworden

beantwoord: er is sprake van een inbreuk op de privacy.

6 Dient deze inbreuk een van de doelcriteria?

Nu is vastgesteld dat de installatie en het gebruik van de

slimmemeter kunnenworden aangemerkt als een inbreuk op

het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

betreft de tweede vraag of de inbreuk voldoet aan een van de

in art. 8 lid 2 EVRM genoemde doelcriteria: nationale veilig-

heid, openbare veiligheid en economisch welzijn van het

land, voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten,

bescherming van de gezondheid of de goede zeden,

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

De richtlijn geeft energiebesparing als enige doelstelling

van de invoering van slimme meters.

Bij de Nederlandse wetsvoorstellen lijken de doeleinden

van de slimme meter die de wetgever hanteert, ruimer. De

meter moet de volgende functionaliteiten hebben:

1. op afstand kunnen uitlezen van afgenomen energie;

2. op afstand kunnen aan/afschakelen van capaciteit;

3. op afstand kunnen meten en signaleren van kwaliteit

energieafname;

4. online interactie tussen afnemers en leveranciers;

5. real-time reactie van regelaars in energie-installaties.

Het gaat hierbij niet alleen om potentiële energiebespa-

ring door de consument, maar ook om ‘het waarborgen van

leveringszekerheid en een efficiënte bedrijfsvoering van de

netbeheerder’,14 alsmede voor commerciële dienstverlening

in het kader van het regelen en sturen van het energiever-

bruik bij de consument thuis. Hiermee wordt de individuele

meter gekoppeld aan de algehele herziening van de ener-

giesector en mede een instrument voor een efficiënte,

betrouwbare en eerlijke marktordening.

Voor al deze doelstellingen geldt dat zij een bijdrage

beogen te leveren aan het economisch welzijn van een land,

en we kunnen dan ook concluderen dat het wetsvoorstel

slimme meter voldoet aan de eis van doelcriteria.

7 Noodzaak in een democratische samenleving:

overwegingen

De kern van de privacytoets bestaat uit de vraag of de maat-

regel noodzakelijk is in een democratische samenleving. Wil

een maatregel toelaatbaar zijn op grond van art. 8 lid 2 EVRM

dan moet de maatregel tevens voortkomen uit een dringende

maatschappelijke behoefte, relevant zijn om zijn doel te

bereiken, niet verder reiken dan het noodzakelijke en rede-

lijkerwijs in verhouding staan tot zijn doel. Dit laatste impli-

ceert dat er geen minder ingrijpende alternatieven zijn die

ook geschikt zijn om het doel te bereiken (subsidiariteit) en

dat de baten in een redelijke verhouding staan tot de lasten

(proportionaliteit).15 Deze aspecten bespreken we aan de

hand van de volgende vragen.

7.1 I n w el k e ma t e dra a g t de sl immemet er b ij a a n h et doel

v a n energ ieb espa ring ?

Wil er sprake zijn van een dringende maatschappelijke

behoefte, dan zullen de maatregelen in ieder geval bij moeten

dragen aan het beoogde doel. De slimme meter heeft in de

richtlijn als enige doel energiebesparing. In Nederland wor-

den meer doelen nagestreefd maar is energiebesparing ook

het hoofddoel. Het is echter onzeker of een slimme meter

daadwerkelijk zal bijdragen aan energiebesparing. Onder-

P & I A fl. 1 – februari 2009 5

begluren en besturen door slimme energiemeters: een ongerechtvaardigde inbreuk op onze privacy

10 Kamerstukken II 2007/08, 31 374, nr. 3, p. 14.

11 Kamerstukken II 2005/06, 28 982, nr. 51. Vgl. Office of Gas and
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Document, 1 F ebruary 2006, L ondon, < www.ofgem.gov.uk> , p. 38:
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appliances and safety services’.
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teit’, N ed erland s J uristenblad 80 (12), p. 624-630.

13 S ander Keemink en Bart Roos, S ecurity analysis of D utch smart

metering systems, A msterdam UvA , 7 J uly 2008, beschikbaar via

< www.os3.nl/2007-2008/students/bart_ roos/rp2> .

14 Kamerstukken II 2007/08, 31 374, nr. 3, p. 12.

15 Z ie P. de Hert, D e internationale besch erming van d e rech ten van d e

mens & h et g rond rech t op privacy, Brussel: Uitgeverij Politeia 2004,

p. 88-89.
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zoeken spreken elkaar nogal tegen; het bewijs voor energie-

besparing is in elk geval niet hard te noemen. Uit onderzoek

blijkt bovendien dat met name de mogelijkheid om in huis op

een afleesvenster het energieverbruik te zien, consumenten

de beste motivatie biedt om te bezuinigen op gebruik.16 Dat

neemt niet weg dat specifiek milieu- en/of prijsbewuste

consumenten wel kunnen worden aangezet tot energiebe-

sparing door bijvoorbeeld op maat gesneden adviesdiensten.

Een verplichte slimme meter voor alle consumenten is in dat

licht echter niet nodig, volstaan kan worden met vrijwillige

afname. Bovendien kunnen tijdelijke metingen even goed het

energieverbruikspatroon in kaart brengen voor nuttige

energieadviezen, en voor het kunnen reageren op prijsont-

wikkelingen zal het niet nodig zijn om kwartier/uurwaarden

of zelfs dagwaarden vast te leggen.

7.2 I n w el k e ma t e dra a g t de met er b ij a a n een effic ië nt e,

b et rouw b a re en eerl ijk e energ iema rk t ?

De slimmemeter kan in zekere mate een bijdrage leveren aan

een efficiënte, betrouwbare en eerlijke energiemarkt. Met

name de schakelfunctie kan nodig zijn ter voorkoming van

een grootschalige storing. Hoe vaak dit voorkomt in Neder-

land en in welke mate het op afstand kunnen aan- of

afschakelen van capaciteiten daarbij nodig is, wordt niet

duidelijk uit de wetsvoorstellen. Ook de bewering van de

minister dat voor het waarborgen van leveringszekerheid

100% uitrol nodig is, wordt niet met argumenten onder-

bouwd.17 De schakelfunctie zal vermoedelijk ook de

bedrijfsvoering van netbeheerder en leveranciers ten goede

komen, terwijl de signaleringsfunctie bijdraagt aan fraude-

bestrijding. Wij merken hierbij op dat efficiënte bedrijfsvoe-

ring evenwel nauwelijks een ‘dringende maatschappelijke

behoefte’ kan worden genoemd die een significante priva-

cyinbreuk kan dragen. F raudebestrijding is dat wel, maar

momenteel ontbreekt onderbouwing dat het hiertoe pro-

portioneel is om alle consumenten een meter met online-

verbinding met signaleringsfunctie op te leggen.

7.3 W a t k a n de sl imme met er nog meer?

Een van de aspecten om mee te wegen is het gevaar van

f unction creep. Dit betekent dat een applicatie voor een

bepaald, specifiek doel wordt ingevoerd, en vervolgens

allerlei nevenfuncties blijkt te hebben waarvoor het vervol-

gens ook wordt gebruikt. De mogelijkheid moet daarom

onder ogen worden gezien dat de verplichte invoering van

slimme energiemeters ten behoeve van energiebesparing,

vanwege het nut van energiegegevens voor de opsporing van

strafbare feiten (zoals het grootschalig kweken van mari-

huana) in de toekomst zal leiden tot verplichte vastlegging

gedurende langere tijd van de hiermee gegenereerde ener-

giegegevens. Ook valt te denken aan bestrijding van uitke-

ringsfraude.18 Nu al bestaan er ruime bevoegdheden om

gegevens op te vragen wanneer die relevant zijn voor de

opsporing van strafbare feiten of voor de nationale veiligheid

(bijvoorbeeld art. 126nd Wetboek van S trafvordering en art.

17 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002). Bij

de netbeheerder kunnen alle meetgegevens worden opge-

vraagd die daar vastgelegd worden. A angezien dit reeds

bestaande bevoegdheden betreft, is er geen sprake van f unc-

tion creep: energiegegevens zullen sowieso gebruikt kunnen

worden voor opsporing en nationale veiligheid. Dat is anders

bij andere partijen; bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen

zouden belang kunnen hebben bij meetgegevens van de

slimme meter, en het is denkbaar dat zij bijvoorbeeld nieuwe

eisen gaan stellen aan het gebruik van elektrische apparaten,

of dat zij via hun voorwaarden toegang eisen tot de meetge-

gevens die zijn opgeslagen bij de netbeheerder.19 Het toe-

voegen van nieuwe functionaliteiten wordt zelfs ex pliciet

door de minister voorzien.20

7.4 Z ijn er minder ing rijpende a l t erna t iev en b esc h ik b a a r?

In de kamerstukken wordt relatief weinig aandacht besteed

aan alternatieven voor de slimme meter. Z oals beschreven

gaan de Nederlandse wetsvoorstellen verder dan waartoe de

richtlijn verplicht, hetgeen de vraag oproept of er geen

alternatieven voorhanden zijn die ook de richtlijn imple-

menteren en minder inbreuk maken op de privacy dan de in

Nederland voorgestelde slimme meter. Deze alternatieven

moeten zorgvuldig worden bestudeerd en meegewogen. Ten

minste vier alternatieven – die elkaar overigens niet uitslui-

ten – kunnen worden overwogen.

A Invoering op basis van vrijwilligheid

Het hoofddoel van energiebesparing kan evenzeer, en

misschien zelfs beter, met vrijwillige afname van slimme

meters worden bereikt. Voor het waarborgen van leverings-

zekerheid, voor fraudedetectie en voor efficiënte bedrijfs-

voering zijn in de wetsvoorstellen geen overtuigende argu-

menten te vinden voor een verplichte slimme meter.

B Een individuele meter met afleesvenster

Uit onderzoek blijkt dat ‘gerealiseerde besparingen het

grootst zijn als terugkoppeling plaatsvindt via gebruiks-

vriendelijke afleesvensters waarop direct het actuele ver-

bruik, de kosten en het historisch verbruik te zien zijn.21

Vanuit privacyoogpunt is dit alternatief veel minder ingrij-

pend: de privacygevoelige gegevens hoeven niet naar netbe-

heerder of leverancier te worden gestuurd – die kunnen

volstaan met periodieke gegevens die nodig zijn voor factu-

rering, op basis van bijvoorbeeld tweemaandelijks energie-

verbruik.22 Bovendien zitten er ook veel minder veiligheids-

risico’s aan verbonden. Een individuele meter met aflees-
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venster komt als zodanig niet ten goede aan de doelen van

leveringszekerheid, efficiënte bedrijfsvoering en fraudede-

tectie, waarvoor een schakelfunctie en signaleringsfunctie

nodig zijn. Deze kunnen overigens wel worden gecombineerd

met een afleesvenster in de woning: de meetfunctie staat op

zich los van de schakel- en de signaleringsfunctie.

C Gespecificeerde nota’s

Een ander alternatief om consumenten inzicht te bieden

in hun energieverbruik is door een gespecificeerde nota te

sturen van daadwerkelijk energieverbruik, vergelijkbaar met

de gespecificeerde nota’s die telecommunicatiebedrijven

aanbieden aan consumenten. Daarvoor is eenmeter nodig die

gegevens registreert over energieverbruik per tijdseenheid –

zoals de voorgestelde slimmemeter die kwartier/uurwaarden

registreert, maar dan zonder deze direct door te sturen naar

de netbeheerder. De gegevens kunnen periodiek worden

uitgelezen door de leverancier en op de notaworden vermeld.

Ten opzichte van de individuele meter met afleesvenster

heeft dit echter als nadeel dat er wel privacygevoelige gege-

vens worden vastgelegd en aan derden – de leverancier –

worden verstrekt. Het is welminder ingrijpend dan bij directe

levering van meetgegevens, met name omdat er minder vei-

ligheidsrisico’s aan verbonden zijn.

D Gebruik van statistische en geanonimiseerde data

Voor de doelstelling van energiebewustzijn is het niet

nodig dat alle energiegegevens van consumenten doorlopend

worden geregistreerd. Wanneer een consument zich eenmaal

bewust is hoeveel energie bijvoorbeeld het gebruik van een

bepaald apparaat kost, zal de consument zijn gedrag daaraan

kunnen aanpassen. Wanneer hij vervolgens ziet dat het aan-

gepaste gedrag minder energie kost, is het beoogde effect

bereikt, en is het niet nodig hem continu op de hoogte te

stellen dat zijn nieuwe gedrag nog steeds minder energie

kost. Bij de toepassing van energieadviezen kunnen ook

profielen van kenmerkend energiegebruik van dienst zijn, die

worden samengesteld uit geanonimiseerde statistieken. De

nadelen van profilering zijn in een toepassing als energiead-

vies niet groot: wie zich niet herkent in het profiel, kan het

advies immers terzijde leggen.

8 Noodzaak in een democratische samenleving:

afweging

Op basis van de hiervoor besproken overwegingen, kunnen

we nu afwegen of de privacyinbreuk die het wetsvoorstel

slimme meters maakt gerechtvaardigd is vanwege noodza-

kelijkheid in een democratische samenleving. Dit kan het

beste worden beantwoord voor de verschillende elementen

van het combinatiepakket van de in Nederland voorgestelde

slimme meter die vanuit privacyoogpunt relevant zijn:

I Het genereren en doorgeven van kwartier/ uurwaard en aan

de netbeheerder, ook als deze niet worden doorgegeven aan

de leverancier, tast de privacy van consumenten significant

aan, terwijl er onvoldoende aanwijzingen zijn dat dit daad-

werkelijk zal bijdragen aan energiebesparing. Integendeel,

het veel minder privacybelastende alternatief van een

afleesvenster bij de consument thuis lijkt daarvoor juist meer

geschikt. Voor de doelen van kwaliteitscontrole en leve-

ringszekerheid is integrale en doorlopende doorgifte van

energieverbruik van consumenten evenmin noodzakelijk;

daarvoor volstaan ook gedeeltelijke dekking, geanonimi-

seerde aggregatie van gegevens en een veel lagere frequentie

dan kwartier/uur; bovendien is er niet onderbouwd waarom

hier sprake is van een dringende maatschappelijke behoefte

waarin de huidige energiemeters aanmerkelijk tekort zouden

schieten. Dit element van de slimme meter kan de privacy-

toets daarom niet doorstaan.

II Het genereren en doorgeven van d ag waard en aan netbe-

heerder en leverancier maakt minder, maar wel in zekere

mate inbreuk op de privacy. Hierbij speelt minder het inzicht

in leefpatronen en relaties een rol, hoewel ook daarover enige

informatie kan worden afgeleid uit dagwaarden. Met name

het veiligheidsrisico komt hier in beeld omdat aan- en vooral

afwezigheid van bewoners door kwaadwillenden kanworden

afgeleid en misbruikt. Dit risico kan worden verkleind door

goede beveiliging, maar dat legt een grote verantwoordelijk-

heid bij de aanbieder van de slimme meter en de netbeheer-

der. In de huidige informatiesamenleving zijn er veel erva-

ringen met niet-toereikende informatiebeveiliging die nopen

tot terughoudendheid. Een afleesvenster in de woning zelf,

zonder doorgeleiding van meetgegevens, verdient ook in dit

opzicht de voorkeur. Verder gelden hier dezelfde overwe-

gingen als bij de kwartier/uurwaarden wat betreft het berei-

ken van de beoogde doelen. Ook dit element kan de priva-

cytoets dus niet doorstaan.

III Het leveren van meetg eg evens aan d erd en met toestem-

ming van de consument is vooral van belang voor toege-

voegdewaardediensten, zoals energieadviezen. A angezien de

consument hier toestemming voor moet geven, maakt dit op

zich geen inbreuk op zijn privacy. Dat impliceert wel dat de

toestemming ex pliciet en geï nformeerd moet zijn: de con-

sument moet weten waarvoor hij precies toestemming geeft.

A angezien evenwel de meetgegevens in het huidige voorstel

een uitvloeisel zijn van de automatische en directe levering

aan de netbeheerder, die onder I en II niet door de privacy-

toets komen, zal een andere constructie moeten worden

gezocht wil men dit mogelijk maken, zoals aparte afspraken

met consumenten.

IV Het op af stand aan- / af sch akelen van de capaciteit dient niet

de energiebesparing maar de efficiënte, betrouwbare en eer-

lijke markt. Z oals opgemerkt kan deze functie voor leve-

ringszekerheid nuttig zijn, maar overtuigende argumenten

ontbreken dat iedereen hiervoor uitgerust moet zijn met een

slimme meter. Voor efficiëntere bedrijfsvoering geldt dat dit

geen dringende maatschappelijke behoefte is. Bovendien

staan tegenover de mogelijke efficiëntievoordelen veilig-

heidsrisico’s van aanvallen door kwaadwillenden op de

schakelfunctie, hetgeen een zekere inbreuk op de privacy

maakt. Hierdoor kan niet worden geconcludeerd dat het

invoeren van een meter met schakelfunctie noodzakelijk is in

een democratische samenleving; daarvoor ontbreekt een

afdoende onderbouwing met argumenten en gegevens.

V De sig nalering sf unctie voor fraudedetectie kan een nuttige

functionaliteit zijn die beter dan de huidige meters in staat is
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tijdig en effectief fraude te signaleren en daardoor in te per-

ken. Er is echter empirische onderbouwing nodig die aangeeft

dat een dergelijke functie dringend nodig is voor fraudebe-

strijding. Voor de signaleringsfunctie geldt daarom dezelfde

conclusie als voor de schakelfunctie: meer onderzoek is nodig

voor kan worden vastgesteld of deze maatregel voldoet aan

de eisen van art. 8 EVRM.

VIDe verplich te af name van de slimme meter door de consu-

ment wordt niet vereist door de Richtlijn energie-efficiëntie.

L idstaten mogen, met het oog op energiebesparing ter

bescherming van het milieu, verdergaande maatregelen

treffen dan voorgeschreven door de richtlijn.23 Echter, omdat

er geen duidelijk bewijs is dat de slimme meter zoals in

Nederland voorgesteld daadwerkelijk zal bijdragen aan

energiebesparing, kan deze verdergaande maatregel niet op

de richtlijn worden gestoeld. De verplichte afname door

consumenten van de slimme meters lijkt dan ook alleen door

efficiëntieoverwegingen ingegeven. Dat is geen dringende

maatschappelijke behoefte die de significante privacyinbreuk

van de slimme meter kan rechtvaardigen.

9 C onclusie

De slimme energiemeter zoals voorgesteld in het huidige

wetsvoorstel maakt in meerdere opzichten een inbreuk op de

privacy zoals vastgelegd in art. 8 lid 1 EVRM. Deze inbreuk

wordt weliswaar bij wet voorzien en dient een van de

genoemde doelcriteria, maar is ze ook noodzakelijk in een

democratische samenleving? Wij hebben in dit artikel een

strikte toets aan art. 8 EVRM uitgevoerd: de overheid dient

inbreuken op de rechten van burgers zo veel mogelijk te

minimaliseren door alternatieve oplossingen te overwegen

en vervolgens te trachten haar doelen te bereiken ‘in the least

onerous way as regards human rights’.24 Een maatregel die

inbreuk maakt op de privacy is aanvaardbaar als er een

dringende maatschappelijke behoefte is, waarin de maatregel

daadwerkelijk voorziet, en die subsidiair en proportioneel is.

Op basis van een analyse en afweging van diverse over-

wegingen, concluderen wij dat drie aspecten van de slimme

meter de privacytoets van art. 8 EVRM niet kunnen doorstaan.

Het genereren en doorgeven van kwartier/ uurwaard en aan

netbeheerders, en van d ag waard en aan netbeheerder en

leverancier, en de verplich te af name van de slimme meter zijn

niet noodzakelijk in een democratische samenleving. Op deze

punten vormt de invoering van de slimme meter een schen-

ding van art. 8 EVRM.

Van het inbouwen van een sch akelf unctie die het mogelijk

maakt op afstand de capaciteit aan- of af te schakelen, en van

een sig nalering sf unctie voor fraudebestrijding, kan niet wor-

den bepaald of dit noodzakelijk is, daarvoor is te weinig

onderbouwing voorhanden. Het leveren van meetg eg evens

aan d erd en met (ex pliciete en geï nformeerde) toestemming

van de consument maakt op zich geen inbreuk op de privacy,

maar dit zou losgekoppeld moeten worden van verplichte

doorgifte van meetgegevens aan de netbeheerder.

De belangrijkste reden voor deze conclusie is dat de wets-

voorstellen met name op het punt van gedetailleerde meet-

gegevens en verplichte afname bij lange na niet voldoende

onderbouwing geven. Het is niet duidelijk of energiebespa-

ring daadwerkelijk zal worden bevorderd; voor zover de

slimme meter efficiëntieverhoging beoogt kan deze wel

worden bereikt, maar dit is geen dringende maatschappelijke

behoefte. Er zijn alternatieven die veel minder inbreuk op de

privacy maken, zoals een individuele meter met afleesvenster

in dewoning zelf (zonder directe doorgifte vanmeetgegevens

aan de netbeheerder), alsmede het gebruik van statistische en

geanonimiseerde data, die mogelijk ook voldoende de doel-

stellingen tegemoet zouden kunnen komen. Deze alternatie-

ven zijn onvoldoende onderzocht, zodat verplichte invoering

van de slimme meter niet voldoet aan de eisen van subsidi-

ariteit en proportionaliteit.

Bij het wetsvoorstel is uiteindelijk onvoldoende meege-

wogen dat de slimme meter een maatregel betreft die signi-

ficant inbreuk maakt op het huisrecht en het recht op respect

voor familie- en gezinsleven. Om een dergelijke inbreuk te

kunnen rechtvaardigen, is veel meer onderbouwing met

steekhoudende argumenten en empirische gegevens nodig.

Nu die ontbreken, moet het voorstel in de huidige vorm

daarom worden afgewezen.

Er zijn mogelijk geschikte alternatieven voorhanden die veel

minder inbreuk op de privacy maken en ook aan de beoogde

doelstellingen bijdragen. In plaats van verplichte afname zou

de slimme meter op vrijwillige basis aangeboden kunnen

worden aan consumenten. Daarnaast zou aan consumenten

de mogelijkheid geboden kunnen worden een individuele,

‘losse’ meter met afleesvenster aan te brengen, die niet

gedetailleerde meetgegevens doorgeeft aan de netbeheerder

maar die direct inzicht geeft in het actuele energieverbruik.

Voor het aanbrengen van schakel- en signaleringsfuncties kan

dan ondertussen meer onderzoek worden gedaan om te

bepalen of deze grootschalig moeten worden ingevoerd.
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