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Slimme communicatie
onder hoogspanning
Op dit moment zijn er in de vrije markt voor gas en elektriciteit belangrijke ontwikkelingen.
Zo wordt op 1 augustus 2013 een nieuw marktmodel geïntroduceerd. Het uitgangspunt van
deze operatie, ‘Stroomopwaarts’ geheten, is dat de energieconsument nog maar één loket en
aanspreekpartner, z’n leverancier, heeft. Een belangrijk onderdeel van dit marktmodel is het
op afstand uitlezen van meterstanden met ‘slimme’ meters. VIP|Doc sprak erover met twee
specialisten. Ankie Ipenburg, projectmanager bij Electrabel en Dennis van der Voort, business
analist bij de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE).

PTI
PTI heeft een oplossing ontwikkeld voor
het collecteren en valideren van meter
standen. Bijna alle energieleveranciers
maken daarvan gebruik. Deze oplossing
brengt informatie, in dit geval meter
standen, uit verschillende datastromen,
zoals (mobiel) internet, telefonie en
fysieke documentenstromen, samen en
synchroniseert dit naar één database.
Daardoor is de informatie altijd voor
iedereen hetzelfde en overal toegankelijk.

Eén van de veranderingen waar de
energiewereld mee te maken heeft, is het
op afstand uitlezen van meterstanden.
Op beperkte schaal gebeurt dat al. In
2020 moeten er in 80 procent van de
huishoudens zogenaamde slimme meters
zijn geïnstalleerd. Deze slimme meters
vervangen op den duur de traditionele
meters waarvan de consument zelf de
meterstanden doorgeeft of waarvoor
de meteropnemer aanbelt voor het
opnemen van de stand. ‘Bij NLE heeft
een kleine 7 procent van de huishoudens
op dit moment een slimme meter’, zegt
Dennis van der Voort. Bij Electrabel is dat
percentage vergelijkbaar, volgens Ankie
Ipenburg. Begin volgend jaar vindt er een
grotere uitrol plaats.

‘Slimme’ meter is privacygevoelig

Klantcontact, informatielogistiek,
outputmanagement, substitutie
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De komst van de slimme meter heeft
heel wat voeten in de aarde, zeker in
Nederland. Dennis van der Voort legt
uit: ‘Privacygevoeligheid. Dat speelt hier
sterker dan in de landen om ons heen, waar
slimme meters ook worden geïnstalleerd.
Speciaal voor Nederland is de slimme
meter zo ontwikkeld, dat consumenten de
online functionaliteit kunnen uitzetten. Er
is veel over te doen geweest. Uiteindelijk
hebben de leveranciers een convenant
ondertekend waarin de privacy is
gewaarborgd. Wij mogen de informatie
alleen voor administratieve doeleinden
verwerken’.

Bewust verbruik
De komst van de slimme meter lijkt
onomkeerbaar. ‘Dat klopt’, zegt Ankie
Ipenburg. ‘Het grote politieke doel
erachter, in Europees verband zelfs, is
om consumenten meer bewust te maken
van hun energieverbruik. Dat moet leiden
tot minder verbruik. PTI leest voor ons
de slimme meters uit en stuurt naar de
gebruikers 6x per jaar een ‘verbruiksen kostenoverzicht (VKO)’. Daartoe
zijn we wettelijk verplicht. Daarnaast
is het zo dat de betrouwbaarheid van
de standen groter is. Er zijn dus minder
discussies over de nota’s. Discussies over
meterstanden levert ergernis op bij de
klant en zijn kostbaar voor de leverancier.
We hoeven als leverancier minder vaak
meterstanden op te vragen bij de klant.
Dat zijn winstpunten. Toch valt het op
dit moment nog niet in kaart te brengen
wat de werkelijke besparingen zijn.
Daarvoor staat het proces nog teveel in
de kinderschoenen. Bovendien verandert
er aan het administratieve proces van het
verwerken van de meterstanden tot en met
het sturen van de facturen verder niets.’

Eén loket
De slimme meter maakt deel uit van
‘Stroomopwaarts’. Deze noemer staat voor
het introduceren van een compleet nieuw
marktmodel. Onder andere de processen
rondom het opnemen en verwerken
van meterstanden veranderen hierdoor

Er komt een moment
dat wij niets meer via
de brievenbus sturen
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Eén loket waar de
consument voor al
zijn energiezaken
terecht kan

>> Dennis van der Voort, business analist bij de Nederlandse Energie Maatschappij: Bij ons mag de klant kiezen: fysieke of digitale informatie.

ingrijpend. Nu is de netbeheerder
verantwoordelijk voor het collecteren
en valideren van de meterstanden.
Die verantwoording verschuift naar de
leveranciers. Dat had al op 1 april van dit
jaar moeten gebeuren, maar dat was te
vroeg, bleek. Niet alle systemen waren er
klaar voor. Nu geldt 1 augustus 2013 als

Nederlandse Energie Maatschappij
(NLE)
De Nederlandse Energie Maatschappij is in 2005, na de liberalisering van de
energiemarkt in Nederland, opgericht. De focus lag in eerste instantie op het ‘openbreken’
van de consumentenmarkt. Vanaf 2012 richt NLE zich ook op de zakelijke energiemarkt.
NLE wil energiegebruikers een keuze bieden. Daarvoor wordt de prijs als belangrijkste
wapen in de strijd gehanteerd. Dat heeft NLE geen windeieren gelegd. Inmiddels
nestelt deze relatief nieuwe speler op de energiemarkt zich tussen de grote gevestigde
energiemaatschappijen.
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keiharde datum dat ‘Stroomopwaarts’
wordt ingevoerd. ‘Electrabel is er klaar
voor’, zegt Ankie Ipenburg opgelucht. ’De
gedachte achter ‘Stroomopwaarts’ is dat er
straks één loket komt waar de consument
voor z’n energiezaken terecht kan. En
dus ook één factuur voor z’n stroom- en
gasverbruik ontvangt. En niet, zoals nu
kan voorkomen, een aparte factuur van de
netbeheerder voor transportkosten en van
de leverancier voor de levering van energie.
De leverancier moet de meterstanden
verzamelen. Nu doen wij dat ook al bij de
zogeheten ‘eventstanden’, de standen bij
verhuizen en of ‘switchen’ van klanten.
Met wij bedoel ik in dit geval PTI, want zij
doen dat voor ons. Straks, na de zomer, zijn
wij verplicht om dat bij al onze klanten te
doen. Dus ook de verplichte jaaropname
wordt onze verantwoording. Maar zoals
gezegd, wij zijn er klaar voor. PTI heeft
alles ingeregeld en voert het ook allemaal
voor ons uit. Meteropnameprocessen

>> Ankie Ipenburg, projectmanager bij
Electrabel: Slimme meters zorgen voor grotere betrouwbaarheid van de standen en er
zijn dus minder discussies over nota’s.

zijn zeer complex. PTI is op dat gebied
ervaren en beschikt over veel kennis. Wij
zijn producent en leverancier van energie,
daar richten wij ons op, dat is onze core
business’.

Openbreken
Dennis van der Voort sluit zich hierbij aan.
Hij zegt: ‘Wij zijn tussen de gevestigde
orde een relatief nieuwe marktpartij. Onze
klanten zijn bewust naar NLE overgestapt.
Toen wij op de markt kwamen, wij zijn sinds
2005 vergunninghouder, lag onze focus op
het openbreken van de energiemarkt. Het
collecteren en valideren van meterstanden
tot en met het verwerken ervan hebben
wij van meet af aan bij PTI uitbesteed. Zij
weten hoe het werkt. Alle meterstanden
van de ruim veertien miljoen consumenten
gas- en elektriciteitsaansluitingen worden
centraal verwerkt in de databases van
Energie Data Service Nederland (ESDN).
Met gegevens uit deze database, waarin

Autoriteit
Consument en
Markt (ACM)
De Autoriteit Consument en Markt
(een combinatie van de vroegere
toezichthouders NMa, OPTA en
Consumentenautoriteit) houdt toezicht
op de Nederlandse energiemarkt. De
ACM is belast met de uitvoering van
en het toezicht op de naleving van
de Elektriciteitswet en de Gaswet,
alsmede alle Nederlandse consumenten
beschermingswetgeving. Om energie
te mogen leveren aan consumenten
en klein zakelijke afnemers, moet een
energieleverancier over een vergunning
beschikken.
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>> Het interview met de twee specialisten
vond plaats in het onlangs vernieuwde
hoofdkantoor van PTI in Woerden, in
het bijzijn van Jan Posma (links) en
Jeroen Scholte, beiden van PTI.

Ruim 60 procent geeft de
meterstanden online door
historische standen zijn vastgelegd,
valideert PTI voor ons de meterstanden
en levert data aan die wij in onze
administratieve systemen verwerken’.

Ophalen meterstanden
‘Daarnaast hebben wij ook nog eens te
maken met een eis vanuit de Autoriteit
Consument en Markt (ACM)’, legt
Dennis van der Voort uit. ‘De ACM eist
dat bij verhuizingen en / of verandering
van energieleverancier 80 procent van
de meterstanden binnen 15 dagen na
mutatiedatum wordt opgehaald en

verwerkt. Dat wordt zelfs 90 procent. Die
inspanningsverplichting is best lastig,
blijkt. Ook hierbij roepen wij de hulp en
vooral de kennis en expertise van PTI
in. Dat gaat verder dan alleen maar een
meterstandenkaartje sturen. Vaak worden
er door PTI opvolgactiviteiten ingezet
om de respons op het vereiste niveau te
krijgen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de
vorm van herinneringen per e-mail en/of
sms. Deze stimulatieacties werken, is onze
ervaring’.

Klantcontact
Door bovengeschetste ontwikkelingen,
verandert ook het contact met de klant.
‘Onze klantcommunicatie op dit moment
is vooral een administratieve stroom’, zegt
Ankie Ipenburg. ‘Wij sturen een deel van
onze jaarlijks verbruiksnota’s, de VKO’s en
de meterkaarten nog via de post. Dat gaat

Electrabel GDF SUEZ
Electrabel is het merk waarmee GDF SUEZ Energie Nederland zich als energieproducent
en leverancier in ons land richt op de consumenten- en klein zakelijke markt. GDF SUEZ
Energie Nederland investeert in de gehele energiemix door met nieuwe technologieën
het rendement van bestaande energiecentrales te verhogen; door nieuwe, efficiëntere en
flexibele energiecentrales te bouwen en door te investeren in hernieuwbare bronnen, zoals
windenergie op land en biomassa. GDF SUEZ Energie Nederland maakt deel uit van GDF
SUEZ, een wereldspeler op het gebied van energie, services, water en milieu.
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Tweeverdieners
posten meter
standenkaart op
hun werk

Er zijn vijf belangrijke partijen in
de Nederlandse energiemarkt
Dat zijn:
1.	De producenten produceren de elektriciteit via waterkrachtcentrales, energiecentrales
op kolen en/of gas, via kerncentrales of bijvoorbeeld via windmolenparken.
2.	De leveranciers kopen de geproduceerde energie via de groothandelsmarkt en
leveren die aan de consumenten en zakelijke gebruikers.
3.	De netbeheerders bezitten en onderhouden het netwerk en de pijpleidingen in de
grond, zij rekenen daarvoor transportkosten aan de verbruikers. De netbeheerder
heeft het alleenrecht op het energienetwerk in een bepaalde regio, waardoor er geen
concurrentie is tussen deze netbeheerders.

wel veranderen. Als de klant er klaar voor
is, komt er een moment dat wij niets meer
via de brievenbus sturen. Dennis van der
Voort vult aan: ‘Bij ons mag de klant wat
dat betreft kiezen, fysieke of digitale informatie. PTI verstuurt voor ons naar alle
huishoudens met een ‘traditionele’ meter
jaarlijks een meterstandenkaart. Dat gebeurt steeds minder per post en steeds
meer per e-mail. Ook in de respons zien we
dat ruim 60 procent online de meterstanden doorgeeft. De rest kiest ervoor om via
de telefoon te reageren of de antwoordkaart retour te sturen. Onderzoek heeft
aangetoond dat vooral 55-plussers daarvoor kiezen en ook tweeverdieners, die de
kaart op hun werk posten.’ n

4.	De consumenten en zakelijke gebruikers nemen de energie af van de leverancier en
betalen daarvoor maandelijks een voorschot en eenmaal per jaar een afrekennota.
Meestal betalen de verbruikers via de nota van de leverancier ook aan de
netbeheerder. De leverancier en de netbeheerder hebben hier onderling afspraken
over gemaakt.
5.	De meetverantwoordelijke zorgt ervoor dat de juiste meterstanden bij de netbeheerder
en energieleverancier terechtkomen. Per 1 augustus 2013 worden de leveranciers
verantwoordelijk voor de juiste meterstanden en het berekenen van het verbruik aan
de consument en zakelijke gebruikers.
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