
31 374 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de
gaswet ter verbetering van de werking van de
elektriciteits- en gasmarkt

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN
Ontvangen 23 mei 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, wordt na onderdeel AA een onderdeel ingevoegd, luidende:

AB

Artikel 95r

1. Indien een afnemer beschikt over een meetinrichting die voldoet aan
de krachtens artikel 95la gestelde eisen, voert de netbeheerder een
integriteitstoets uit op de ontvangen meetgegevens met als doel het
vroegtijdig opsporen van mogelijke gebreken in of onregelmatigheden bij
de meetinrichting en de transmissie.

2. Onze minister stelt regels met betrekking tot de inhoud van de
integriteitstoets en de vervolgacties indien mogelijke onregelmatigheden
worden aangetroffen.

II

In artikel II, wordt onderdeel P als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden:

Na artikel 52 c worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

2. Na de tekst wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 52e

1. Indien een afnemer beschikt over een meetinrichting die voldoet aan
de krachtens artikel 42a gestelde eisen, voert de netbeheerder een integri-
teitstoets uit op de ontvangen meetgegevens met als doel het vroegtijdig
opsporen van mogelijke gebreken in of onregelmatigheden bij de meetin-
richting en de transmissie.
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2. Onze minister stelt regels met betrekking tot de inhoud van de
integriteitstoets en de vervolgacties indien mogelijke onregelmatigheden
worden aangetroffen.

Toelichting

Afnemers zijn na de invoering van de slimme meter voor de juistheid
van hun rekening in hoge mate afhankelijk van de integriteit van de black
box, bestaande uit de meter, het transmissiesysteem voor de data, de
dataverwerking bij netbeheerder en leverancier.

De praktijkervaring bij andere vergelijkbare domeinen is dat het buiten-
gewoon lastig is voor afnemers om zich te verweren tegen onwaarschijn-
lijk hoge facturen, die slechts onderbouwd worden met gegevens uit de
black box.

De indiener is van mening dat een klant die al jaren 3000 kWh elektri-
citeit verbruikt en plotseling een rekening voor 10 000 kWh uur ontvangt
maximaal beschermd dient te worden tegen gebreken dan wel fraude in
de keten van meten tot en met factureren. Een integriteittoets op ruwe
meetdata door de netbeheerder kan daar een goede bijdrage aan leveren.

Jansen
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