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Bijlage 1 De micro-w/k: een uitleg 

Een micro-w/k is een warmtekrachtinstallatie, die toepasbaar zal zijn in de individuele woning of in 
gebouwen met een vergelijkbare warmtevraag. De micro-w/k is op het moment dat de 
afstudeerscriptie geschreven wordt nog niet commercieel op de markt beschikbaar. Deze bijlage geeft 
een uitleg over de micro-w/k en de technologieën waarop een micro-w/k gebaseerd kan zijn.  

1.1 Algemeen 
Door de inzet van micro-w/k installaties in de huishoudelijke sector kan een significante 
bijdrage worden geleverd aan de energiebesparing in huishoudens en daardoor aan een 
verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Figuur B1.1 geeft de energiebesparing weer die 
bereikt kan worden door de inzet van een micro-w/k installatie.  
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verhit (door extern warmte toe te voeren)  en gekoeld (door extern warmte te ontrekken). 
Hierdoor is men niet geboden aan een bepaald type brandstof. Figuur B1.2 geeft de werking 
van de Stirlingmotor weer. 

 

   
Figuur B1.1  Werking van de Stirlingmotor [c] 1 

 
Er zijn twee varianten in de Stirlingmotoren: de kinematische Stirlingmotor en de vrije zuiger 
Stirlingmotor. Bij de kinematische Stirlingmotor wordt de beweging van de zuigers door een 
systeem van drijfstangen en een krukas geregeld. Bij de vrije zuiger Stirlingmotor zijn de 
zuigers opgehangen aan veren en kunnen zodoende vrij op en neer bewegen. Deze veren zijn 
zeer flexibel in de bewegingsrichting van de zuiger, maar zeer star in de zijwaartse richting. Het 
eerste type Stirlingmotor vergt regelmatig onderhoud en maakt veel lawaai. Het tweede type 
Stirlingmotor kent daarentegen geen slijtage en is daardoor onderhoudsvrij.  

 
De micro-w/k installaties op basis van de Stirlingmotor (een vermogen van ± 1 kWelektrisch en ± 9 
kWthermisch

2) zijn nog niet commercieel op de markt verkrijgbaar. Sommige micro-w/k installaties 
zijn door de ontwikkelaars, zoals ENATEC3 en de BG Group, wel al getest in woningen. Van 
deze  micro-w/k installaties vinden momenteel de voorbereidingen plaats tot toepassing op 
grotere schaal.  

1.3 De brandstofcel 
Een brandstofcel zet op efficiënte wijze waterstof om in elektriciteit en warmte door middel van 
een elektrochemisch proces. Figuur B1.3 geeft de werking weer van een brandstofcel.  
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In de loop der jaren zijn diverse typen brandstofcellen ontwikkeld, die zich onderscheiden in 
het gebruikte type elektrolyt. Twee varianten lijken goede kansen te bieden in micro-w/k 
installaties, nl: de polymere cel (PEMFC) en de vastoxide cel (SOFC)4. De PEMFC heeft een 
bedrijfstemperatuur van 70-80˚. De lage bedrijfstemperatuur van de PEMFC benodigd een 
platinakatalysator. Platina is bij de lage bedrijfstemperatuur zeer gevoelig voor CO2-
vergiftiging, wat tot gevolg heeft dat er een aparte brandstof voorbereider nodig is, die er voor 
zorgt dat er nauwelijks (<20 ppm) of geen CO in het anodegas aanwezig is. De SOFC heeft 
daarentegen een bedrijfstemperatuur van 850-1000˚, waardoor methaan rechtstreeks aan de 
anode wordt omgezet. Het nadeel van de SOFC is echter dat de rookgassen een zeer hoge 
temperatuur hebben (>250 ˚C). 
 
Beide brandstofcellen zijn nog in het stadium van veldtesten en prototypeontwikkeling [g]. Een 
brandstofcel van een vermogen van 1kWelektrisch (of 5 kWelektrisch) zal een vermogen van ± 1.4 
kWthermisch

5 (of ± 7 kWthermisch) produceren. Marktintroductie van micro-w/k op basis van 
brandstofcellen is naar verwachting niet voor 2005 [h]. 

 
 
 
 

                                                           
4  Zie [f] voor meer informatie over de twee brandstofcellen; 
5  Uitgaande van een elektrisch rendement van 40% en een thermisch rendement van 55%; 
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Bijlage 2 Het laagspanningsnet: een uitleg 

In deze bijlage zal het Nederlands elektriciteitsnet centraal staan. Er zal globaal worden uitgelegd hoe 
onder andere het elektriciteitsnet is opgezet en wat betrekking heeft op het afstudeeronderzoek. Voor 
diepgaande informatie wordt er verwezen naar de literatuurlijst. 

2.1 De opzet van het Nederlands elektriciteitsnet 
In [a] wordt het Nederlands elektriciteitsnet verdeeld in een aantal verschillende netten, elk met 
een ander spanningsniveau. Ook is er een onderscheid te maken in Nederlands elektriciteitsnet 
naar de functie van deze netten: transportnet of distributienet. Een transportnet, bestaande uit 
meervoudige verbindingen, transporteert het elektrisch vermogen vanuit één of enkele 
voedingspunten in bulk naar één of enkele afnamepunten waar voeding naar andere netten 
plaatsvindt. Een distributienet, bestaande uit enkelvoudige verbindingen, transporteert het 
elektrisch vermogen in relatief kleine porties over een groot aantal afnamepunten. Figuur B2.1 
geeft dit weer: 
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  Netfuncties voor de verschillende spanningsniveaus [a] 

uik van het vermogen geleverd door laagspanningsnetten kunnen onderverdeeld 
aar het type gebruik:  
elijk kleinverbruik 

ishoudelijke kleinverbruik 
engd kleinverbruik (een combinatie van 1 en 2) 

te concluderen dat huishoudens aangesloten zijn op de laagspanningsnetten.  

W.L. Kling (werkzaam aan de faculteit Informatietechnologie en –systemen van de 
 legt uit dat het elektriciteitsnet is opgebouwd als een driefase netwerk. Uit [a] is te 
een driefase netwerk6 bestaat uit drie kabels, met elk een wisselspanning. Deze drie 

nningen hebben een gelijke effectieve waard, een gelijke frequentie en een onderling 
il van 120º. Professor W.L. Kling vertelt dat door deze uitvoering er een 
che situatie heerst bunnen het netwerk, waarbij de totale stroom nul is. Hierdoor is er 

gvoer van stroom naar de centrale (waar de elektriciteit is geproduceerd). Professor 
g legt over het laagspanningsnet uit, dat dit ook een driefase netwerk is met het 
at er meestal sprake is van een vierde kabel. Deze kabel dient om te voorkomen, dat er 

                              
 driefase netwerk aangeduid als een driefase systeem; 
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bij asymmetrie stroom door niet gewenste plekken loopt. Dit driefase systeem met de vierde 
kabel (die overigens de nul-geleider heet) wordt een vier-geleidersysteem genoemd. 

 
Het spanningsniveau van de laagspanningsnetten is 0,4 kV (zie figuur 1.a), wat overeen komt 
met een fasespanning van 0,23 kV [a]. De fasespanning kan uitgelegd worden aan de hand van 
[b], waarin staat dat deze spanning de verbruikerspanning is en tussen één geleider (= kabel) en 
de nulgeleider wordt afgenomen. Figuur B2.2, getekend door professor W.L. Kling en 
aangepast met informatie uit [b], geeft dit weer. 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur B2.2  Opbouw van een laagspanningsnet 
 

Uit [a] is te halen dat bij het ontwerpen van elektriciteitsdistributien
gedimensioneerd dat, ten aanzien van de groei in de belastin
levensduur van het betreffende distributienet, geen belangrijke ne
zijn. Dit impliceert dat men een net moet dimensioneren op de gel
die optreedt aan het eind van de economische levensduur.  Verd
middel van het hanteren van ‘extra marges’ een prognose aan de ve
rekening gehouden wordt met de optredende netverliezen. 

 
Netverliezen, bij laagspanningsnetten zo een 0,3 tot 2,1% (gemid
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zogenaamde cos φ-verbetering, ook wel een blindstroomcompe
dergelijke verbetering wordt ook de transportcapaciteit van de verb
uit wat de cos φ, ook wel de arbeidsfactor genoemd, is: 

 
De cos φ geeft aan of spanning en stroom in fase zijn. Wanneer spa
geldt dat de cos φ = 1 (φ is immers 0 º). Wanneer een onbelas
aangesloten met het net, kan men een drietal situaties onderscheide

• De rotorbekrachtiging is te klein, dat wil zeggen dat de 
kleiner zijn dan de netspanning; 

• De rotorbekrachtiging is zodanig dat de elektromotorische
netspanning; 

• De rotorbekrachtiging is te groot, dat wil zeggen dat de 
groter zijn dan de netspanning. 

 
Wanneer er sprake is van een onderbekrachtiging of van een over
zal er in de inductieve statorwikkeling een blindstroom vloeien: b
de generator een inductieve blindstroom aan het net, bij overbekrac
een capacitieve blindstroom aan het net. Bij een inductieve blinds

                                                           
7  De maximale belasting is de op een bepaald punt in het net de, op enig 

belasting [1].  
8  De elektromotorische krachten worden geïnduceerd door de motorische 

magnetische flux van de stator;  
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stroom die naijlt op de spanning en een cos φ die kleiner is dan 1. De cos φ wordt hier inductief 
genoemd. Bij een capacitieve blindstroom is er sprake van een stroom die voorijlt op de 
spanning en ook hier is de cos φ kleiner dan 1. De cos φ wordt hier capacitief genoemd. 

 
Wanneer de cos φ kleiner is dan 1, wordt de stroom voor de opwekking van hetzelfde 
vermogen groter, waardoor grotere koperdroorsneden van de toevoerleidingen en van de 
wikkelingen van generatoren en transformatoren nodig zijn. Tengevolge van de grotere stroom 
ontstaan in onder andere de leidingen grotere procentuele warmteverliezen. De 
elektriciteitsbedrijven, nu de netbeheerders, eisen derhalve in vele gevallen, dat de cos φ van 
het verbruik van een bepaalde installatie een zekere minimale waarde moet hebben.  

 
Een reductie van netverliezen kan worden behaald door een cos φ-verbetering. [a] geeft een 
voorbeeld waaruit blijkt dat als de cos φ verbeterd wordt van 0,8 naar 0,95, dat de netverliezen 
afnemen met een factor van ongeveer 30%. De transportcapaciteit van de verbinding wordt 
vervolgens verhoogd met ongeveer 19%.  

 
De cos φ wordt verder gebruikt om het vermogen te berekenen. Professor W.L. Kling legt uit 
dat het werkelijk of actieve vermogen, uitgedrukt in Watt, aangeduid wordt met [P].[P] kan 
men berekenen m.b.v. de volgende formule: 

Actief vermogen [P] = Spanning [V] * Stroom [A] * cos φ     
 
Wanneer φ = 0º, dan is alle vermogen actief. Wanneer φ = 90º, dan is er geen actieve 
vermogen en is alle vermogen reactief 

 
Het blindvermogen of reactief vermogen [Q], uitgedrukt in Var, kan men berekenen m.b.v. de 
volgende formule: 

Het reactief vermogen [Q] = Spanning [V] * Stroom [A] * sin φ 
 

Het schijnbaar vermogen, uitgedrukt in VA, wordt aangeduid met [S]. [S] kan men berekeken 
m.b.v. de volgende formule: 

Schijnbaar vermogen [S] = √ (P2+Q2) 
 

Het actief vermogen zorgt voor de overdracht van elektriciteit en het reactief vermogen zorgt 
voor het handhaven van de spanning [c]. 

2.2 Mogelijke problemen met het laagspanningsnet 
In [a] is uitgelegd dat met betrekking tot de structuur waarop de laagspanningsnetten zijn 
gedimensioneerd zijn, het in het algemeen moeilijk is om een andere structuur na te streven. De 
reden hiervan is dat de laagspanningsnetten gedimensioneerd zijn om elektrische energie aan te 
bieden aan alle hierop aangesloten verbruikers, die zich op vaste locaties bevinden. Daarom zijn 
laagspanningsnetten sterk geënt op de praktische, lokale situatie. Er bestaan een aantal 
verschillende mogelijkheden voor de structuur van laagspanningsnetten (zie figuur 2.3). Als 
gevolg is het moeilijk aan te geven welke mate van eigen elektriciteitsproductie en 
teruglevering van deze elektriciteit door huishoudens mogelijk is. Per laagspanningsnet zou dit 
bekeken moeten worden. 
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Figuur B2.3  Verschillende Laagspanningsnetstructuren [a] 

 
Hieronder wordt er stilgestaan9 bij mogelijke problemen, die zich kunnen voordoen wanneer er 
gericht wordt op de beantwoording van de vraag:  

 
“In hoeverre is de toepassing van installaties voor eigen elektriciteitsproductie (hierna: de 
installatie(s)) mogelijk, wanneer er gekeken wordt naar de huidige laagspanningsnetten”. 

 
In [b] wordt uitgelegd dat als installaties op het (laagspannings)net worden aangesloten, er 
blindstroom zal vloeien. De grootte van deze blindstroom is afhankelijk van de grootte van de 
cos φ van de installatie (zie bijlage 1). Wanneer de teruggeleverde elektriciteit een cos φ heeft 
dat de cos φ van het net verandert en dus een faseverschuiving van spanning en stroom 
veroorzaakt, kan dit zowel een netverlies als een transportcapaciteitsverlies betekenen. Via wet- 
en regelgeving zijn voorwaarden gesteld aan netbeheerders die betrekking hebben op het 
capaciteit van het net. Om bovengenoemd capaciteitsverlies tegen te gaan, stellen netbeheerders 
grenzen aan de installaties voor zowel de inductieve cos φ als de capacitieve cos φ (zie 
hoofdstuk 3). Deze grenzen geven de minimale waarde aan die de cos φ mag hebben. 

 
Via wet- en regelgeving zijn ook voorwaarden gesteld aan netbeheerders die betrekking hebben 
op de betrouwbaarheid van het net. Wanneer huishoudens grootschalig elektriciteit zullen 
teugleveren, zal dit ook van invloed kunnen zijn op deze betrouwbaarheid. Dhr. P. Vaessen van 
KEMA geeft weer hoe een (laagspannings)net in termen van spanning eruit ziet: 

 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur B2.4  Boven- en onderspanning van een net 
 

Wanneer elektriciteit door een huishouden wordt teruggeleverd, kan plaatselijk de spanning in 
een net omhoog gaan. Deze spanning kan in grootte uitkomen boven de bovenspanningsgrens.  

 
Professor W.L. Kling legt uit dat wanneer veel huishoudens zelf elektriciteit gaan produceren 
en terug gaan leveren aan het net, de netbelasting ook lager kan zijn. Er wordt immers minder 
elektriciteit van het net gevraagd. Ook deze situatie dient te worden onderzocht om 
consequenties.  

                                                           
9  Voor diepgaande informatie wordt er gewezen naar de literatuurlijst; 
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Wanneer elektriciteit wordt teruggeleverd door meerdere huishoudens staat er in [a] 
beschreven dat decentrale opwekinstallaties (dus ook installaties voor elektriciteitproductie in 
huishoudens) invloed kunnen hebben op het beveiligingssysteem. Die invloed vindt 
voornamelijk zijn oorzaak in het feit dat de opwekker tijdens een kortsluiting een verandering 
van de richting en de grootte van de kortsluitstroom teweeg kan brengen. Daardoor kan de 
stroomverdeling in het netgedeelte zich gaan gedragen als in een vermaasd net (zie bijlage 1, 
figuur 1.c). Het is dan de richtingsbeveiliging die de eigen ongestoorde sectie ten onrechte kan 
afschakelen, in het geval van een kortsluiting in de nabijheid van de voedingsbron. De 
beveiliging ziet deze sluitingen dan ten onrechte als een storing, terwijl er op het afgesloten net 
nog steeds spanning kan staan. Een dergelijke situatie dient voorkomen te worden. 
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Literatuurlijst bijlage 2 
 
[a] Elektriciteitsdistributienetten, EnergieNed, Deventer, Kluwer BedrijfsInformatie B.V., 1996; 
[b] Keuvelaar, B., Elektrische inrichtingen van centrales; naar het college van Lector dr. Ing. O. Kickert, 

Technische Hogeschool Afdeling der Elektrotechniek, Delft, 1975; 
[c] Künneke, R.W., et al, Innovatie in energienetwerken: Een studie naar de veranderende verhouding 
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Bijlage 3 Het huidige juridische kader 

In deze bijlage zijn de voorwaarden uit wet- en regelgeving opgesomd, die het juridische kader 
vormen binnen het afstudeeronderzoek. Dit juridische kader is gebruikt in de beschrijving van de 
huidige situatie voor het huishoudelijke meetsysteem (zie hoofdstuk 2) en voor het beschrijven van 
knelpunten en bijbehorende oplossingsrichtingen (zie hoofdstuk 5).  
 
De volgende wet- en regelgeving vormen het juridische kader: 

1. Elektriciteitswet 1998 [a]; 
2. De Technische Codes: 

A. Meetcode Elektriciteit, versie 01-03-2004 [b]; 
B. Netcode, versie 01-03-2003 [c]; 
C. TarievenCode, versie 02-2004 [d]; 

3. De bijlagen bij de Technische Codes: 
A. Begrippenlijst, versie 01-03-2004 [e]; 
B. Gebiedsindeling, versie 18-08-2003 [f]; 

4. De Ijkwet (Stb. 1997, 693), versie 01-05-1989 [g]. 
 
Figuur b.1 geeft het huishoudelijke meetsysteem weer (zoals deze weergegeven is in figuur 2.2 uit 
hoofdstuk 2 van de afstudeerscriptie). Dit huishoudelijke meetsysteem en diens omgeving zullen 
gebruikt worden om het juridische kader te beschrijven. 

3.1 De omgeving van het huishoudelijke meetsysteem 
Hieronder zijn voorwaarden vermeld, die betrekking hebben op de omgeving van het 
huishoudelijke meetsysteem.  

3.1.1 De aansluiting 
Wanneer een huishouden elektriciteit wil afnemen van het laagspanningsnet, zal het 
huishouden een aansluiting tot het laagspanningsnet moeten hebben. Als deze aansluiting niet 
aanwezig is, zal het huishouden een verzoek moeten doen voor zowel een aansluiting op het 
laagspanningsnet als voor het transport van elektriciteit. Beide verzoeken doet het huishouden 
bij de netbeheerder van het betreffende laagspanningsnet. De netbeheerder is wettelijk verplicht 
degene die daarom verzoekt te voorzien van de aansluiting en een aanbod te doen om met 
gebruikmaking van het door hem beheerde net transport van elektriciteit mogelijk te maken, 
beide tegen een bepaald tarief10 en voorwaarden (art. 23 en 24, Elektriciteitswet 1998). Op basis 
van tabel 1 uit de Netcode bepaalt de netbeheerder in welke vorm de transportcapaciteit op de 
aansluiting ter beschikking wordt gesteld. Hij is toegestaan om voor zijn gebied afwijkende 
tabelwaarden vast te stellen (art. 2.1.1.1, Netcode). 
 
Tabel B3.1 Gegevens uit tabel 1 van de Netcode, die betrekking hebben op laagspanningsnetten 
Aansluitcapaciteit Nominale aansluitspanning 
< 5,5 kVA 0.23 kV 
> 5,5 kVA en t/m 60 kVA 0,4 kV 
> 6 kVA en t/m 0,3 MVA af secundaire zijnde LS-transformator 0,4 kV 

 
Een aansluiting waar de netbeheerder van mening is, dat er geen grotere gelijktijdige schijnbare 
belasting dan 5,5 kVA11 kan worden verwacht, wordt als een éénfase-aansluiting uitgevoerd 

                                                           
10  Voor elk van de netbeheerders heeft de Dte de te gebruiken tarieven vastgesteld; 
11  Bijlage 1 “Het Nederlands elektriciteitsnet: een uitleg” legt uit hoe het vermogen uitgedrukt in kVA bepaald 

kan worden.; 
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(art. 2.2.1.4, Netcode). Een aansluiting waar de netbeheerder van mening is dat er een grotere 
gelijktijdige schijnbare belasting dan 5,5 kVA kan worden verwacht, wordt als driefase-
aansluiting uitgevoerd (art. 2.2.1.5, Netcode).Wanneer machines in het huishouden worden 
aangesloten die een nominaal vermogen van groter dan 2 kW hebben, wordt de aansluiting ook 
als een driefase-aansluiting uitgevoerd (art. 2.2.1.7, Netcode).  
 Wanneer er een aansluiting aanwezig is en elektriciteit naar het huishouden getransporteerd 
kan worden, zal deze elektriciteit door een elektriciteitsleverancier aan het huishouden worden 
geleverd. Elektriciteitsleveranciers dienen een vergunning te hebben om elektriciteit te leveren 
aan huishoudens. Huishoudens zijn tot 1 januari 2004 (ingangsdatum van de laatste fase van de 
liberalisering) nog beschermde afnemers. Een beschermde afnemer beschikt namelijk over een 
aansluiting op het laagspanningsnet, die een totale maximale doorlaatwaarde heeft van ten 
hoogste 3*80 ampère (artikel 1 lid 1d, Elektriciteitswet 1998). 

3.1.2 De omgeving van de elektriciteitsmeter 
De plaats van de comptabele meetinrichting wordt door de netbeheerder in overleg met het 
huishouden en het door hem aangewezen meetbedrijf bepaald (art. 2.1.3.2, Netcode). Hierbij 
wordt de toegang tot deze ruimte niet op een naar het oordeel van de netbeheerder 
ontoelaatbare wijze belemmerd (art. 2.1.2.2, Netcode). Een kast wordt ter beschikking gesteld 
voor het onderbrengen van de meetinrichting en alle tot de aansluiting behorende apparatuur 
(art. 2.2.2.2, Netcode).  

3.1.3 Actoren 
De transport van elektriciteit zijn netbeheerders aangewezen. Deze netbeheerders hebben de 
volgende taken (art. 16, Elektriciteitswet 1998): 

1. De door hem beheerde netten in werking te hebben en te onderhouden; 
2. De veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit 

over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen; 
3. De netten aan te leggen, te herstellen, te vernieuwen of uit te breiden; 
4. Voldoende reservecapaciteit voor het transport van elektriciteit aan te houden; 
5. Op de grondslag van artikel 23 (van de Elektriciteitswet 1998) derden te voorzien van een 

aansluiting op de netten en hun 
6. Desgevraagd een meter ter beschikking te stellen; 
7. Op de grondslag van artikel 24 (van de Elektriciteitswet 1998) ten behoeve van derden 

transport van elektriciteit uit te voeren; 
8. Het bevorderen van de veiligheid bij het gebruik van toestellen en installaties die 

elektriciteit verbruiken; 
9. Op verzoek van een producent vast te stellen of diens productieinstallatie geschikt is 

voor de opwekking van duurzame elektriciteit dan wel of sprake is van een installatie 
voor warmtekrachtkoppeling met een bij ministeriële regeling vast te stellen mate van 
reductie van de uitstoot van kooldioxide, alsmede of de meetinrichting geschikt is voor 
de meting van de elektriciteit,die met de productie-installatie wordt opgewekt en op een 
net of een installatie ingevoed; 

10. De hoeveelheid elektriciteit te meten die afkomstig is van een productie-installatie voor 
duurzame elektriciteit of klimaatneutrale elektriciteit of van een installatie voor 
warmtekrachtkoppeling. 

 
Elektriciteitsleveranciers hebben de taak elektriciteit te leveren aan afnemers. Als een 
huishouden de afnemer is, heeft de elektriciteitsleverancier een bepaalde leveringsvergunning 
nodig (art. 53 lid 1, Elektriciteitswet 1998). De vergunning houder is vervolgens verplicht in het 
gebied waarvoor de leveringsvergunning is verleend, elektriciteit te leveren ten behoeve van 
elke beschermde afnemer die in dat gebied gevestigd is en die daartoe een verzoek doet, tegen 
een bepaald leveringstarief  (art. 56 lid 1, Elektriciteitswet 1998). 
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Huishoudens hebben ten eerste de verantwoordelijkheid voor het aanwezig zijn op de 
netaansluiting van o.a. een elektriciteitsmeter en voor het correct en tijdig (doen) vaststellen en 
(doen) doorgeven van de nodige meetdata (art. 1.1.3, Meetcode Elektriciteit). Verder hebben zij 
de plicht te zorgen voor comptabele meting bij het overdrachtspunt van de netaansluiting met 
inachtneming van de Meetcode Elektriciteit (art. 2.1.3.1, Netcode). Huishoudens kunnen of de 
verantwoordelijkheid laten uitoefenen door een erkend meetbedrijf, of zelf optreden als 
meetverantwoordelijke, mits zij beschikken over een schriftelijk vastgelegd kwaliteitssysteem, 
dat voldoet aan de ISO 9001 norm (art 1.2.8, Meetcode Elektriciteit). 
 
Meetbedrijven, die voor huishoudens de meetverantwoordelijkheid uitoefenen, hebben het 
recht de werkzaamheden, als meetdata verzamelen en deze overdragen aan de netbeheerder, 
aan te bieden als dienst (art. 1.2.3 lid b, Meetcode Elektriciteit). 

3.2 Het huishoudelijke meetsysteem 
Hieronder zijn voorwaarden vermeld, die betrekking hebben op de omgeving van het 
huishoudelijke meetsysteem.  

3.2.1 Datageneratie en registratie 
Als er door het huishouden elektriciteit kan worden afgenomen van het elektriciteitnet, moet er 
meting van deze afgenomen elektriciteit plaatsvinden. Het huishouden heeft de plicht zorg te 
dragen voor een comptabele meting van de netaansluiting (art. 2.1.3.1, Netcode). Deze 
comptabele meting houdt in, dat de meetdata gebruikt wordt voor de verrekening van 
geleverde diensten (Begrippenlijst). Voor de comptabele meting kan een huishouden een 
verzoek indienen bij de betreffende netbeheerder om een meter12 beschikbaar te stellen (art. 16 
lid 1e, Elektriciteitswet 1998). Het huishouden huurt of least deze meter vervolgens van de 
elektriciteitsleverancier. Het huishouden kan er echter ook voor kiezen een meter zelf te laten 
plaatsen. Deze meter kan het huishouden aanschaffen, huren of leasen bij een meetbedrijf. De 
liberalisering van de elektriciteitssector heeft namelijk ook de metermarkt vrijgesteld, waarmee 
het eigendom van nieuwe meters is vrijgegeven13. 
 
Ongeacht hoe het huishouden er voor zorgt dat er een meter aanwezig is in het 
overdrachtspunt, er dient een beheerovereenkomst te worden gesloten met een 
meetverantwoordelijke, voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden met betrekking tot 
de meetinrichting. Werkzaamheden t.b.v. datacollectie vallen onder deze beheerovereenkomst. 
Per netaansluitpunt is er één meetverantwoordelijke (art. 1.3.1, Meetcode Elektriciteit). 
Wanneer de elektriciteitsmeter het eigendom is van de netbeheerder, wijst de netbeheerder een 
erkende meetverantwoordelijke aan. Voor alle elektriciteitsmeters die niet het eigendom zijn 
van de netbeheerder, wijst het huishouden een erkende meetverantwoordelijke aan (art. 3.2.1 
en 3.2.3, Meetcode Elektriciteit). De erkende meetverantwoordelijke verstrekt, geen 
meetgegevens van het betreffende huishouden aan derden die geen netbeheerder zijn, anders 
dan met schriftelijke toestemming van de desbetreffende huishouden (art. 1.6.1, Meetcode 
Elektriciteit). 

 
De elektriciteitsmeter die in een huishouden aanwezig is, hoeft niet dagelijks op afstand 
uitleesbaar te zijn. Een huishouden heeft namelijk een gecontracteerd vermogen dat kleiner is 
dan 0.1 MW (art 2.1.2, Meetcode Elektriciteit). Voor de elektriciteitsmeter zijn een aantal 

                                                           
12  De meter is een meetmiddel, waarmee de comptabele meetinrichting is opgebouwd; 
13  Wanneer een meter echter gehuurd wordt van de elektriciteitsleverancier, kan het huishouden met 

inachtneming van de daarvoor geldende termijnen dit huurcontract opzeggen en zelf een meter (laten) 
plaatsen;  
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algemene zaken vastgelegd. Met betrekking tot foutgrenzen voor de meetinrichting is 
vastgelegd welke onnauwkeurigheid is toegestaan:  

• De onnauwkeurigheid van een voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting, 
die is aangesloten via stroomtransformatoren (bijlage 4, Meetcode Elektriciteit); 

• De onnauwkeurigheid van een voor de eerste maal in gebruikt te nemen meetinrichting, 
wanneer het een direct aan te sluiten kWh-meter betreft (bijlage 5, Meetcode 
Elektriciteit); 

• De onnauwkeurigheid van een in gebruikzijnde meetinrichting, die is aangesloten via 
stroomtransformatoren (bijlage 10, Meetcode Elektriciteit); 

• De onnauwkeurigheid van een in gebruikzijnde meetinrichting, wanneer het een direct 
aan te sluiten kWh-meter betreft (bijlage 11, Meetcode Elektriciteit). 

 
Een elektriciteitsmeter registreert meetdata over de uitgewisselde hoeveelheid energie en de, al 
dan niet, gecodeerde aanduiding van de meetperiode (art. 2.3.5.1, Meetcode Elektriciteit). 
Wanneer er sprake is van elektriciteit die in de woning wordt geproduceerd en aan het 
laagspanningsnet wordt teruggeleverd, zal er bij de registratie van de uitgewisselde 
hoeveelheid energie onderscheid moeten worden gemaakt naar afgenomen elektriciteit en 
teruggeleverde elektriciteit (art. 2.3.5.2, Meetcode Elektriciteit). Als er sprake is van een 
elektriciteitsmeter met teruglooprem, hoeft er geen onderscheid te worden gemaakt (art. 2.3.5.3, 
Meetcode Elektriciteit). 
 
De locatie van de elektriciteitsmeter wordt door de netbeheerder in overleg met het huishouden 
en het door hem aangewezen meetbedrijf bepaald (art. 2.1.3.2, Netcode). Hierbij wordt de 
toegang tot deze ruimte niet op een naar het oordeel van de netbeheerder ontoelaatbare wijze 
belemmerd (art. 2.1.2.2, Netcode). Een kast wordt ter beschikking gesteld voor het 
onderbrengen van de meetinrichting en alle tot de aansluiting behorende apparatuur (art. 
2.2.2.2, Netcode).  

3.2.2 Dataverzameling 
Voor huishoudens geldt dat tenminste eenmaal per jaar in de twee maanden voorafgaand aan 
de maand die is opgenomen in het aansluitingenregister, de geregistreerde meetdata 
vastgesteld worden door de betreffende meetverantwoordelijke (art. 3.2.1.2, Meetcode 
Elektriciteit). De netbeheerder beheert voor het eigen net een aansluitingenregister, waarin per 
netaansluiting (geïdentificeerd door een zogenoemd EAN-code) een aantal zaken is vastgelegd. 
Voor huishoudens betreft dit onder andere:  

• De naam van de aangeslotene; 
• De adres, postcode- en woonplaatsgegevens behorende bij het overdrachtspunt van de 

netaansluiting; 
• De maand waarin in de regel door de netbeheerder de jaarafrekening plaatsvindt; 
(art. 2.1.6.1, Netcode) 

 
De verzameling van deze meetdata vindt in de regel plaats door uit- of aflezing van de 
meetinrichting door de aangewezen meetverantwoordelijke. De meetverantwoordelijke kan 
echter van het huishouden verlangen dat het huishouden de stand zelf opneemt en deze stand 
op een door het meetbedrijf te bepalen wijze en binnen een door het meetbedrijf aangegeven 
termijn doorgeeft aan het meetbedrijf (art. 3.2.1.3, Meetcode Elektriciteit). Als het huishouden 
de meterstanden opneemt en doorgeeft aan de meetverantwoordelijke, dient deze ten minste 
eenmaal per drie jaar zelf de gegenereerde meetdata vast te stellen door middel van aflezing 
(art. 3.2.1.5, Meetcode Elektriciteit).  
 



 
Het huishoudelijk meetsysteem: nu en in de toekomst            door: N. Ramautar – Sonai 
 

 15

Om het verrekeningsproces te ondersteunen, dienen niet alleen de geregistreerde meetdata te 
worden verzameld, maar ook zogenoemde administratieve data. Deze data worden vanaf de 
beheerovereenkomst tussen meetverantwoordelijke en huishouden verzameld en betreffen 
onder andere  

• De EAN-code van de netaansluiting waar de meetinrichting bij hoort; 
• Van elk in gebruik zijnd telwerk: 

o het nummer van de meter waarvan het telwerk deel uitmaakt; 
o de omschrijving van de te meten grootheid; 
o de vermenigvuldigingsfactor; 
o het aantal posities; 
o de stand op het moment van ingebruikname; 
o de datum en het tijdstip van ingebruikname. 

 (art. 2.3.2.1 Meetcode Elektriciteit)  

3.2.3 Dataopslag 
Verzamelde data dienen opgeslagen te worden, aangezien de verrekening (= in de huidige 
situatie de reden voor datagebruik) altijd achteraf gebeurd. Als de meetverantwoordelijke de 
geregistreerde meetdata heeft verzameld,  dienen deze meetdata te worden opgeslagen in niet-
vluchtige buffers (art. 3.2.4.1, Meetcode Elektriciteit) voor een periode van zeven jaar (art. 
3.2.4.3, Meetcode Elektriciteit). Kennisneming van data is voorbehouden aan die partijen die 
daartoe op grond van de Meetcode Elektriciteit, wetgeving en/of rechtsgeldig gesloten 
overeenkomsten zijn gerechtigd (art. 3.2.4.2, Meetcode Elektriciteit). De data dienen beveiligd 
te zijn tegen wijziging ervan (art. 3.2.4.3, Meetcode Elektriciteit).  
 
De administratieve data worden vastgelegd in een meterregister, actueel gehouden en 
tenminste zeven jaar na beëindiging van de beheerovereenkomst door de 
meetverantwoordelijke bewaard (art. 2.3.2.4, Meetcode Elektriciteit). 

3.2.4 Datagebruik 
Nadat meetdata opgeslagen is, dient de meetdata voor gebruik overgedragen te worden door 
het meetbedrijf aan de netbeheerder. De meetdata dienen namelijk verwerkt te worden, ten 
einde te kunnen worden gebruikt. De overdracht van meetdata wordt uitgevoerd door het 
meetbedrijf. Meetdata van huishoudens worden jaarlijks aan de netbeheerder verstekt, uiterlijk 
op de tiende werkdag van de maand die is aangegeven in het aansluitingenregister (art. 3.2.3.1, 
Meetcode Elektriciteit) 
 
De netbeheerder bewaakt de ontvangst van meetdata van aangeslotenen, die hij van het 
meetbedrijf ontvangt. Bij geconstateerde tekortkomingen informeert de netbeheerder het 
meetbedrijf en stelt het meetbedrijf zonodig in gebreke (art. 4.1.2, Meetcode Elektriciteit). De 
meetdata worden vervolgens gebruikt om de schattingen van de verbruikte elektriciteit te 
corrigeren (bijlage 14, Meetcode Elektriciteit). Voor huishoudens wordt er namelijk gebruik 
gemaakt van een jaarlijkse schatting van de totale hoeveelheid elektriciteit die tussen het 
laagspanningsnet en het huishouden zal worden uitgewisseld. De schatting van de totale 
hoeveelheid elektriciteit die tussen het laagspanningsnet en een huishouden zal worden 
uitgewisseld, is gebaseerd op van tevoren vastgestelde verbruiksprofielen per categorie 
waarbinnen een huishouden kan vallen. 
 
De geschatte hoeveelheid elektriciteit, die uitgedrukt is in kilowattuur, wordt gedeeld door 12 
en wordt vervolgens maandelijks met het huishouden verrekend. Na 12 maanden wordt de 
daadwerkelijke totale hoeveelheid uitgewisselde elektriciteit (= de verzamelde meetdata) 
gebruikt om na te gaan of er teveel of te weinig is verrekend met het huishouden. Wanneer er 
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teveel is verrekend, krijgt het huishouden aan het eind van het jaar het teveel teruggestort. 
Wanneer er te weinig is verrekend, zal het huishouden het overige bedrag moeten betalen.  
 
Eens per jaar vindt er een dataoverdracht plaats van de jaarlijkse schatting van de totale 
hoeveelheid elektriciteit die in het komende jaar tussen het laagspanningsnet en een bepaald 
huishouden zal plaatsvinden en eens per jaar vindt er dataoverdracht plaats van de 
daadwerkelijke hoeveelheid uitgewisselde elektriciteit. Verschillende overdrachten vanuit de 
netbeheerder kunnen plaatsvinden: 

1. Dataoverdracht in het kader van programmaverantwoordelijkheid 
2. Dataoverdracht in het kader van transport- en systeemdiensten 
3. Dataoverdracht in het kader van regeling groencertificaten  
4. Dataoverdracht in het kader van marktfacilitering  

 
Ad. 1. Huishoudens zijn programmaverantwoordelijk, maar dragen deze 

verantwoordelijkheid over aan hun elektriciteitsleverancier (art. 4.5.1, Meetcode 
Elektriciteit). Ten behoeve van de programmaverantwoordelijkheid geeft de 
netbeheerder de geschatte data door (Meetcode Elektriciteit). Ten behoeve van de 
programmaverantwoordelijkheid geeft de netbeheerder dus niet de werkelijke 
meetdata door. De overdracht vindt jaarlijks plaats of zoveel vaker als 
overeengekomen met het huishouden (art. 4.2.11, Meetcode Elektriciteit) 

Ad. 2. Ten behoeve van de verrekening van de transportdiensten geeft de netbeheerder 
aan andere op zijn net aangesloten netbeheerders de meetdata door (art. 4.3.4 
Meetcode Elektriciteit). Ten behoeve van de verrekening van de systeemdiensten 
geeft de netbeheerder aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de 
meetdata door (art. 4.3.5, Meetcode Elektriciteit). Deze overdrachten vinden 
jaarlijks plaats of zoveel vaker als overeengekomen met het huishouden (art. 4.3.6, 
Meetcode Elektriciteit) 

Ad. 3. Ten behoeve van de regeling groencertificaten geeft de netbeheerder aan de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de hoeveelheid aan duurzame 
elektriciteit door die een huishouden aan het net teruggeleverd heeft (art. 4.4.1, 
Meetcode Elektriciteit). Ook geeft de netbeheerder deze hoeveelheid door aan het 
betreffende huishouden (art. 4.4.2, Meetcode Elektriciteit). Deze overdrachten 
vinden éénmaal per jaar (of zoveel vaker als overeengekomen met het huishouden) 
plaats op een door de netbeheerder te bepalen tijdsstip (art. 4.4.4, Meetcode 
Elektriciteit). 

Ad. 4. Ten behoeve van de marktfacilitering draagt de netbeheerder de laatste en 
voorlaatste kWh-meterstand(en) alsmede de hoeveelheid in de tussenliggende 
periode op de desbetreffende netaansluiting uitgewisselde elektrische energie 
door, tenzij op grond van een aansluit- en transportovereenkomst of 
leveringsovereenkomst met de desbetreffende aangeslotene anders is 
overeengekomen. De overdracht vindt plaats uiterlijk op de vijftiende werkdag 
van de maand genoemd in het aansluitingenregister (art. 4.5.1, MeetCode 
Elektriciteit). 

 
Na de dataoverdrachten vindt er maandelijks een verrekening plaats op basis van schattingen 
(dataoverdracht programmaverantwoordelijkheid) en jaarlijks een verrekening plaats van te 
veel of te weinig betaalde gelden (dataoverdracht marktfacilitering). Beide verrekeningen 
gebeuren tegen een bepaald nettarief.  
 
De opbouw van het nettarief vindt zijn basis in de Tarievencode van de Dte. De TarievenCode 
is een regeling die de elementen en wijze van berekening van de gebruikte tarieven beschrijft. 
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Het nettarief is opgebouwd uit een tarief voor de aansluitdienst, de transportdienst en de 
systeemdienst. Het tarief voor de systeemdienst wordt niet verhaald op huishoudens. Hierdoor 
heeft de tarievenstructuur betrekking op: 

1. Een tarief voor de aansluitdienst 
Het tarief voor de aansluitdienst (het aansluittarief) dekt de initiële investeringskosten en 
de onderhoudskosten. Het tarief bestaat uit een eenmalig bedrag op basis van de initiële 
investeringskosten voor het aansluiten van het huishouden op het laagspanningsnet en 
een periodieke vergoeding in euro’s per maand ter dekking van de kosten voor het in 
stand houden van de aansluiting.  

2. Een tarief voor de transportdienst 
Het tarief voor de transportdienst (het transporttarief) dekt de kosten die gemaakt 
worden voor het transporteren van elektriciteit. Het tarief is te splitsen in een 
transportafhankelijk deel en een transportonafhankelijk deel. Het transportafhankelijke 
tarief – dit is voor huishoudens de kostentoerekening aan verbruikers volgens het 
cascade-beginsel en het transportafhankelijke verbruikers transporttarief (TAVT) – wordt  
vastgesteld door middel van algemene formules.  
 
Het transportonafhankelijke tarief – het landelijke uniforme producenten transporttarief 
– is opgebouwd uit o.a. de kosten van meetdataverwerking en de operationele kosten in 
verband met de meetdataverwerking. Het transport wordt bepaald door de toegerekende 
kosten te delen door het aantal verbruikers in een zogenaamde tariefcategorie. 
 

De geleverde elektriciteit wordt verrekend tegen een tarief dat opgebouwd is uit een 
belastingstarief en leveringstarief. De belasting, die betaald dient te worden over de van het 
laagspanningsnet afgenomen elektriciteit, is opgebouwd uit de BTW en de REB14. Het gebruikte 
leveringstarief wordt voor elke elektriciteitsleverancier bepaald door de Dte. In de huidige 
situatie wordt er ook een bepaalde vergoeding gegeven aan de door het huishouden 
teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit.  

De Dte stelt de aansluittarieven, transporttarieven en leveringstarieven voor elektriciteit (met 
inbegrip van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering van de 
netbeheerders) vast voor de netbeheerders en de elektriciteitsleveranciers. De Dte controleert en 
publiceert vervolgens de prijzen. 

 
 
 
 
 

                                                           
14  De REB is per 1 januari 1996 ingevoerd voor o.a. huishoudens om energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag 

te bevorderen. De REB wordt onder andere aangewend voor subsidies op energiezuinige apparaten en voor 
energiebesparende maatregelen. De REB is gekoppeld aan het verbruik: wie veel verbruikt, betaald veel REB. 
REB wordt door de leverancier geïnd en afgedragen aan de Nederlandse overheid; 
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Bijlage 4 Interviewverslagen 

In deze bijlage zijn alle interviewverslagen te vinden, die elk een samenvatting geven van een 
gehouden interview. 

4.1 Inleiding 
Om te specificeren wat er van de actoren gevraagd kan worden in een interview, is er ten eerste 
nagedacht over hoe de situatie rondom het meetsysteem in een huishouden eruit ziet in de 
huidige situatie. Hierbij zijn factoren gezocht, die van invloed zijn op het meetsysteem in de 
huidige situatie. Tevens zijn deze factoren gekoppeld aan een actor, die meer informatie over 
deze factor zou kunnen geven. In figuur 4.a staat de huidige situatie weergegeven. Op basis van 
deze figuur zijn interviewvragen bedacht over de huidige situatie. 
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over hoe de toekomstige situatie rondom het meetsysteem in 
en te zien. Hierbij is gedacht aan verschillende denkbare 
omen die voor deze datagebruiken nodig zijn. Tevens is er 
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 is weergegeven in figuur B4.2. Op basis van deze figuur zijn 
 de actoren over de toekomstige situatie.  
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Figuur B4.2  De toekomstige situatie 
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 Tabel B4.1  Gehouden interviews - actoren 
Type actor Naam van actor Naam respondent Mondeling/ 

schriftelijk 
Datum interview 

Meetbedrijf InfraXS.com R. Capriati Mondeling 3-04-2003 
Netbeheerder ENECO NetBeheer B.V T. Sacharias Mondeling 8-04-2003 
Netbeheerder ENECO NetBeheer B.V. T. Meeks Schriftelijk 6-05-2003 
Meetbedrijf Essent Energie Meetbedrijf J. Ten Klooster Schriftelijk 15-04-2003 

13-05-2003 
Meetbedrijf Landis+Gyr B.V. T. Kruit Mondeling 13-05-2003 
Organisatie  KEMA P. Vaessen Mondeling 11-06-2003 

 
Vooraf aan deze interviews is professor W.L Kling, werkzaam aan de faculteit 
Informatietechnologie en Systemen aan de TU Delft, afdeling Elektrische Energietechniek - 
Elektriciteitsvoorziening, geïnterviewd, met het doel informatie te verkrijgen over het 
Nederlands elektriciteitsnet (zie bijlage 1). Professor W.L. Kling is tevens werkzaam bij TenneT.  

 
Tabel B4.2  Gehouden interview - overig-1 
Type actor Naam van actor Naam respondent Mondeling/ 

schriftelijk 
Datum interview 

Overig ITS TUDelft Prof.ir. W.L. Kling Mondeling 26-03-2003 

 
Naast de interviews met de in tabel B4.1 genoemde respondenten, zijn een tweetal interviews 
gehouden met overige organisaties: één na verwijzing door een collega van Cogen Project 
(interview met de SDE) en een na literatuuronderzoek over docenten binnen de sectie E&I van 
de faculteit TBM.  

 
 Tabel B4.3  Gehouden interviews - overig-2 

Type actor Naam van actor Naam respondent Mondeling/ schriftelijk Datum interview 
Overig SDE Mw.Drs.S.I. Bestebroer  Mondeling 22-05-2003 
Overig TBM TUDelft Mevr.mr.S.S. Biesheuvel-

Roosenburg 
Mondeling 05-06-2003 

 
De SDE (Samenwerkingsverband Duurzame Energie) heeft de ambitie om door middel van 
vernieuwend en uitdagend onderzoek een nieuwe denkwijze te introduceren om de 
toekomstige energievoorziening in Nederland vorm te geven. Mevrouw Bestebroer is 
werkzaam als Programmamanager Systeemintegratie voor de cluster Distributed Generation. 
Het is daarom interessant haar mening over ontwikkelingen en toekomstvisies mee te nemen in 
het afstudeeronderzoek. 

 
Mevrouw Biesheuvel is als toegevoegd onderzoeker verbonden aan Toegevoegd onderzoeker, 
verbonden aan het Delfts Interdisciplinair Onderzoekscentrum "Infrastructuren". Dit 
onderzoekscentrum richt zich op het uitvoeren van vergelijkende analyses van technologische, 
economische en administratieve ontwikkelingen in verschillende infrastructuren, onder andere 
die van de energiesector. Om haar werkzaamheden als docent (o.a. in energierecht) en om haar 
werkzaamheden als toegevoegd onderzoeker, is het interessant haar mening over 
ontwikkelingen en toekomstvisies mee te nemen in het afstudeeronderzoek.  

 
Op de volgende pagina’s staan de verslagen van de gehouden interviews. 

Cogen Projects
Juiste titels opzoeken: visitekaartjes
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Interviewverslag A:  Docent ITS TUDelft – Prof.  W. L. Kling 
 
Respondent:  Prof. W. L. Kling (Faculteit Informatietechnologie en Systemen, TU Delft) 
Datum:    woensdag 26 maart ’03 
Plaats:    Delft 

 
N. Sonai opent het interview door haar afstudeeropdracht toe te lichten. N. Sonai maakt duidelijk dat 
zij deels onbekend is met de elektrotechnische kant van het meetsysteem en het netwerksysteem. Prof. 
Kling springt hierop in door uitleg te geven over belangrijke begrippen die te maken hebben met 
netwerken. 

 
Uitvoering van het elektriciteitsnetwerk: 
Het openbare elektriciteitsnetwerk is uitgevoerd als drie-fasen netwerk (= drie kabels, waardoor in 
principe een even grote stroom loopt die 120 graden in fase verschilt per kabel). Door deze uitvoering 
is in de symmetrische situatie de totale stroom nul, waardoor er dus geen terugvoer van stroom naar 
de centrale hoeft plaats te vinden. Dit drie-fasen netwerk is ook te vinden in het laagspanningsnet, 
met het verschil dat er meestal sprake is van een vierde kabel om te voorkomen dat bij asymmetrie er 
stroom door niet gewenste plekken loopt.   
 
Wanneer een micro-w/k aangesloten zou worden op het laagspanningsnet, zal aan de hand van de 
aansluitcapaciteit een aansluiting gemaakt moeten worden met de 4 kabels. Dit kan als volgt 
gebeuren, als we uitgaan van 0,23 kV als nominale aansluitspanning: 
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Na deze uitleg begint N. Sonai met haar vragen. De antwoorden die prof. Kling gaf zijn hieronder 
uitgewerkt.  
 
Vragen 

1. Kan er aangegeven worden welke ontwikkelingen van invloed zullen zijn op het meetsysteem 
waarmee w/k's op grote schaal zullen worden toegepast?  
Het is moeilijk aan te geven welke ontwikkelingen van invloed zullen zijn, omdat de 
grootschalige toepassing van micro-w/k afhankelijk is van vele factoren. Natuurlijk zal de 
liberalisering van invloed zijn en zeker ook de CO2-emissie handel. Maar deze ontwikkelingen 
zullen niet leiden tot andere meetgegevens. Meetgegevens over het vermogen dat afgenomen, 
geproduceerd en teruggeleverd wordt, zijn de belangrijkste gegevens. Andere gegevens 
(hoeveel CO2 geëmitteerd) kunnen vanuit het vermogen berekend worden.  

 
2. Is het wel mogelijk micro-w/k in de toekomst grootschalig toe te passen, wanneer we uitgaan 

van het huidige elektriciteitsnetwerk? 
Het is mogelijk, echter hoe het mogelijk is, wordt uitgelegd aan de hand van een schets van de 
situatie nu op het net: 

 
Voor de energielevering op laagspanningsniveau worden er dagelijks door energiebedrijven 
voor de verbruikers een profiel vastgesteld over wat zij nodig hebben aan transportcapaciteit. 
Op dit deel van het net transporteren de energiebedrijven hun energie naar de klanten toe 
(soms tussen de klanten). Deze capaciteit is vastgesteld en is van tevoren te voorspellen. 
Wanneer de situatie zich gaat voordoen dat vele klanten zelf energie opwekken en terugleveren 
aan het net (grootschalige toepassing micro-w/k), zal de netbelasting lager zijn en zelfs kan het 
voorkomen dat de vraag kleiner wordt dan het opgewekt vermogen (minder afgenomen dan 
geproduceerd) en er vermogen uit het laagspanningsnet komt. Dit is een andere situatie dan 
waarop de netten zijn uitgelegd en er moet dan goed gekeken worden naar de consequenties. 

 
Na de laatste fase van de liberalisering is iedereen PV-plichtig. Dit staat in de Netcode, maar het 
is echter niet de bedoeling dat een enkele micro-w/k eigenaar PV wordt. Het is eerder denkbaar 
dat een energiebedrijf deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Het netwerkbedrijf is 
verantwoordelijk voor het correct functioneren van het netwerk met daarop aangesloten de 
micro-w/k's.   

 
Wanneer de situatie zich voordoet dat er teveel elektriciteit geproduceerd wordt in vergelijking 
met de afname ervan, heeft het energiebedrijf de mogelijkheid de betreffende micro-w/k's af te 
sluiten. Dit zal dan op verzoek of in overleg met de netbeheerder gebeuren. Om dan toch de 
klanten met micro-w/k tegemoet te komen met hun eigen vraag om elektriciteit en warmte (dan 
anders door de micro-w/k zou worden geproduceerd), kan een financiële regeling ervoor 
zorgen dat deze klanten goedkoper hun energie kunnen afnemen.  

 
3. Uitgaande van de geschetste situatie, waarbinnen energiebedrijven een grote rol spelen, kan er 

aangeven worden hoe het meetsysteem eruit zal zien? 
Belangrijk gegeven dat gemeten dient te worden, is het vermogen. Met dit gegeven kunnen 
beslissingen gemaakt worden die betrekking hebben op de afstemming tussen afname en 
productie van elektriciteit. Met gegevens over het vermogen kunnen ook omrekeningen 
gemaakt worden over bijvoorbeeld afname van gas en CO2-emissies. Deze omrekeningen 
hoeven niet gedaan te worden door de meter zelf, maar kunnen ook achteraf plaatsvinden. Het 
meetsysteem moet tevens voorzien in een adequate aansturing van de micro-w/k's voor af- en 
aansluiting op het net. En wanneer er uitgegaan wordt van de financiële regeling, waarbij 



 
Het huishoudelijk meetsysteem: nu en in de toekomst            door: N. Ramautar – Sonai 
 

 24

klanten met afgesloten micro-w/k goedkoop energie kunnen afnemen, dient de meter deze 
afname dusdanig te registreren dat achteraf de verrekening juist kan plaatsvinden.   

 
Dit betekent dat er sprake moet zijn van een op afstand afleesbare meter, dan naast het 
vermogen en kWh aangeeft wanneer de micro-w/k aan of afgeschakeld van het net staat.   

 
Professor W.L. Kling voegt aan het verslag toe, dat de relatie tussen elektriciteitsleverancier en 
netbeheerder een moeilijk punt is. Over deze relatie bestaat veel onduidelijkheid en is er ook nog te 
weinig ervaring met elektriciteitsproductie installaties voor bijvoorbeeld huishoudens in relatie tot 
liberalisering. 
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Interviewverslag B: InfraXS.com – Product Manager 
 
Respondent: dhr. R. Carati 
Datum:   donderdag 3 april ’03 
Plaats:   Heemstede 

 
N. Sonai opent het interview door te vragen naar de functie van InfraXS.com B.V. (InfraXS). Dhr. 
Carati vertelt dat InfraXS sinds 2001 een zelfstandig gecertificeerd meetbedrijf is. InfraXS is door 
gebruik te maken van de nieuwste technieken in staat om o.a. alle door de klant aangegeven meetdata 
te collecteren, naast de meterstanden. Dit gebeurt (nu) voor bijvoorbeeld de grootzakelijke markt 
middels een Comptabele meetinrichting bestaande uit een meter, datalogger (de InfraBox) en een 
communicatieunit (GSM/GPRS) Deze vervangen de huidige meter bij de klant. Met deze 
meetinrichting is InfraXS in staat op afstand meetdata te collecteren (middels GSM- of GPRS-
verbinding) , naar de netbeheerder te versturen en beschikbaar te stellen op internet Dit laatste biedt 
de klant de mogelijkheid op de hoogte te zijn van zijn eigen energieverbruik. 

 
Vragen 

1. Is de "Infrabox" ook inzetbaar in het huishouden? 
Ja, is ook inzetbaar voor huishoudens, maar InfraXS beschikt ook over andere dataloggers. Voor 
het huishouden en klein zakelijke markt bestaat er de "Homebox". Deze zal dus ook 
geïnstalleerd worden bij bijvoorbeeld micro-w/k's.  

 
Ook de "Homebox" maakt gebruik van een tweeweg communicatie via GSM of GPRS, net als de 
"Infrabox". Op de "Homebox" kunnen maximaal 64 meters aangesloten worden, waardoor het 
ook voor bijvoorbeeld flatgebouwen interessant wordt. De "Homebox" wordt dan in de 
woningen geplaatst en de bijbehorende Communicator/collector  op een centrale locatie. 
Wanneer er sprake is van slechts één woning, worden zowel de "Homebox" als de 
Communicator/collector  in dezelfde woning geplaatst. Naast de meterstanden kunnen dan ook 
andere data gecollecteerd worden. Denk hierbij aan waterstanden, gasverbruik, etc (zie de 
technische specificatie van de Homebox). 

 
2. Betekent installatie van de "Homebox" dat de huidige meter in de woning vervangen wordt? 

Nee. De "Homebox" is in wezen een kleine camera, die meetdata omzet in digitale data. Deze 
camera wordt op de meter geplakt. Als de camera dus een 2 op de teller ziet, zet de camera deze 
om in een digitale 2. Hierdoor kunnen de meetdata verstuurd worden naar de "datalogger", wat 
nieuwe toepassingen van data mogelijk maakt.  

 
3. Wat zijn de kosten van de "Homebox"? 

De kosten zullen tegen de 500 euro zijn. Natuurlijk zijn er ook huurmogelijkheden. De eigenaar 
zal dan ook opdraaien voor alle kosten (zie de technische specificaties van de Homebox). 

 
4. Mocht een klant, die geïnvesteerd heeft in de "Homebox", besluiten over te stappen naar een 

ander meetbedrijf, is het dan mogelijk voor het andere meetbedrijf gebruik te maken van de 
"Homebox"? 

 
Dit is mogelijk. De hardware en software zijn niet afhankelijk van InfraXS. Elk meetbedrijf kan 
dus data collecteren. Het enige struikelpunt nu is dat de data beveiligd is met een username en 
een password. Deze koopt de klant natuurlijk met de "Homebox", waardoor overname door een 
ander meetbedrijf in principe mogelijk is. Maar deze gegevens zijn nog niet vrijgegeven. Dit zal 
in de toekomst natuurlijk wel gebeuren. 
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5. Een toekomst wordt geschetst waarbinnen micro-w/k grootschalig toegepast is in het 
huishouden. Denk hierbij aan het toepassingsniveau van de hoogrendementsketel nu. Kunt u 
aangegeven welke gegevens er opgemeten zullen gaan worden? 

 
Het meetbedrijf zal daar geen zeggenschap in hebben. Het meten vindt plaats na de aansluiting 
van een elektrische installatie. De netbeheerder zal moeten aangeven welke gegevens nodig 
geacht worden teneinde bijvoorbeeld netstabiliteit en continuïteit van elektriciteitslevering te 
waarborgen. Waarschijnlijk zal het vermogen dat van het net afgenomen is en het vermogen dat 
aan het net teruggeleverd wordt van belang zijn. Aan de hand van deze gegevens kunnen alle 
andere gegevens berekend worden. Als er voor CO2-emissie data andere gegevens nodig zijn, 
zullen ook deze gemeten worden. 

 
6. Wie zal de meetinrichting in de toekomst gaan beheren? 

De meetinrichting is een vrij domein, waardoor de gebruiker zelf zijn meetinrichting mag 
kiezen. Hij moet de meetinrichting echter wel laten beheren door een gecertificeerd meetbedrijf. 
Dit beheren besteedt hij dus uit en de verantwoordelijkheid over dit beheer ligt dan bij het 
meetbedrijf. In de toekomst zal het meetbeheerschap niet veranderen. 

 
7. Welke ontwikkelingen zullen van invloed zijn op het aanpassingsproces van het meetsysteem, 

t.g.v. grootschalige micro-w/k toepassing? 
Netwerkfilosofie zal meer van invloed zijn op de meetinrichting dat het netwerk bemeterd i.p.v. 
de gebruiker. Wel kan het zo zijn dat informatie over het netwerk via de meter kan gaan lopen 
om de micro-w/k aan te sturen (wel of niet aangesloten op het netwerk). 

 
Veranderingen in wetgeving zullen van invloed zijn op de meetinrichting, in die mate dat de 
wetgeving aangeeft wat er gemeten zou moeten worden (weggelegd in de Meetcode). 
Aangezien het meetbedrijf door o.a. de "Homebox" flexibel is in het type datameting, is het aan 
de klant of aan de wet aan te geven wat er gemeten zou moeten worden. Als er door een of 
andere ontwikkeling in wetgeving of op de markt een aanpassing gemaakt dient te worden aan 
de meetinrichting, dat doet het meetbedrijf dat. Bij het meetbedrijf gaat het immers om het 
dataverkeer en in principe kan alle data gemeten worden.  

 
8. Kunnen de huidige meetinrichtingen in de woningen worden toegepast bij een micro-w/k, 

wanneer teruglevering aan het net mogelijk dient te zijn? 
Nee. De huidige meetinrichtingen kunnen het niet aan terug te draaien (is beveiligd) en 
bovendien mogen zij dat niet (zie Netcode). De meetinrichtingen in woningen hebben of een 
een-kwadrant of een twee-kwadrant meter. Daar meet je de kilowatthuur en/of het 
blindvermogen mee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 1B  De vier kwadranten 
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Wanneer er dus sprake is van een terugdraaiende meter, dan is dit in de praktijk dus eigenlijk 
een dubbele meter (twee meters die samen een vier-kwadrants meter vormen). Hier telt een de 
afname van het net en de ander de teruglevering aan het net. Zo is het nog altijd mogelijk om te 
bepalen of de elektrische installatie effectief werkt. Voor de micro-w/k (en alle andere 
elektriciteitsproducerende installaties) worden dus vier-kwadrants meters geplaatst. 

HomeBox                   

  
Algemeen             Techn. Specificaties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toepassingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordelen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Overige info betreffende de HomeBox: 
 

Voor kleinverbruikers geldt er geen verplichting voor het
op afstand uitlezen van het energieverbruik. Echter, door
het op afstand uitlezen van de verbruiken, kan de afnemer
aanzienlijk besparen op zijn energiekosten. Met de
HomeBox wordt, indien de meter hiervoor geschikt is,
gebruik gemaakt van de bestaande meter. Hierdoor wordt
de bestaande meter financieel opgewaardeerd en beschikt
u online over uw verbruiksgegevens. 
De HomeBox is tevens geschikt voor Safety- en Comfort 
diensten. Bijvoorbeeld voor branddetectie, gas- of 
waterlekkage, noodknop, bewegingssensoren of een
status check (thuiszorg) 
 

Energiemetingen 
• Elektriciteit kleinverbruikers (3e tranche) 
• Huishoudens 
• Midzakelijke verbruikers 
• Gas 

• Huishoudens 
• Klein- en midzakelijke verbruikers 
• Grootverbruikers (EVHI) 
• Water 
• Huishoudens 
• Klein- en midzakelijke verbruikers 

Safety & Comfort 
• gas- of waterlekkage 
• noodknop 
• bewegingssensoren  
• status check (thuiszorg) 
 

 

Bestaande meter wordt gebruikt 
Contactloos plaatsen universele camera op meter 
Batterij voeding voor 12 jaar of netvoeding 
Diverse sensoren met batterijvoeding en RF 
2 weg datacommunicatie controller voor 64 meters
GSM/GPRS modem met RF ontvanger 
 

Universele oplossing voor meeste typen E/G/W meters 
Bestaande meter wordt financieel opgewaardeerd 
Geintegreerde add-on home service 
Geen aparte telefoonlijn, maakt gebruik van GSM/GPRS 
Behoud van keurmerken 
Goed beveiligd 
Sabotage direct zichtbaar 
Handmatig uitlezen blijft mogelijk 
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De prijsstelling voor de HomeBox is als volgt : 
• Eenmalige aanschaf + installatie van de HomeBox € 500 / locatie  
• (incl. 2 camara’s voor 2 telwerken, bijv. Elektra hoog& laag, of Elektra-enkel + Gas) 
• Extra meetpunt €40 (bij nalevering excl. Installatie) 
• Service Fee :     € 12.50 / mnd voor 2 meetpunten  (incl. communicatie) 
• Extra meetpunt € 5,00 per maand / meetpunt. 

  
De service Fee is inclusief het maandelijks aanleveren van de meetdata aan de RNB (indien het als 
een comptabele meetinrichting wordt gebruikt) 
  
Voor een demo van de website van InfraXS: 
www.infraxs.com <http://www.infraxs.com/> 
bij de tab Login  
username : DEMO 
password : DEMO 
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Interviewverslag C: ENECO NetBeheer B.V. - Asset Officer B&M 
 
Respondent: dhr. T. Sacharias 
Datum:   dinsdag 8 april ’03 
Plaats:  Rotterdam 

 
Voor het interview had N. Sonai een uitleg van haar studie en de vragen naar dhr. Sacharias 
opgestuurd. Er werd daarom gelijk begonnen met het beantwoorden van de vragen.  

 
Vragen 

1. Wat is uw functie? 
ENECO Energie is onderverdeeld in een viertal kernbedrijven: 
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hulp van hun collega, verzorgen beleidsplannen, doen projecten, maken het jaarplan, etc. Alles 
omtrent comptabele meting valt echter ook onder Besturing en Meting.  

 
Aangezien de comptabele meting nog in het vrije domein komt t.g.v. de liberalisering, heeft 
ENECO NetBeheer nog geen eigen meetbedrijf. De afdeling "Meting", dat onderdeel uitmaakt 
van het ketenbedrijf "Infra", verzorgt de meetactiviteiten van ENECO Energie. Wanneer de fase-
drie klanten vrij komen, is het de bedoeling het volledige meterpark over te dragen aan 
"Meting" en dan moeten ze zelf alle zaken regelen met de klanten en dus staat dat 
meetgebeuren los van Netbeheer. Nu valt het nog onder Netbeheer, omdat deze de assets 
beheren.  

 
2. Wat is uw mening over terugdraaiende meters? Kunnen de huidige meters (niet terugdraaiend) 

worden aangepast om terugdraaiing mogelijk te maken? 
Terugdraaiende meters laat ENECO nooit toe. In de Meetcode  staat namelijk  vermeld dat 
energie dat verbruikt wordt en energie dat terug geleverd wordt apart gemeten dienen te 
worden. Dus als je de meter terug laat draaien, heb je daar geen onderscheid in. Echter, er  
zitten wel degelijk meters in het huidige meterpark die terug kunnen draaien. De ferraris meter 
(is de simpelste meter en is niet kostbaar) kan terugdraaien. Wanneer je de stroom omgekeerd 
aansluit, zal de ferraris meter zonder meer terugdraaien. ENECO kan wat aan deze situatie van 
terugdraaiende meters doen. Er zijn namelijk ook ferraris meters met een zogenoemde 
"terugloop-rem", die dus de schijf tegenhoudt wanneer de schijf de andere kant op wil draaien. 
Zodra er een elektriciteitsproducerende installatie staat aangesloten op de meter en het 
energiebedrijf dit opmerkt (bijvoorbeeld doordat het verbruik plots minder is), dan wordt er 
een ferraris meter met rem geïnstalleerd.  

 
De situatie komt tegenwoordig steeds vaker voor waarin mensen een zonnepaneel laten 
installeren op het dak van hun woning. In dit geval zal er sprake zijn van teruglevering van 
elektriciteit aan het net,  hoewel het vermogen dat teruggeleverd wordt laag is. In de Netcode 
staat vermeld dat als je terug wilt leveren, je een contract voor dit terugleveren moet hebben. 
Maar een handelsbedrijf zit er niet op te wachten voor zo een klant voor een paar kilowatt een 
contract tot terugleveren op te stellen. Dat contract kost meer, administratief gezien, dan wat 
het oplevert. ENECO is er achter gekomen dat de laatste jaren toch aardig wat zonnepanelen 
komen en heeft daartoe de opdracht gegeven aan de meteropnemers om goed te kijken, vragen 
te stellen of een kaartje te sturen, zodat er achter gekomen kan worden of er onlangs een 
windmolen of zonnepaneel is geïnstalleerd. Als er een bevestigend antwoord gegeven wordt, 
wordt er naar de desbetreffende meters gegaan en wordt ervoor zorg gedragen dat de meter 
niet terug kan draaien. Als er een elektronische meter zit, is de meter al beveiligd tegen 
terugdraaien. Anders wordt er een terugloop-rem op geïnstalleerd.  

 
Er zijn echter ook meters met een telwerk voor levering en een voor verbruik. Deze zijn nog 
geeneens zo kostbaar (nog geen prijs beschikbaar). Voor de klanten met teruglevering wordt er 
het liefst gezorgd voor een meter die verbruik apart van levering kan meten. Met zo een meter 
is het mogelijk, na het vrij komen van de fase-drie klanten, om te gaan met twee verschillende 
leveranciers: een voor het verbruik van elektriciteit en een voor het terugleveren van 
elektriciteit. 

 
Nog vermeld moet worden dat de netbeheerder wilt, dat er eens in de drie jaar de meetdata 
gecontroleerd wordt van elke klant. Dit betekent dat een ENECO meteropnemer in de drie jaar 
bij de klant langs gaat en de opgegeven meetdata controleert met de op de meter aangegeven 
data. Bij deze controle kan er dus ook gekeken worden welke meter er geïnstalleerd is, of er een 
elektriciteitproducerende installatie gekoppeld staat en of dus de bestaande meter vervangen 
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dient te worden. Om te voorkomen dat de meteropnemer geconfronteerd wordt met een voor 
hem onbekend type meter, zullen er instructies van de verschillende soorten op de markt 
verkrijgbare meters bij alle meteropnemers bekend moeten zijn.  

 
Er werd aangegeven dat een handelsbedrijf niet zit te wachten op terugleverende klanten. Het zal 
immers meer kosten dan dat het voor het handelsbedrijf oplevert.  
 
3. Kan er een grens worden aangegeven van het aantal klanten dat elektriciteit terug wilt leveren 

aan het net, wil een handelsbedrijf een contract afsluiten met deze groep klanten? 
Er is navraag gedaan over hoe deze situatie in elkaar zit. Bij ENECO is er de policy dat ze die 
teruglevercontracten liever niet afsluiten, maar er staat daar niets over vermeld in de Dte-codes. 
Het begint nu echter te spelen (steeds meer kleine huishoudelijke terugleverende klanten) en 
het is denkbaar dat er binnenkort in een van de codes deze situatie omschreven wordt. Het is 
niet in te denken dat het wettelijk verplicht gaat worden om voor dat soort kleine vermogens 
teruglevering te creëren. Wanneer er echter een grootschaligheid van micro-w/k toepassing 
plaats zal vinden is het wel denkbaar dat zulke contracten afgesloten zullen worden. Er moet 
wel heel duidelijk zichtbaar blijven wat er geleverd wordt aan het net en wat er afgenomen 
wordt van het net.  

 
4. Kunt u een globale inschatting maken van het aantal meetinrichtingen in huishoudens dat zal 

moeten worden aangepast teneinde een comptabele meting voor terugleveren te realiseren? 
ENECO wilt niet de bestaande meters aanpassen. De bestaande meter wordt weggehaald en 
een andere komt daarvoor in de plaats. Deze nieuwe meter zal rond de 100 euro kosten, maar is 
niet op afstand uitleesbaar. Er zijn rond de 1.8 miljoen fase-drie klanten waarvan er 80% een 
oude type ferraris meter hebben (dus die terug kunnen draaien). Ongeveer 2 % daarvan heeft 
een terugloop-rem. De overige 20 % heeft digitale meters.  

 
5. Zijn er andere meetdata mogelijk in de toekomst dan data over kWh en blindstroom? 

In de meetcode staat gegeven dat het verbruik en levering apart gemeten dienen te worden. 
Wanneer er apparaten aangesloten zijn in het huishouden die de cosinus phi verstoren, dan zal 
de cosinus phi factor ook gemeten dienen te worden. De cosinus phi wordt verstoord wanneer 
er sprak is van vele spaarlampen in een huis. 

 
6. Over welke ontwikkelingen, anders dan grootschalige micro-w/k toepassing, bent u van 

mening dat zij van invloed zullen zijn op het aanpassingsproces van het meetsysteem? 
In de toekomst zijn er drie belangrijke actoren die van invloed zullen zijn op zowel de micro-
w/k toepassing als op het meetsysteem. Deze drie partijen zijn het leveringsbedrijf, de 
netbeheerder en de klant. Hiertussen zijn er diverse ontwikkelingen mogelijk. Wie zal de 
sterkste zijn? Wie speelt welke rol? 

 
De leverancier zal een belangrijke rol gaan spelen. Deze kan bijvoorbeeld besluiten om net als 
bij telecom acties te houden rond bijvoorbeeld Pasen, waarbij de klanten gratis elektriciteit 
krijgen. Dan is het zaak om de meetstand voor Pasen en de meetstand na Pasen (op de eerste 
werkdag) goed vastgesteld te hebben. In dat geval heb je een meter nodig die op afstand 
uitleesbaar is. In deze situatie dient dus het leveringsbedrijf de investering in het meten en de 
meter te betalen. Het is de vraag dan wat het oplevert en wat het kost.  

 
Bovendien kan de klant een belangrijke rol gaan spelen als eigenaar van de meetinrichting. De 
klant zal in dit geval dan moeten opdraaien voor elke investering in de meter. Belangrijk is het 
dus om de "driehoek" tussen leverancier, netbeheerder en klant goed te onderzoeken, waarbij er 
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gekeken wordt wat de ontwikkelingen zijn van elk van deze actoren die zij voor de toekomst in 
gedachten hebben.  

 
7. Kunt u een beeld scheppen van hoe het meetsysteem in 2010 voor de micro-w/k eruit zal komen 

te zien? 
Voor het op afstand uitlezen van de meter komt echter meer kijken dan slechts de 
meetinrichting en de kosten ervan.  
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C  Toekomstig dataopslagsysteem 

steringskosten in het centrale dataopslagsysteem liggen enorm hoog (in het geval dat 
miljoen fase-drie klanten een op afstand uitleesbare meter nodig hebben). Er wordt dan 
en gesproken over systeemkosten, maar ook over installatiekosten, storingskosten en 
osten. Ter vergelijking worden de kosten voor het centrale dataopslag systeem bij 

fase klanten (in aantal: tegen de 4000) geschat in de miljoenen euro. Wie deze kosten zal 
betalen is nog onduidelijk. 

zal de situatie waarin micro-w/k wordt toegepast van invloed zijn op het meetsysteem. 
ele wijk overgestapt op micro-w/k en wordt er een particulier, betrouwbaar netwerk 

gd voor warmte, gas, water, telefonie, kabel-tv en elektriciteit, dan is er een ander 
teem bij gemoeid dan wanneer er enkele huiseigenaars in een wijk een micro-w/k 
 Er zullen immers meetdata gegenereerd moeten worden voor alle input in het 
den (warmte, gas, water, etc.), dan wanneer er alleen data gegenereerd moeten worden 
ktriciteit en gas.  

e zal er voor de micro-w/k eigenaar een groot economisch voordeel in moeten zitten 
/k aan te schaffen. Niet zeker is of er een grote toename zal zijn van de groep 
eranciers op de fase-drie klanten. Puur kijkend naar de investering van het huidige 
ysteem in het huishouden en diens levensduur. De tien jaar waarna de grootschalige 
/k toepassing binnen het afstudeeronderzoek is gesteld, is waarschijnlijk te krap 
n. Er zijn vele pilotprojecten over op afstand uitleesbare meters voor de fase-drie 
door de respondent meegemaakt. Nog geen een is er goed doorheen gekomen.  

rdracht van meetdata is op zich geen probleem meer door de techniek en de 
lende media die gebruikt kunnen worden om data te verzenden. Als ook de centrale 
ten om alle meetdata te verwerken lager worden naar de meteropname, dan zak 
alige micro-w/k kunnen plaatsvinden 
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Interviewverslag E:  ENECO NetBeheer B.V. - Asset Officer MS en LS 
 

Respondent: dhr. M.T.H. Meeks 
Datum:   06 mei '03 
Plaats:   Emailcontact 

 
Introductie 
Ik ben een studente van de faculteit "Techniek, Bestuur en Management" (TBM) aan de Technische 
Universiteit Delft. Als TBM-studente los ik complexe vraagstukken met een technische en een 
maatschappelijk component op, waarbij meerdere partijen met verschillende belangen zijn betrokken: 
bedrijven, de overheid, maatschappelijke organisaties.  
 
In het kader van mijn afstuderen ben ik eind januari, in samenwerking met Cogen Projects, begonnen 
aan een onderzoek dat tot doel heeft: 
 
"Een visie te vormen over het toekomstig meetsysteem in het huishouden (anno 2010), dat is 
voorbereid op grootschalige toepassing van micro-w/k". 
(Denk bij grootschalige toepassing aan het toepassingsniveau van de hoogrendementsketel nu) 
 
De micro-w/k (vermogen is kleiner dan 5 kWe) is een verwarmingsketel die naast de warmtevraag 
ook in (een deel van) de elektriciteitsvraag van een huishouden voorziet. De situatie kan zich dus 
voordoen dat elektriciteitsvraag en -aanbod niet op elkaar afgestemd zijn. Om een volledige 
afstemming van vraag en aanbod te creëren zal het huishouden op het elektriciteitsnet aangesloten 
zijn.   
 
Binnen het afstudeeronderzoek zijn de volgende aannames gemaakt: 

• Het meetsysteem bestaat uit de meetinrichting plus de regeling van de meetinrichting t.b.v. 
meetgegevens verzamelen en op afstand aansturen van micro-w/k; 

• De aansluiting op het laagspanningsnet wordt bekeken; 
 

Met uw hulp wil ik de toekomstige situatie rondom het elektriciteitsnet beschrijven, wanneer er 
sprake zal zijn van grootschalige toepassing van micro-w/k op huishoudelijk niveau. 
 
Vragen 

1. Kunt u uitleggen hoe het laagspanningsnet is opgebouwd? 
Een goed overzicht geeft het boek “Elektriciteitsdistributienetten” van uitgeverij Kluwer (ISBN 
90-5576-069-2, hoofdstuk 2). 

 
2. Kunt u uitleggen of een grootschalige micro-w/k toepassing mogelijk is met de huidige opbouw 

van het laagspanningsnet? 
De huidige netten zijn (overwegend0 aangelegd met een capaciteit die het mogelijk maakt dat 
elke huishoudelijke aansluiting gelijktijdig een vermogen afneemt van 2 kVA. Wanneer er van 
wordt uitgegaan dat de micro wkk verwarmingsketels < 5 kW niet alle gelijktijdig langdurig 
leveren is er geen capaciteitsprobleem. 

 
3. Wanneer een grootschalige toepassing van micro-w/k niet mogelijk is met de huidige opbouw 

van het laagspanningsnet, kunt u aangeven hoe het net zou moeten worden aangepast om 
grootschalige toepassing van micro-w/k mogelijk te maken? 
Stel er worden hogere vermogens ingezet, dan in volgorde van haalbaarheid (kosten): 

• Intelligente communicatie tussen units onderling waarbij rekening gehouden wordt met 
afname en belastbaarheid; 
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• netverzwaring door het leggen van kabel en /of spanningsregeling (transportcapaciteit is 
in vele gevallen wel voldoende maar de spanning varieert te sterk); 

• locale opslag van elektriciteit. Als accu’s niet doorbreken in ontwikkeling, wat ik niet 
verwacht omdat dat dan allang had moeten gebeuren, SMES of redox. 

 
4. Als het net niet aangepast kan worden, kunt u uitleggen hoe grootschalige toepassing van 

micro-w/k wel mogelijk is? 
Zie vraag 3 

 
5. Kan meetdata een rol spelen in de mogelijkheid micro-w/k grootschalig toe te passen? 
 Zeker door: 

• Optimalisatie zie boven 
• Het opvangen van extremen: bij zeer koud weer moet het mogelijk zijn de 

elektriciteitsopwekking van de warmtevraag te ontkoppelen. Men kan niemand 
verbieden zijn verwarming aan te zetten.  

• Integratie net andere systemen. Te denken valt aan snoerloze systemen met op de eerste 
plaats de elektrische auto. De lokaal opgewekte elektriciteit kan immers zeer goedkoop 
worden. 

• De exergie zit voor dezelfde prijs in het geleverde aardgas. De opwekker kan in 
massaproductie zeer goedkoop worden. 

 
6. Als het antwoord op vraag 5 ja is: kunt u aangeven hoe meetdata een rol kan spelen en welke 

meetdata dit zal moeten zijn? 
Nog toegevoegd aan het bovenstaande: 

• De bewaking van de transportcapaciteit van het  net. Die is ook afhankelijk van de 
grondtemperatuur, storingsituaties/onderhoud; 

• Het voorkomen van ongecontroleerd eilandbedrijf bij storing/onderhoud; 
• Afrekensystemen  

 
7. Kunt u een beeld scheppen van hoe de toekomst er volgens u uit zal komen te zien, in termen 

van het laagspanningsnet, micro-w/k en een meetsysteem? 
• Micro wkk zal door zetten. De technische mogelijkheden (onderhoudsvrij) zijn er en de 

toegepaste materialen en processen zijn van dien aard dat de kosten laag kunnen zijn. 
• In aardgas zit veel meer exergie dan er door verbranding wordt uitgehaald. In en 

verwarmingsketel is de energie in feite gratis. 
• Installatiemogelijkheden vormen wel een punt van aandacht maar zijn in feite ook geen 

probleem. 
• De overheid kijkt met begerige ogen naar de extra opbrengsten. Verkochte elektriciteit 

moet bij de inkomstenbelasting worden opgegeven dit werkt remmend en verwilderend. 
Waarom belasting betalen als er een verlengsnoer over de tuinschutting kan worden 
gegooid? 

• De gasprijs zal stijgen. In de praktijk is GASUNIE een monopolist. Dit werkt remmend. 
• De elektriciteitsprijs (brandstofkosten ) daalt. Dit verhoogt de introductie drempel. 
• Een echte doorbraak inzet van elektriciteit ( E of H2 auto) zit er nog niet in. 
• Conclusie de politiek bepaalt de omvang van de inzet van micro WKK. De belangen van 

de gevestigde orde zijn groot (olie/gas) De waarde van milieubescherming is relatief laag. 
• Resultaat inzet van micro WKK op besheiden schaal (Net als WKK nu) Geen grote 

problemen voor de netten. 
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Interviewverslag F: Essent Energie Meetbedrijf B.V. – Specialist 
Metermarkt 
 
Respondent:  dhr. J. ten Klooster 
Datum:   15 april ’03 (vragen 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 em 16) en  

     13 mei '03 (vragen 3, 4, 5, 6, 9 en 17) 
Plaats:   Emailcontact 
 
Introductie 
Ik ben een studente van de faculteit "Techniek, Bestuur en Management" (TBM) aan de Technische 
Universiteit Delft. Als TBM-studente los ik complexe vraagstukken met een technische en een 
maatschappelijk component op, waarbij meerdere partijen met verschillende belangen zijn betrokken: 
bedrijven, de overheid, maatschappelijke organisaties.  
 
In het kader van mijn afstuderen ben ik eind januari, in samenwerking met Cogen Projects, begonnen 
aan een onderzoek dat tot doel heeft: 
"Een visie te vormen over het toekomstig meetsysteem in het huishouden (anno 2010), dat is 
voorbereid op grootschalige toepassing van micro-w/k". 
 
De micro-w/k (vermogen is kleiner dan 5 kWe) is een verwarmingsketel die naast de warmtevraag 
ook in (een deel van) de elektriciteitsvraag van een huishouden voorziet. De situatie kan zich dus 
voordoen dat elektriciteitsvraag en -aanbod niet op elkaar afgestemd zijn. Om een volledige 
afstemming van vraag en aanbod te creëren zal het huishouden op het elektriciteitsnet aangesloten 
zijn.   
 
Binnen het afstudeeronderzoek zijn de volgende aannames gemaakt: 

• Het meetsysteem bestaat uit de meetinrichting plus de regeling van de meetinrichting t.b.v. 
meetgegevens verzamelen en op afstand aansturen van micro-w/k; 

• De aansluiting op het laagspanningsnet wordt bekeken; 
 
Met uw hulp wil ik de huidige situatie rondom het meetsysteem omschrijven. Verder ben ik 
geïnteresseerd in uw mening over het toekomstig meetsysteem. 

 
Vragen 

1. Wat is uw functie? 
Jan ten Klooster 
Specialist Metermarkt 
Essent Energie Meetbedrijf 
Zwolle 
Jan.ten.klooster@essent.nl 
Tel. 038-8527849 

 
In Nederland zijn er projecten gerealiseerd waarbij er sprake is van decentrale opwekking kleiner 
dan 5 kWe in woningen (denk aan zonnecellen). Deze decentrale opwekking gaat gepaard met 
deels een teruglevering van elektriciteit aan het net. De teruglevering wordt hierbij gemeten. Het 
gebruik van een terugdraaiende meter is een van de mogelijkheden waarmee de teruglevering 
gemeten wordt. 
 
2. Wat is uw mening over terugdraaiende meters? 

Het gebruik van terugdraaiende meters zitten een aantalfacetten: 

mailto:Jan.ten.klooster@essent.nl
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• ijkwet: De betreffende meters zijn van het type ferraris (draaiende schijf). Ze zijn 
bestemd voor het meten van energie in 1 richting (leveren aan aangeslotene). De 
toelating door het NMI (Nederlands meetinstituut) van deze meters geldt ook alleen 
maar voor het meten van energie in 1 richting. Voor het meten van energie in de andere 
richting is zo’n meter niet toegelaten. En dus mag hij hiervoor volgens de ijkwet ook niet 
gebruikt worden. 

• Praktijk: Terugdraaiende meters worden vaak toegepast in combinatie met zonnecellen. 
De terug te leveren energie is in die gevallen minimaal. De meetfout van een 
terugdraaiende meter is in de situatie dat deze terugdraait weliswaar groter dan de fout 
in de juiste richting, echter het verschil in meetfout zal niet veel meer zijn dan 1%.   

• Voordeel klant: Als een meter terugdraait, telt het telwerk terug. Dit betekent dat de 
teruggeleverde kWh tegen dezelfde prijs verrekend worden als de geleverde kWh. Deze 
prijs is feitelijk veel te hoog, maar omdat het maar om zeer weinig kWh gaat, accepteren 
de energiebedrijven voorlopig deze situatie.  

 
3. Heeft u informatie over hoeveel "zeer weinig kWh" is? Uit welke informatie haalt u dat 

energiebedrijven voorlopig deze situatie accepteren?  
De praktijk is dat ze het accepteren. 

 
4. Kunt u aangeven wanneer energiebedrijven de situatie niet meer zullen accepteren?  

Het wordt steeds minder geaccepteerd. Ik denk dat je kunt stellen dat deze acceptatie m.i.v. 
2004 tot het verleden behoort.  

• alternatieven: Het alternatief voor een terugdraaiende ferraris meter is de toepassing 
van elektronische meters welke toegelaten zijn door het NMI voor het meten van energie 
in twee richtingen. Uiteraard hebben deze meters ook een apart telwerk voor het 
registreren van de teruggeleverde energie. Inmiddels zijn dit soort meters tegen redelijke 
prijs in de markt verkrijgbaar.  

 
5. Wat is die prijs?  

Een 1 fase kWh-meter kost  ca Euro 25,- Een 3 fasen kWh-meter kost ca Euro 50,- Deze prijzen 
gelden voor aantallen vanaf 10.000 stuks. Voor het omschakelen van de tarieven is er per kWh-
meter ook nog een toonfrequentontvanger nodig. Deze kost ca Euro 65,- per stuk. Ook Essent 
past deze meters nu toe. 
 

6. Over welke elektronische meters heeft u het? 
kWh-meters van het fabrikaat AMPY type Reporter en kWh-meters van het fabrikaat Actaris) 

  
7. Kunt u een inschatting maken van het aantal meetinrichtingen die nu zijn geïnstalleerd onder 

Essent, op het huishoudelijk niveau?  
In Essent gebied gaat het om enkele honderden huishoudens. 

 
8. Kunt u vervolgens aangeven over welke type meetinrichtingen u spreekt? 

Het gaat om 1 fase en 3 fasen kWh-metrs, geschikt voor directe aansluiting. 
 

9. Zijn dit allebei ferraris meters? Zo nee, over welke meters heeft u het?  
Het is een mix. Een klein aantal Ferraris meters en de rest elektronische meters. De verdeling in 
aantallen ken ik niet. 

 
10. Weet u welke datastromen er lopen door een voor het huishouden geïnstalleerde 

meetinrichting? 
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De datastromen bij twee richtingen meters zijn nog steeds zeer beperkt. Jaarlijks worden de drie 
telwerkstanden opgenomen (leverenrichting: normaal- en laagtarief  ; terugleveren: 1 tarief). Op 
basis van de opgenomen standen wordt het verbruik bepaald en wordt er definitief afgerekend. 

11. Waartoe dienen deze datastromen? 
Antwoord: zie 4. 
 

12. Van welke ontwikkelingen bent u van mening dat zij van invloed zullen zijn op een wkk-
meetinrichting, die geschikt zal zijn voor micro-wkk? 
Van belang is vooral de kostprijs van een opgewekte kWh in relatie tot de prijs van een aan het 
net geleverde kWh. Dit bepaalt of een dergelijke wkk wordt bedreven op basis van warmte 
vraag of op basis van elektriciteitsvraag.  

 
Het bezit van een micro-wkk leidt ertoe dat er veel minder elektriciteit uit het net zal worden 
onttrokken. Het instandhouden van de netaansluiting is op een bepaald moment niet meer 
vanzelfsprekend. De vaste kosten van de netaansluiting kunnen zo dominant worden t.o.v. de 
kWh-kosten, dat het aantrekkelijk wordt om de netaansluiting op te heffen. In zo’n situatie zal 
de micro-wkk ook moeten draaien op basis van of de elektriciteitsvraag en de warmtevraag. 

 
In het onderzoek is gesteld dat in 2010 er sprake zal zijn van een grootschalige decentrale 
elektriciteitsproductie, toegepast op het huishoudelijk niveau. Dit betekent dus dat er een groter 
aantal terugleveringen aan het laagspanningsnet zullen zijn dan nu het geval is. Deze 
terugleveringen kunnen problemen m.b.t. dit net met zich meenemen.  
 
13. Van welke datastromen bent u van mening, dat eventuele problemen m.b.t. het 

laagspanningnet vermeden of weggenomen kunnen worden? 
Het laagspanningsnet is uitgelegd voor het aansluiten van woningen met een aansluitvermogen 
van meer dan 5 kW. Voor een net maakt het qua belasting niet uit in welke richting de energie 
stroomt. Technisch voorzie ik hier geen grote problemen. 

 
14. Is uw mening, gegeven bij vraag 3, anders in het geval van grootschalige micro-wkk toepassing 

op het huishoudelijk niveau? 
nee 

 
15. Uitgaande van de door u aangegeven ontwikkelingen en datastromen, hoe zal het meetsysteem 

er volgens u in de toekomst uit komen te zien? 
Het hoeft niet ingewikkelder te zijn dan bij het antwoord op vraag 4 (eerste serie vragen) is 
beschreven. Veel zal afhangen van tarief ontwikkelingen in samenhang met micro-wkk’s.  

 
In mijn afbakening stel ik dat het meetsysteem zowel de meetinrichting als de regeling is van de 
meetinrichting t.b.v. meetgegevens verzamelen en op afstand aansturen van micro-w/k.  
 
16. Heeft u met uw antwoord rekening gehouden met deze uitleg van het meetsysteem en zo nee, 

kunt u alsnog aangeven hoe u de toekomst voor het meetsysteem ziet?  
Toekomst meetsysteem: Ik denk dat in de toekomst de energiestromen, welke binnen komen in 
woningen, zullen worden gedetecteerd door sensoren. Deze sensoren zullen zijn verbonden 
met een computer in de meterkast.. Deze computer heeft een display, waarop de verbruiken 
kunnen worden afgelezen. Uiteraard kan deze computer ook ingezet worden voor allerlei 
andere functies. Te denken valt aan communicatie van meetgegevens naar de energielevrancier, 
beveiliging van de woning en sturing van micro wkk’s. Ik denk dat bedrijven zoals Essent in de 
toekomst micro wkk’s inclusief de meetinrichting in een pakket op basis van een huurcontract 
gaan aanbieden aan klanten.  
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Interviewverslag G:  Landis+Gyr B.V. - Directeur 
 
Respondent: dhr. T. Kruit, directeur (CEO) 
Datum:   dinsdag 13 mei ’03 
Plaats:   Gouda 

 
Voor het interview had N. Sonai een uitleg van haar studie en de vragen naar dhr. Kruit. Er werd 
daarom gelijk begonnen met het beantwoorden van de vragen.  

 
Vragen 

Elektriciteitsproductie in huishoudens brengt de situatie met zich mee dat de elektriciteitsaanbod 
groter is dan de elektriciteitsvraag. De mogelijkheid bestaat om deze overproductie van elektriciteit 
terug te leveren aan het laagspanningsnet. Het meten van deze energiestroom is naast noodzakelijk 
voor transportcapaciteit afstemmen op daadwerkelijk transport ook nog wettelijk verplicht 
(Elektriciteitswet 1998 en Meetcode). Wanneer de huidige meter niet aangepast wordt, heeft 
teruglevering van elektriciteit op het net de uitwerking dat de meter terug kan gaan draaien. 
 
De in de volgende vragen genoemde meters betreffen de meters in het Nederlands meterpark op 
huishoudelijk niveau.  
 
1. Wat is uw mening over terugdraaiende meters?  

Landys+Gyr meters meten over het algemeen redelijk nauwkeurig bij teruglevering. Het is 
echter volgens de systeemcode verplicht de terug te leveren energie apart te meten. De meters 
zullen dis een extra telwerk moeten hebben om dit te registreren. 

 
Indien de huidige Ferraris meters gebruikt gaan worden, dan dienen er speciale )wettelijke) 
ontheffingen te worden aangevraagd. De meters zijn "ijkwettelijk" niet toegelaten als twee 
richtingen meter. 

 
2. Hoe kunnen de huidige Siemens Ferraris meters worden aangepast opdat terugdraaien niet 

meer mogelijk is? 
Er zal een teruglooprem moeten worden ingebouwd, Dit is echter niet realistisch met de 
huidige prijzen voor nieuwe kWh-meters. Het plaatsen van een nieuwe meter is het meest  de 
meter moet vervolgens weer geijkt worden. Dit kost niet alleen in materiaal maar ook in 
arbeidsloon meer dan het vervangen van de meter door een met een rem.  

 
3. Kunt u aangeven hoeveel meters Siemens zou moeten aanpassen om terugdraaien van de 

meters tegen te gaan?  
Landis+Gyr heeft het grootste deel van alle Ferraris meters geleverd in Nederland. Ongeveer 
40% van de markt is in handen van Landis+Gyr. 

 
4. Kunt u aangeven hoeveel de aanpassing(en) gaat (gaan) kosten? 

De aanpassing bestaat uit het leveren van een nieuwe meter. Een draaistroom kWh meter 
geschikt voor twee energierichtingen kost bij grote aantallen (4, 5, 6 duizend stuks) ca. ε60.- 1-
fase meter kost ongeveer half zoveel. 

 
5. Betreffende technologische ontwikkelingen op korte termijn, kunt u aangeven welke 

meetinrichtingen van Siemens op de markt zullen komen? 
Op dit moment is Landis+Gyr de ontwikkeling aan het afronden van 's werelds modernste 
elektronische 1-fase meter type ZCE. De moderne elektronische draaistroommeter type ZMD is 
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reeds leverbaar. De prijs van de 1-fase elektronische meter zal vergelijkbaar zijn met de 
conventionele meter (ε50,-/ ε60,- per stuk, in grote getalen, 10.000 stuks, de helft van de prijs). 

 
6. Van welke ontwikkelingen bent u van mening dat zij invloed kunnen hebben op het huidige 

meetsysteem? 
Toonfrequentiesystemen of modernere communicatiesystemen. De moderne meter zal moeten 
kunnen communiceren. De meest veilige methode hiervoor is optisch. Het voordeel van een 
optische interface is dat deze inmiddels internationaal goed is gestandaardiseerd (IEC 1107). 

 
7. Betreffende technologische ontwikkelingen op lange termijn, kunt u aangeven welke ideeën 

Siemens heeft over meetsystemen voor de toekomstige situatie?  
Meters vallen onder de ijkwet. Dit betekent dat zij een toelatingskeuring dienen te ondergaan. 
Iedere nieuwe meter moet individueel of door middel van een steekproef worden "gekeurd". 
Hoe complexer de meter, hoe meer kans op storingen. De meters is de kassa voor de diverse 
partijen. 1) afrekening tussen afnemer en leverancier, 2) afrekening tussen afnemer en 
transporteur. Een defecte meter veroorzaakt dus lastige conflicten. 

 
8. Kunt u op basis van de twee voorgaande vragen een visie te vormen van hoe het meetsysteem 

er volgens Siemens op huishoudelijk niveau voor de toekomstige situatie eruit zal komen te 
zien? 
Zie de brochure ZCE en ZMD. 

 
9. Wanneer er alleen uitgegaan wordt van grootschalige micro-w/k toepassing op huishoudelijk 

niveau, kunt u aangeven hoe uw visie uit de vorige vraag er vervolgens uit zal komen te zien? 
Eerder genoemde meters zijn reeds voorbereid op de toekomst. Doordat onze meters 25 tot 40 
jaar operationeel zijn is het ons inziens verstandig om nu reeds geschikte meters te plaatsen. 
Door de schaalgrote van wereldwijd kan Landis+Gyr deze meters toch nog tegen een scherpe 
prijs aanbieden. 

 
Conclusie? 
Door de ontwikkelingen van micro-w/k en de verbetering van zonnecellen is het te verwachten 
dat er in de toekomst steeds meer elektrische energie aan het net zal worden teruggeleverd. 
Door de liberalisering van de elektriciteitsproducten zal de prijs van het opgesteld 
reservevermogen zwaar onder druk komen te staan. Hierdoor zullen investeringen uit blijven. 
Het klimaat voor Californische toestanden is reeds geschapen. Dit staat geheel los van de 
discussie van de verdere liberalisering en privatisering van de levering en distributiebedrijven. 
De Dte dwingt op dit moment de energiebedrijven tot enorme bezuinigingen. Het is niet 
onmogelijk dat hierdoor de kans op storingen in het elektriciteitsnet zal toenemen. Door de 
sterke afhankelijkheid van energie, met name elektriciteit, zullen er meer particulieren gaan 
kiezen voor onafhankelijkheid. De vraag naar eigen energievoorziening zal dus toenemen 
naarmate de alternatieven hiervoor serieuzer kunnen worden aangeboden. 

 
Door de lange levensduur van een kWh-meter is het zeker nu al verantwoord om de 
meetinrichtingen voor te bereiden op de toekomst. Zeker als meetbedrijf is het raadzaam om 
hier rekening mee te houden (klantenbinding).Marketing zal een grote rol gaan spelen. Als 
bijvoorbeeld de meter niet geschikt is en micro-w/k zal worden aangeschaft (de keuze wordt op 
dat moment gemaakt door de klant) dan gaat de klant waarschijnlijk een w/k aanschaffen met 
een meter en dus overstappen op een ander meetbedrijf. Als huidige meetbedrijf raak je zo je 
klanten kwijt.  
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Interviewverslag H: SDE – Programmamanager Systeem Integratie 
 

Respondent: mevr. S.I. Bestebroer 
Datum:   donderdag 22 mei ’03 
Plaats :  Arnhem (respondent namelijk ook werkzaam bij KEMA)  

 
Voor het interview had N. Sonai een uitleg van haar studie en de vragen naar mevr. Bestebroer 
opgestuurd. Mevr. Bestebroer houdt zich voornamelijk bezig met decentrale opwekkingsinstallaties. 
Daar waar zij kon, heeft zij een antwoord gegeven op de vragen die betrekking hebben op een meet- 
en regelsysteem..  
 
De respondent is Programmamanager systeem intergratie bij de SDE, een onderzoeksorganisatie 
opgezet vanuit de overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten. De respondent geeft hier aan dat er 
beter gesproken kan worden met haar collega Peter Vaessen bij de KEMA (waar de respondent ook 
werkzaam is). Hij weet meer op het technische gebied van meet- en regelsystemen (is medewerker 
van Transport & Distributie Consulting bij de KEMA). 

 
Vragen 

Op de website van de SDE staat: "Door intergratie met elektronische controlesystemen die nodig 
zijn voor de aansturing van al die eenheden (decentrale opwekkingseenheden), komt de 
ontwikkeling naar een energievoorziening met verspreide energieopwekking in het verschiet. 
 
1. Kunt u uitleggen waarom decentrale opwekkingsinstallaties aangestuurd dienen te worden? 

Als er lokaal energie wordt opgewekt, is het voordeliger (denk aan vermeden 
transportverliezen) om daar lokaal energie te gebruiken. Het huidige netstructuur ondersteunt 
deze decentrale opwekking niet. Het net is uitgelegd voor één richtingsverkeer van elektronen. 
Lokale netten hebben een twee richtingsverkeer nodig en dit heeft een regeling nodig. Aan een 
regeling voor een bufferfunctie (denk aan het batterij-principe) moet ook gedacht worden. 

 
2. Kunt u aangeven of en waarom micro-w/k installaties aangestuurd zullen worden? 

Slechts wanneer de warmtevraag als sturingsargument gebruikt wordt, dan is de afstemming 
van warmtevraag met een warmteaanbod de enige reden waarom een micro-w/k aangestuurd 
zal worden. Het maakt hier niet uit wie de eigenaar is van de installatie (energiebedrijf, 
onafhankelijke derde, woningcorporatie, huishouden, vereniging van eigenaren, etc.) omdat het 
principe van aansturing hetzelfde is (voorzien van warmte naar vraag) en omdat verrekening 
nog steeds per persoon zal plaatsvinden. 

 
In de toekomst voorspelt de respondent verder dat de warmtevraag zal afnemen, door o.a. 
betere isolatie. Wanneer de grote van de warmtevraag afneemt, zal ook het elektriciteitsaanbod 
afnemen en de interesse van de w/k-installatie (produceert naast elektriciteit ook warmte). De 
meerwaarde die de w/k geeft t.o.v. andere decentrale opwekkingsinstallaties zal zo 
verminderen. Investeren in micro-w/k zal vervolgens niet snel gebeuren. 

 
Wanneer er echter op de elektriciteitsvraag gestuurd zou worden, zijn er wel andere redenen te 
geven, die vervolgens afhankelijk zijn van wie eigenaar is (als energiebedrijf eigenaar is: 
verbruik van hele groep klanten zo goed mogelijk invullen met een aanbod).  

 
3. Kunt u andere redenen aangeven om te willen meten, dan slechts voor de verrekening van 

afgenomen elektriciteit? 
Een belangrijke reden ziet de respondent in het inzicht verkrijgen van het energiebedrijf in de 
verbruikerspatroon. Dit patroon kan als sleutel dienen voor aansturing (tijdens een bepaalde 
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periode goedkoop of gratis elektriciteit afnemen). Verder kan dit patroon dienen voor een 
tarifering van de kwaliteit van levering. Wanneer de kwaliteit van de levering minder is (veel 
storingen) kan een energiebedrijf een goedkoper tarief hanteren voor klanten die tekenen voor 
deze kwaliteit. Wat dit wel betekent is dat er naast een stuk algemene data (meetdata), dat 
gegenereerd moet worden er ook data gegenereerd en geregistreerd  wordt met een marketing 
karakter. Deze data zal bepalen welke klanten in aanmerking zouden komen voor slechtere 
kwaliteit energie en welke voor betere kwaliteit. Enigszins sturen in de aanbod van elektriciteit 
is weggelegd voor de decentrale opwekkingsinstallaties van het energiebedrijf. Het aan en 
afschakelen van deze installaties maakt dat een energiebedrijf kan spelen met de kwaliteit van 
de levering en dus met de tarieven. 

 
Deze reden voor meten, betekent dat er op maat gewerkt wordt en dus meer informatie nodig is 
over wat de klant wilt op welk moment. Er kan verder in tarieven gespeeld worden met het 
aanbieden van services, opslagsystemen en bepaalde diensten. Denk hierbij aan het mobiele 
netwerk en de hele wereld eromheen. 
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Interviewverslag I: Docent TBM TUDelft - Mevr. Biesheuvel 
 

Respondent: mevr. S. Biesheuvel (Faculteit Techniek, Bestuur en Management, TU Delft) 
Datum:   Maandag 26 mei 2003 
Plaats:   Delft 

 
De bedoeling was om het interview met mevr. Biesheuvel vroeg in het afstudeeronderzoek te houden. Echter, 
wegens omstandigheden vindt het pas plaats aan het eind van het afstudeeronderzoek. De vooraf gestuurde 
vragen waren inmiddels al door andere respondenten beantwoord. N. Sonai maakt daarom van deze gelegenheid 
gebruik om met mevr. Biesheuvel te brainstormen over een toekomstige situatie voor meetsystemen. Voor er 
hieraan begonnen wordt, legt N. Sonai uit waar haar afstudeeronderzoek over gaat, wat er in haar onderzoek 
wordt verstaan onder een meetsysteem en welke afbakening zij gesteld heeft.  

 
Vragen 

1. Kunt u aangeven waarvoor een meetsysteem kan worden toegepast in de toekomst? 
Wanneer er andere prijzen worden toegepast dan in de huidige situatie, zal een meetsysteem 
kunnen worden toegepast voor de volgende prijsdifferentiaties: 

• Wanneer er sprake is van een prijsdifferentiatie estaat die gerelateerd is aan de 
voorzieningszekerheid van het elektriciteitsnet: Wel/geen voorzieningszekerheid of een 
bepaalde mate van voorzieningszekerheid combineren met een bepaalde prijs.  

• Wanneer er prijsdifferentiatie plaatsvindt op basis van het type aansluiting: 3*25A of 
3*80A, hoewel dit erg omslachtig zal zijn. 

• Wanneer er sprake is van prijsverschillen in de tijd, die verder gaan dan piel en dal.  
 

Wanneer het netwerk ook gedimensioneerd wordt op de warmtevraag, rekening houdend met 
een toekomst waarin grootschalig energie wordt opgewekt in huishoudens, zal een 
meetsysteem kunnen worden toegepast dat ook andere data aangeeft, zoals: 

• De afkomst van de stroom  
• De brandstofafkomst voor de CO2-inhoud 
• De reden voor gebruik (jijzelf, buren, centraal netwerk) 

 
Om de elektriciteit te kunnen regelen dat op het net wordt teruggeleverd kan een meetsysteem 
met een bepaald regelsysteem een uitkomst zijn. Wanneer bijvoorbeeld een bepaald limiet voor 
deze teruglevering is vastgesteld, zal een stopmechanisme moeten worden toegepast, dat een 
APX-boete uitgeeft wanneer je over de limiet teruglevert.  

 
Het meetsysteem zal dus naast meetactiviteiten ook regelactiviteiten moeten kunnen uitvoeren.  
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Interviewverslag J: KEMA – KEMA T&D Consulting 
 
Respondent: dhr. P.T.M Vaessen 
Datum:   woensdag 11 juni 15.00 uur 
Plaats:   Arnhem 

 
Voor het gesprek had N. Sonai emailcontact met de heer Vaessen, waarin ze een viertal vragen gesteld 
heeft.. Dhr. Vaessen deelde echter mee dat de aanname die N. Sonai gemaakt had omtrent KEMA, 
onjuist was en stelde voor een afspraak te maken voor een interview waarin N. Sonai de mogelijkheid 
kreeg meer informatie te krijgen van KEMA. Hieronder volgen eerst deze vier vragen en het antwoord 
die daarop van de heer Vaessen verkregen is.  
 
Vragen per email 

1. Kunt u aangeven wie de verantwoordelijke toezichthouder is voor meetinrichtingen in 
Nederland? 
Meetinrichtingen dienen te voldoen aan de meetcode (DTe) en moeten uiteraard gekeurd 
worden (ik kan mij voorstellen dat een deel hiervan (vaak alleen typetesten) door KEMA wordt 
gedaan maar ook door "vergelijkbare" bedrijven zoals NMI (NL) en TUD (D)); 

 
2. Kunt u misschien kort uitleggen wat de precieze werkzaamheden zijn van KEMA in de rol als 
 uitvoerende toezichthouder van meetinrichtingen? 

Zoals gezegd voor een deel typetesten aan meters (dit wordt gedaan door KEMA Quality), 
wellicht ook audits bij bedrijven die deze dingen maken. Netbedrijven  controleren zelf hun 
meters periodiek/middels steekproef; 

 
3. Kunt u aangeven wat KEMA ziet als andere redenen om te willen meten in de toekomst, naast 

de reden voor verrekening van het net afgenomen elektriciteitsstroom door het huishouden? 
Naast verrekening is de zgn power quality belangrijk. Zo mag de aangeslotene niet naar 
believen de spanning "vervuilen" met harmonischen etc. Ook de veiligheid van mens en 
installatie speelt een rol, zo mag een netdeel bij een fout (kortsluiting) niet onder spanning 
blijven omdat er voldoende opwekking in het net aanwezig is door de micro wk's. Dit in 
verband met veilig werken. Er zijn ook wettelijk spanningsgrenzen vastgesteld en eisen aan het 
kortsluitvermogen (als er elektronica tussenzit als netkoppeling komt dit wel goed, maar dit is 
vaak niet het geval met stirlingmotoren); 

 
4. Is er bij KEMA informatie beschikbaar over regelsystemen die kunnen worden toegepast in 

huishoudens om de door het huishouden teruggeleverde stroom te kunnen regelen en 
aansturen? 
Hier weet ik niet wat je bedoelt. 

 
Het gesprek 

Naast de respondent, was mevr. S. Jaarsma op diens verzoek aanwezig tijdens het gesprek:  
 
N. Sonai begon het gesprek door meer achtergrond informatie te geven over haar onderzoek bij 
Cogen Projects. Dat N. Sonai in haar eerder contact onterecht aangenomen had dat KEMA 
uitvoerende toezichthouder was, legde zij nogmaals uit. Dhr. Vaessen haakte hierop in door (als 
toelichting op zijn eerder gegeven antwoord in de e-mail van 5 juni ’03) te vertellen welke 
werkzaamheden KEMA op het gebied van meetinrichtingen uitvoert. Het komt erop neer dat 
KEMA op verzoek van anderen, meestal een netbeheerder, steekproefsgewijs onderzoekt of een 
toegepaste meetinrichting nog aan de eisen gesteld in o.a. de ijkwet en de MeetCode Elektriciteit 
voldoet. Op verzoek van ontwikkelaars van meetinrichtingen keurt KEMA nieuwe 
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meetinrichtingen en voorziet deze na goedkeuring aan genoemde eisen van een KEMA keurmerk 
(toelating). KEMA treedt dus niet op als uitvoerende toezichthouder. 
 
Vervolgens wordt er in het gesprek ingegaan op mogelijke redenen om data te willen gebruiken, 
anders dan om de hoeveelheid uitgewisselde energie te willen verrekenen. Mevr. Jaarsma gaat in 
op het door dhr. Vaessen gegeven antwoord van veilig werken in de e-mail van 5 juni ’03. In de 
huidige situatie gaat er namelijk in de meeste gevallen elektriciteit richting het huishouden. Het 
afkoppelen van een gebied van het net t.b.v. werkzaamheden om stroomstoringen te verhelpen, is 
in de huidige situatie eenvoudig. Met zekerheid is namelijk te zeggen dat er na de afschakeling 
geen vermogen in het afgeschakelde net aanwezig is en dus spanningsloos is. Als voorbeeld gaf de 
dhr. Vaessen dat als het per huis geinstalleerde maximale vermogen onder een zekere waarde blijft 
(bijvoorbeeld 0,6 kWpiek, van een PV-installatie) dat de netbeheerder zich geen zorgen maakt dat 
er spanning op het net blijft staan door deze opwekkers als er moet worden afgeschakeld als 
gevolg van een fout. Als het vermogen per huis te groot is (bijvoorbeeld in het geval van een 
micro-w/k installatie) kan het zijn dat het netdeel "onder spanning" blijft ondanks dat het het is 
losgekoppeld van de rest van het elektriciteitsnet (dit noemt men eilandbedrijf). Het is dan 
noodzakelijk om alle decentrale opwekkers af te schakelen van het net. Het kan namelijk zo zijn 
dat de automatische afschakeling bij over- en onderspanning niet werkt omdat er te veel 
opwekking in het net is. Het is daarom belangrijk om te weten waar en hoeveel elektriciteit er in 
huishoudens geproduceerd wordt. Meetgegevens geven netbeheerders inzicht in 
verbruikersprofiel, dit kunnen ze gebruiken om de onbalans te beperking (voorkomen van extra 
kosten). Dit laatste is ook interessant voor Programmaverantwoordelijken. Elektriciteit produceren 
in huishoudens maakt het veilig werken aan het net complexer en moeilijker.  
 
Dhr. Vaessen springt op dit verhaal in door uit te leggen dat veiligheid van netten niet alleen te 
maken heeft met veilig werken, maar ook met de apparatuur dat aangesloten staat op het net. 
Bepaalde relais die toegepast zijn om het netwerk te beveiligen, meten de richting waarin de 
elektriciteitsstroom gaat. Wanneer stroom de verkeerde richting opgaat door de opwekking bij de 
huishoudens, detecteren de relais deze “verkeerde richting” en schakelen ze het betreffende deel 
van het net wellicht onterecht af. Als er vaker elektriciteit teruggeleverd wordt op het net en dus de 
stroomrichting vaker wisselt werkt de beveiliging niet goed meer. De relais zijn niet zondermeer 
toepasbaar in deze situaties en er zal gezocht moeten worden naar een oplossing voor dit 
probleem, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe beveiligingsmethodiek.  
 
Dhr. Vaessen legt verder uit dat spanning in het netwerk zich tussen twee uiterste in termen van 
spanning moet bevinden: De onder- en de bovenspanning (zie figuur 1). De spanning op het 
netwerk moet zich altijd tussen deze twee waarden in bevinden. Wanneer bijvoorbeeld een 
huishouden door zijn elektriciteitsproductie ervoor zorgt dat de spanning locaal boven de grens 
komt, moet de netbeheerder ervoor kunnen zorgen dat de installatie wordt afgeschakeld (in 
praktijk is dit een automatische uitschakeling). De netbeheerder hoort zich namelijk te houden aan 
een netwerk betrouwbaarheidseis die door de Dte gesteld is. Het aan- en afschakelen van 
huishoudens die met hun eigen elektriciteitsproductie ervoor zorgen dat het netwerk boven de 
bovenspanningsgrens  uitkomt, moet een netbeheerder kunnen afschakelen. Aangezien de 
netbeheerder niet altijd weet waar er decentraal elektriciteit wordt geproduceerd, is het 
afschakelen van de zgn. boosdoener een probleem.  
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Figuur 1J  Boven- en onderspanning van het netwerk 
 
N. Sonai kaart echter aan dat de toepassing van DG op het netwerk ook voordelen met zich mee 
kunnen brengen om bijvoorbeeld de spanning van het netwerk op te krikken wanneer deze onder 
de spanningsgrens uitkomt. Dhr. Vaessen legt echter uit dat netbeheerders daar geen gebruik van 
kunnen maken. De wet zegt namelijk dat de netbeheerders het vermogen en de spanning die door 
DG geleverd wordt niet mee mogen nemen om aan hun betrouwbaarheidseis voor 99.5% van de 
tijd te voldoen. N. Sonai vraagt waar dit in de wet staat. Mevr. Jaarsma legt uit dat de liberalisering 
de netbeheerder deze mogelijkheid ontnomen heeft, aangezien transport en productie strikt 
gescheiden zijn.  
 
Dhr. Vaessen somt op welke andere redenen volgens hem bij netbeheerders kunnen gaan spelen 
om meetdata te gebruiken: 

• Om het netwerk beter af te kunnen stemmen op de spanningsgrenzen (als wet- en 
regelgeving dit mogelijk maakt, kan dit ook door specifieke inzet van DG); 

• Om het juiste kortsluitvermogen te weten en daarop in te spelen; 
• Om informatie te krijgen die de veiligheid van mensen waarborgt (mensen die aan het net 

werken); 
• Om het beveiligingsconcept van het netwerk beter te kunnen afstemmen op toegepaste DG; 

 
De meetdata die een rol hierbij zal gaan spelen is naast de kWh die nu gemeten wordt, is of de 
spanning of de stroom. Als naast de kWh een van de andere twee (spanning of stroom) gemeten 
wordt, heeft de netbeheerder dus specifieke informatie omtrent de spanning van het netwerk. Zo 
kan hij voor de genoemde redenen ook specifiek zijn over de betrouwbaarheid van zijn netwerk, 
wanneer de DTe besluit bewijzen van “het voldoen aan de kwaliteitseisen” te willen hebben. Het 
willen verkrijgen van de spanning of stroom, houdt niet alleen in dat de meetinrichting, zoals deze 
nu is toegepast in huishoudens, moet worden aangepast om de data te registreren (is niet mogelijk 
met oude meters), maar ook dat de meetinrichting op afstand uitleesbaar dient te zijn. Dit betekent 
een aanpassing in wet- en regelgeving (MeetCode Elektriciteit). De netbeheerder moet een 
organisatie optuigen om deze enorme hoeveelheden meetdata te analyseren, vandaar de behoefte 
aan “slim meten” (lopend project bij KEMA-TDC) om de hoeveelheden te beperken. Als er op 
grote schaal  gemeten gaat worden betekent dit een impuls voor de metermarkt en meer kansen 
voor nieuwe toetreders. 
 
Tenslotte gaf de heer Vaessen aan N. Sonai mee het volgende boekwerk te bestuderen om een goed 
beeld te krijgen van de mogelijke problemen die zich met het netwerk voor kunnen doen, wanneer 
DG meer wordt toegepast. Dit boekwerk kan tevens een goed beeld verschaffen om knelpunten te 
identificeren die te maken hebben met netinpassing van DG: 
 
"Elektriciteitsdistributienetten", EnergieNed,  1996 Kluwer Bedrijfsinformatie B.V. Deventer,  
ISBN: 9055760692 

 

Afstand

Spanning 

Bovenspanning 

Onderspanning 
Belasting


