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Op 2 september 2010 ontving het CBP een aanvraag van uw ministerie om advies uit te 
brengen over een concept besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen en 
kostenoverzichten elektriciteit en gas. Per brief van 6 oktober heeft het CBP geadviseerd om 
niet tot indiening over te gaan dan nadat daarin met de opmerkingen van het CBP rekening 
zal zijn gehouden. 
 
Op 19 november 2010 heeft het CBP een hernieuwde aanvraag van uw ministerie ontvangen 
om advies uit te brengen over het concept besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen en 
kostenoverzichten elektriciteit en gas. 
 
Doel van het besluit 
Het doel van dit besluit is het nader invullen van de artikelen uit de Elektriciteitswet 1998 en 
de Gaswet die betrekking hebben op de eisen die worden gesteld aan meetinrichtingen als 
bedoeld in artikel 95la van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 42a van de Gaswet (de op 
afstand uitleesbare meetinrichtingen). Daarnaast wordt een nadere invulling gegeven aan de 
informatie die een afnemer minimaal over zijn energieverbruik dient te ontvangen en de 
frequentie daarvan.  
 
Beoordeling 
 
Meetgegevens 
Volgens het eerste advies van het CBP wordt in artikel 4, derde lid, van het voorgelegde concept 
besluit ten onrechte de indruk gewekt dat de meetinrichting standaard alle actuele meetgegevens 
(waaronder de kwartierwaarden) bewaart.  
 
De toelichting op artikel 4, derde lid, onderdeel a, waarin wordt bepaald dat alle met de 
netbeheerder uitgewisselde berichten over de actuele meterstanden, worden bewaard in een 
berichtenlogboek, is daarop aangevuld. In de toelichting wordt er nu expliciet op gewezen dat het 
logboek dat op grond van het derde lid moet worden bijgehouden alleen de daadwerkelijk 
verzonden berichten en hun inhoud bevat. De vraag óf er berichten over het actuele verbruik 
mogen worden verzonden, en hoe vaak, is afhankelijk van de toestemming van de afnemer. Voor 
de volledigheid is hier expliciet aandacht aan besteed in de toelichting. 
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Beveiliging  
Het CBP heeft daarnaast in zijn advies verzocht om in de bepaling van wederzijdse erkenning 
(artikel 9, eerste lid, van het besluit) duidelijk te maken dat de in die bepaling bedoelde 
meetinrichtingen, die worden gelijkgesteld met meetinrichtingen die voldoen aan de eisen in de 
artikelen 4 tot en met 7 van het besluit, wel moeten voldoen aan artikel 13 van de Wbp.  
 
Naar aanleiding van dit onderdeel van het advies van het college wordt voor de duidelijkheid in 
de toelichting op artikel 9 expliciet gewezen op het feit dat de bepaling van wederzijdse 
erkenning artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens onverlet laat. 
 
Conclusie  
Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 
 
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
Mw. mr. M.W. McLaggan-van Roon 
Lid van het College 
 
 
 
 


