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In uw brief van 2 september jongstleden vraagt u het College bescherming persoonsgegevens 
(CBP) te adviseren, als bedoeld in artikel 51, tweede lid van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp), over een concept besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen en 
kostenoverzichten elektriciteit en gas.  
 
Inhoud van het concept besluit 
Het doel van dit concept 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 
 
Eisen meetinrichtingen 
Artikel 4 derde lid van het concept besluit stelt dat een meetinrichting voor elektriciteit 
gedurende een jaar de tijdstippen en inhoud van in en uitkomende berichten over het actuele 
vermogen en de actuele meterstanden registreert en bewaart.  
 
Hier wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de meetinrichting standaard alle actuele 
meetgegevens (inclusief de kwartierwaarden) bewaart. Het uitlezen en bewaren van dit soort 
gedetailleerde gegevens kan slechts plaatsvinden op basis van ondubbelzinnige toestemming 
van de betrokkene, zoals weergegeven in paragraaf 3.1 van de novelle behorende bij 
wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitsnet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de 
werking van de elektriciteits- en gasmarkt.  
Bovengenoemd artikel dient daarom te worden aangepast, zodanig dat duidelijk is dat het 
standaard registreren en bewaren van het actuele vermogen en de actuele meterstanden (in 
casus kwartierwaarden over energieverbruik), laat staan het verzenden van in en uitkomende 
berichten over het actuele vermogen en de actuele meterstanden, slechts op basis van 
toestemming plaats kan vinden. Ook artikel 5 van het concept besluit dient overeenkomstig 
te worden aangepast. 
 
Beschermingsniveau meetinrichtingen 
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BLAD 2 

In artikel 9 van het concept besluit wordt aangegeven dat niet in Nederland vervaardigde 
meetinrichtingen die een gelijkwaardig beschermingsniveau op het gebied van beveiliging 
tegen fraude met, misbruik van of inbreuk op de meetinrichting bieden en in wezen dezelfde 
functionaliteiten voorschrijven, gelijk worden gesteld aan meetinrichtingen als bedoeld in 
hoofdstuk 3 van het concept besluit.  
 
Het beschermingsniveau voor niet in Nederland vervaardigde meetinrichtingen dient net als 
de in Nederland vervaardigde meetinrichtingen in ieder geval te voldoen aan artikel 13 Wbp. 
Dit artikel schrijft voor dat de verantwoordelijke passende technische en organisatorische 
maatregelen ten uitvoer legt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige 
vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met 
de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend 
beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen 
gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige 
verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.  
 
Het CBP adviseert om in het concept besluit op te nemen dat de beveiligingsmaatregelen 
tegen fraude met, misbruik van of inbreuk op de meetinrichtingen ook betrekking moeten 
hebben op de persoonsgegevens die worden verwerkt door middel van de meetinrichtingen 
en dat die moeten voldoen aan de eisen van artikel 13 Wbp.   
 
Conclusie  
Het CBP adviseert u niet tot indiening van het voorstel over te gaan, dan nadat daarin met 
het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
Mw. mr. M.W. McLaggan-van Roon 
Lid van het College 
 


