
In het lab doen slimme meters domme dingen, vraag is wat erbuiten gebeurt

DEN HAAG (Energeia) - Consumenten die klagen dat hun nieuw

opgehangen digitale meter het elektriciteitsverbruik veel te hoog inschat,

zouden daar best eens gelijk in kunnen hebben. Dat constateren

onderzoekers van de Universiteit Twente. Netbeheer Nederland bevestigt

dat bij maar liefst 850.000 meters afwijkingen kunnen optreden, maar

wijst wel fijntjes op het verschil tussen laboratoriumtesten en de praktijk.

Het vervangen van een oude Ferraris elektriciteitsmeter -de bekende zwarte bakelieten

kast met een draaiende schijf- door een elektronische of digitale meter, leidt in

sommige gevallen tot veel hogere energierekeningen. De standaard reactie van de

nutsbedrijven is dan dat de oude meter incorrecte standen weergaf als gevolg van

mechanische slijtage, schrijven onderzoekers Frank Lenferink en Cees Keyes in een

wetenschappelijk onderzoekspaper dat deze vrijdag is gepubliceerd in het IEEE

Electromagnetic Compatibility Magazine. Maar volgens de auteurs zou het ook wel eens

andersom kunnen zijn: de nieuwe, digitale meters zijn incorrect.

Om dit onderzoeken doken de twee in een laboratorium. Uit eerder onderzoek was al

bekend dat productiemeters van (grote) zonne-energiesystemen verkeerde metingen

konden doorgeven als gevolg van electromagnetische interferentie. Zo werden eens

twee identieke zon-PV-systemen vergeleken op twee naburige boerderijen, waarbij het

ene systeem 40% minder energie produceerde dan het andere. Conclusie van dat

onderzoek was dat de meting van de geproduceerde energie werd gestoord door

elektromagnetische interferentie die afkomstig was van de ventilatoren die de lucht in

de stallen ververste.

Zou zulke interferentie ook in huishoudens kunnen optreden, vroegen de onderzoekers

zich af. Ja, is hun antwoord na uitvoerige testen in het laboratorium. Gloei- of

spaarlampen en dimmers kunnen ook voor elektromagnetische interferentie zorgen, en

in het laboratorium zorgde dit voor afwijkende metingen van meer dan 580% naar

boven toe en 46% naar beneden toe. Ruim voldoende om de klachten van consumenten

over verkeerd registrerende meters te kunnen verklaren, aldus Lenferink en Keyes.
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Netbeheer Nederland neemt de kritiek hoog op, maar ontkracht ook een belangrijk

deel. Inderdaad bevestigt de brancheorganisatie dat bij maar liefst 850.000 meters in

Nederland afwijkingen kunnen optreden. Het gaat daarbij om digitale en slimme

meters die vóór 2015 zijn geplaatst. De afwijkingen treden volgens Netbeheer

Nederland alleen op "in uitzonderlijke situaties".

Directeur van Netbeheer Nederland André Jurjus stelde een persverklaring op gericht

op het behoud van vertrouwen in de slimme meter, en bracht bovendien meteen een

column uit met de strekking. De komende jaren moet in alle Nederlandse huishoudens

een nieuwe, digitale meter komen te hangen. Zo'n 3 mln stuks hangen al. Jurjus:

"Leferinks onderzoek was voor netbeheerders anderhalf jaar geleden aanleiding om nog

meer dan anders alert te zijn op de juiste werking van energiemeters."

De directeur van de branchevereniging verhaalt dat de netbeheerders "direct" het

Nationaal Metrologisch Instituut VSL hebben ingeschakeld om het onderzoek te

verifiëren. "Daaruit bleek dat in de genoemde uitzonderlijke situaties inderdaad

afwijkingen voorkomen in de meetgegevens bij enkele type meters."

Infraroodsauna

Vervolgens is onderzocht "of er ook in de praktijk situaties zijn waarin de meetgegevens

niet kloppen" -want de onderzoeken beperkten zich tot dusver tot het laboratorium. Op

basis van dit onderzoek konden de netbeheerders weer opgelucht ademhalen.

Gedurende anderhalf jaar werden tientallen zaken onderzocht van vermeend foutieve

meterstanden, en in bijna alle gevallen was de uitkomst dat de meterstanden klopten.

Afwijkingen werden in dat geval geweten aan stroomvretende apparaten of een te laag

ingeschat verbruik in het verleden. Drie gevallen zijn nader onderzocht door DNV GL,

en slechts in één situatie zijn de afwijkingen onverklaarbaar, hoewel de verdenking van

de netbeheerders in dat specifieke geval uitgaat naar een aanwezige infraroodsauna.

De onderzoekers zijn echter een andere mening toegedaan, en denken dat de

afwijkingen die zij in het laboratorium waarnamen zeker ook in de praktijk kunnen

voorkomen. In hun paper stellen ze dat hun bevindingen "consistent zijn" met de

klachten die bijvoorbeeld op diverse internetfora worden geuit. Het is deze vrijdag niet

gelukt de onderzoekers hierover te bevragen; in verband met afspraken met het

televisieprogramma Eenvandaag hanteert de Universiteit Twente een mediastilte over

dit onderwerp.
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Calibratie

In hun onderzoekspaper maken de auteurs er gewag van dat het calibratieproces van de

digitale meters de afwijkingen niet kan voorkomen. Wanneer een consument gerede

twijfel heeft over de meterstanden, kan een recalibratie plaatshebben. Met tests wordt

dan bekeken of de meter werkt. Bij deze tests wordt volgens de onderzoekers een

opstelling gebruikt die in belangrijke mate afwijkt van een werkelijke huiskamer:

precies de kritiek dus die de netbeheerders op het Twentse onderzoek hebben. Het

komt er volgens de auteurs op neer dat in de test wordt uitgegaan van een situatie met

enkel een paar gloeilampen, waar de meeste huiskamers met spaarlampen en dimmers

en allerlei andere apparatuur zijn uitgerust. Dat maakt volgens Lenferink en Keyes voor

de werking van de meter een wezenlijk verschil.

Woordvoerder namens Netbeheer Nederland Liane ter Maat stelt dat de meters worden

onderzocht en gecalibreerd volgens de normen van het meetinstituut, en dat de

netbeheerders erop vertrouwen dat die normen deugen. Ook Jurjus refereert aan de

eisen van de moderne tijd. "Meters moeten bovendien bestand zijn tegen de

toenemende hoeveelheid domotica en apparatuur in huishoudens. Daarom testen de

netbeheerders alle typen meters regelmatig op betrouwbaarheid. In Europees verband

wordt gekeken of de normen voor nieuwe meters verder moeten worden aangescherpt,

zodat ook in uitzonderlijke situaties de meter correct blijft werken."

De liegende gasmeter

Het onderzoek brengt eerdere twijfel aan meetwaarden in herinnering. Enkele jaren

terug kampten de netbeheerders met wat genoemd werd de liegende gasmeter. De

balgengasmeter zoals elke consument die in 2007 in zijn meterkast had hangen, gaf

verschillende waardes bij verschillende temperaturen. Onderzoek van de

toezichthouder ACM (toen: NMA) maakte duidelijk dat dit een bekend fenomeen was

waarvoor gecorrigeerd werd door de netbeheerders. Die correctie gebeurde echter op

basis van gemiddelden, maar er waren wel individuele gevallen waarbij de meetfouten

nadelig (en ook voordelig) uitpakten. Het duurde nog tot 2014 voordat een

administratieve correctie het probleem uitroeide.
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