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Aan de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens,
Onderwerp: Verzoek zienswijze m.b.t. toestemmingseisen in zake installatie ‘slimme’
energiemeters
Heer Wolfsen,
Bij deze vragen wij uw aandacht voor debrief die wij aan de minister van Energie en Klimaat
schreven over problemen aangaande de keuzevrijheid betreffende de installatie van
‘slimme’ meters voor gas- en elektriciteitsgebruik. ( bijgevoegd als Bijlage 1).
Hoewel (in tegenstelling tot het toenmalige oorspronkelijke oordeel van het CBP) deze
‘slimme’ meters die fysiek in staat zijn om op afstand uitgelezen te worden, niet verplicht
mochten worden gesteld van de Eerste Kamer, met name omdat dit in strijd is met de
fundamentele burgerrechten op bescherming van het privéleven zoals vastgelegd in o.a.
EVRM, worden mensen meer dan een decennium later nog steeds regelmatig verkeerd
voorgelicht en bedreigd door diverse netbeheerders.
Het is ons bekend dat ook uw organisatie hierover meldingen ontvangt, mede omdat
wij iedereen die bij ons om advies en hulp aanklopt verzoeken minstens ook een
melding bij de AP te doen.
We hebben de afgelopen jaren meerdere personen bijgestaan in hun juridische- langdurigestrijd tegen netbeheerders, woningbouwcorporaties en verenigingen van eigenaren, om hun
recht te kunnen halen.
Succesvol weliswaar voor de volhouders, die zich jarenlang bleven verweren en volhielden
dat zij geen fysiek op afstand uitleesbare meter achter de voordeur accepteren. Maar een
zeer onwenselijke situatie om reden waarvan we de (nieuwe) minister gevraagd hebben om
nog in de eerste helft van dit jaar de netbeheerders aan te schrijven dat men verplicht is om
helder te communiceren over het recht om de meter te weigeren ( en niet alleen
administratief te laten uitzetten) EN geen blokkades op te werpen als personen ( om wat
voor reden dan ook, maar zeker als men zich beroept op de bescherming van het privéleven)
weigeren om een ‘slimme’ meter te accepteren.
Daar komt bij dat sinds de keuzevrijheid in 2009 werd afgedwongen door de Eerste Kamer
de inzichten zijn verandert, aangaande de definitie van persoonsgegevens.
Dat, zo stelden de EU dataprotectie toezichthouders al jaren geleden vast, betreft alle
identificerende gegevens - of ze nu direct dan wel indirect herleidbaar zijn tot een bepaalde
persoon.
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Over de mogelijkheden van datamining en verdere verwerking van persoonsgegevens t/m
hacking door onbevoegden, hoeven we uw organisatie inmiddels niet meer te informeren,
aangezien de AP daar inmiddels dagelijks mee geconfronteerd wordt.
Maar wèl willen we daarbij specifiek onder de aandacht brengen dat het minutieus in kaart
brengen van iemands gedrag ‘achter de voordeur’, veel intieme informatie bevat.
Met name ook data, zeker als deze geanalyseerd worden en gecombineerd met
persoonsgegevens uit andere bronnen, beslist ook bijzondere persoonsgegevens omvatten.
Over iemands gezondheidstoestand, respecteren van de sabbat of zondagsrust,
kouwelijkheid wegens niet allochtone afkomst………………. Het zijn zomaar enkele
voorbeelden.
We hebben de minister daarom formeel verzocht om aan de netbeheerders kenbaar te
maken dat de AVG directe toepasbaarheid heeft op de zgn. ‘uitrol’ van de ‘slimme’ meters.
Uit de AVG volgt ons inziens dat waar, via hun energieverbruik, over personen, tot op de
minuut/het kwartier persoonsgegevens worden verzameld dit een zodanig gedetailleerd
profiel van iemand in kaart brengt, dat het noodzakelijk is om aan de betrokkenen daar wel
geïnformeerd vooraf expliciete toestemming voor te vragen.
Verzoek zienswijze
Aan u vragen wij, bij deze juridisch formeel of de AP bovenstaande zienswijze aangaande de
toestemmingseisen vlgs. de AGV, in zake de installatie van ‘slimme’ energiemeters, deelt.
Met vriendelijke groet
Namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit,
Mw. J.M.T.Wijnberg
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