Goed meten is goud waard
Meten als basis van energiemanagement
—
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Inleiding
—

Inhoudsopgave
Dit komt aan bod
—

Jij bent grootverbruiker, dus je
hebt veel elektriciteit of gas nodig
om je bedrijf te laten draaien of je
kantoor te verwarmen.

Groener, goedkoper en efficiënter
krijg je het niet. In dit whitepaper
lees je hoe een slim meterplan
je helpt bij het besparen van
energie.

De energiemarkt is complex. De
vraag naar energie stijgt fors en
de fossiele brandstoffen raken
juist op. Tegelijkertijd weet je dat
de overheid steeds harder roept
om verduurzaming. Verbruik je
per jaar meer dan 50.000 kWh
elektriciteit of 25.000 m3 aardgas?
Dan ben je verplicht energie te
besparen en daarover te
rapporteren.

Besparen begint bij inzicht.
Je hebt een betrouwbaar en
gedetailleerd beeld nodig van je
energieverbruik. Van elektriciteit
en gas, maar ook van de energie
uit je zonnepanelen en voor je
laadpalen.

Welke energiebesparende
maatregelen zijn er allemaal?
Hoe benut je de energie die je
afneemt of opwekt optimaal?
Misschien lukt het je wel om het
ultieme verduurzaming doel te
bereiken: 0 op de meter.

Met inzicht per energiestroom,
productieproces, gebouw
en ruimte zie je waar het
slimmer kan. Hoe je dat inzicht
krijgt? Met de juiste meters
op de juiste plaats.
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1. Grootverbruik
en de energiebesparingsplicht
—

2. De energiemarkt
wie is wie?
—

Wanneer ben je grootverbruiker?

Als grootverbruiker van gas en elektriciteit
maak je afspraken met ten minste drie
marktpartijen:

Elektriciteit: aansluiting > 100 kW (> 3 x 80A)
Gas: verbruik > 40 m3 gas per uur (gasmeter > G25)
Grootverbruikers zijn verplicht hun energieverbruik te meten met een telemetriemeter en
meetverantwoordelijke aan te wijzen. Dit is geregeld in de Elektriciteitswet en de Gaswet.
Wanneer heb je energiebesparingsplicht?

- de netbeheerder;
- de meetverantwoordelijke;
- én de energieleverancier.

Elektriciteit: verbruik > 50.000 kWh per jaar
Gas: verbruik > 25.000 m3 gas per jaar

Of met meerdere energieleveranciers, dat kan
tegenwoordig ook met behulp van MLOEA.
Maar hoe zit het eigenlijk met al die partijen?

Energiebesparende maatregelen moeten een terugverdientijd van < 5 jaar hebben
én je bent verplicht daarover te rapporteren. Naast energiebesparingsplicht heb je dus
ook informatieplicht. Dit is geregeld in de Wet milieubeheer.1

Energieleverancier
Je kiest zelf een energieleverancier. Er zijn
er meer dan zestig in Nederland, dus je kijkt,

1: Bron: RVO (15-02-2021). Informatieplicht voor bedrijven en
instellingen. Zie: rvo.nl

vergelijkt en kiest het leveringscontract dat het
best bij jou past. Overigens hoef je geen keuze
te maken voor één partij. MLOEA is ook een
optie: meerdere leveranciers op één aansluiting.
Dan neem je bij leverancier A stroom af en
contracteer je leverancier B voor je laadpalen
of de teruglevering van zonne-energie.
Belangrijk om te weten: de netbeheerder mag
géén aansluiting in bedrijf stellen of houden als
je geen leveringscontract hebt.

3. De metermarkt
meer dan meten
—
Meetverantwoordelijke
Als grootverbruiker van gas of elektriciteit
ben je bij wet verplicht je energieverbruik
te meten. Daar ben je zelf verantwoordelijk
voor. Dat betekent natuurlijk niet dat je zelf
mag meten. Wel dat je een meetverantwoordelijke aanwijst die is gecertificeerd
door TenneT.1
Als meetverantwoordelijke plaatsen, onderhouden en beheren wij je energiemeter(s).
Ook verrichten wij het verplichte meetwerk
voor je, verzamelen wij de meetdata en
sturen wij die door naar de regionale
netbeheerder. Dat is niet TenneT, maar
bijvoorbeeld Enexis, Liander of Stedin.
Netbeheerder
Het beheer van regionale gas- en
elektriciteitsnetten is in handen van je
regionale netbeheerder. De regio waarin je
bedrijf is gehuisvest, bepaalt dus wie je
netbeheerder is. Je hebt hier geen
keuzevrijheid. Meestal heb je dezelfde
netbeheerder voor gas en elektriciteit,
maar dat hoeft niet. Je netbeheerder
verzorgt je aansluiting tot aan je meter.

De ACM bepaalt de maximale tarieven.
Dat geldt voor de aansluiting zelf én voor
de transportkosten.

Niet zo lang geleden was het meten van energieverbruik niets meer dan een verplichting.
Noodzakelijk voor de wet en voor een correcte energienota. Tegenwoordig is dat heel
anders: je meetdata vormen de toegang tot besparing en verduurzaming.

Infrabedrijf
Tot aan de meter zorgt de regionale
netbeheerder voor gasleidingen en
elektriciteitskabels, daarna is dat je eigen
verantwoordelijkheid. Dat geldt dus voor al
het installatiewerk: van transformatoren en
energiemeters tot aan de koppelingen naar
zonnepanelen en laadpalen. Wil je jouw
bedrijf verduurzamen? Dan heb je een toekomstbestendige infrastructuur nodig. Een
goed infrabedrijf helpt je daarbij van a tot z.
Joulz is zo’n infrabedrijf. Wij hebben
verstand van meten, infra, zonne-energie
laden en energie-opslag. Op alle vlakken:
advies, ontwerp, aanleg, beheer, onderhoud
én exploitatie.
Autoriteit Consument & Markt

In Nederland staan netbeheerders onder
toezicht van de Autoriteit Consument &
Markt (ACM).

De ACM houdt toezicht op de uitvoering van de
Elektriciteitswet 1998 en op de Gaswet. Een van
de belangrijkste doelstellingen van ACM is het
bevorderen van concurrentie op de markt. Zo
word je als grootverbruiker beschermd tegen
misbruik.2

2: TenneT is de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet in
Nederland. Zie: tennet.eu/nl

3: Autoriteit, Consument & Markt (geraadpleegd op 01-05-2021): Concurrentie & Marktwerking. Zie: acm.nl

Slimme infrastructuur
Vanuit de energiebesparingsplicht en de eigen groene ambities gaan grootverbruikers steeds
bewuster om met energie. Er liggen legio zonnepanelen op het dak voor de eigen opwek.
Warmtepompen vervangen vervuilende gasinstallaties. En laadpalen voor elektrische auto’s zijn
allang niet meer weggelegd voor vooruitstrevende ondernemers. Daardoor ontstaat de behoefte
aan een slimme energie-infrastructuur. Aan een netwerk waarin alle energiestromen aan elkaar zijn
gekoppeld en je het verbruik én de opwek slim regelt.

Nieuwe meetbehoefte
In een slimme energie-infrastructuur zijn energiemeters essentieel. Met de data uit de meters
kunnen we alles aan elkaar knopen en zorgen dat je de energiestromen van elkaar kunt onderscheiden. Hoeveel zonne-energie wek je op? Hoeveel lever je terug aan het net? Hoeveel stroom
verbruikt afdeling A? Bij hoeveel gas piekt productielijn B? Secuur inzicht is alleen mogelijk met
de juiste meters op de juiste plaats. Standaardmeters zijn er niet. Zelfs de verplichte elektriciteiten gasmeters werken met verschillende nauwkeurigheidsklassen. Laat je daarom gericht
adviseren en kies voor een meetverantwoordelijk die meer kan dan een meter ophangen.

Een goede meetverantwoordelijke ...
- adviseert je over een slim meterplan voor jouw bedrijf
- vraagt naar jouw energieambities, denkt in kansen en helpt bij het realiseren hiervan
- installeert, beheert en onderhoudt je energiemeters
- leest je meters op afstand uit en stuurt je meetdata door aan je netbeheerder
- heeft een 24/7 storingsdienst voor als er nood is
- kent de energiemarkt en speelt in op ontwikkelingen

Vooruitblik naar 2030
In 2030 streeft de overheid naar 70% hernieuwbare elektriciteit, 55% CO2-reductie en 32%
duurzaam opgewekte energie.3 Naar aanleiding daarvan zijn er experimenten gaande met smart
grids: energie-infrastructuren waarin je het verbruik en de opwek regelt met een slim IT-systeem.
Je kunt dan bijvoorbeeld zelf bepalen hoe je een overschot van zonnestroom inzet. Je pand
verwarmen? Teruggeven aan het net? Elektrische auto’s opladen? In 2020 investeerden
overheid, bedrijven en netbeheerder samen meer dan €100 miljoen in pilots van smart grids.
Naar verwachting zijn smart grids in 2030 eerder regel dan uitzondering.4

3 Rijksoverheid (geraadpleegd op: 08-04-2021). Rijksoverheid stimuleert duurzame energie. Zie: rijksoverheid.nl
4 Ministerie van Economische Zaken (2016). Visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Beleidsagenda richting 2020. Voor slim en
schoon vervoer. Zie: https://rvo.nl

4. Overzicht
van energiemeters
—
Is jouw pand goed bemeterd? Zijn de
meters die je hebt hangen op afstand
uitleesbaar, passen ze bij je aansluiting
en maken ze je energiebedrijfsvoering
overzichtelijker en goedkoper? Naast de
verplichte elektriciteit- en gasmeter is er
veel meer keus.
Brutoproductiemeter (BPM)
Met deze meter haal je voordeel uit je eigen
opwek. Een brutoproductiemeter meet alle
vormen van zelfopgewekte energie en
registreert het aantal kilowatts. Goed voor
je zonnepanelen, je eigen windmolen of een
warmtekrachtkoppeling. Deze meter heb je
nodig voor de terugleververgoeding en de
Energie-investeringsaftrek.1 In combinatie
met de SDE++-subsidie is verduurzaming
bovendien makkelijk te realiseren.
MLOEA-meter
Met MLOEA contracteer je meerdere
leveranciers op één aansluiting. Je kunt stroom
afnemen bij leverancier A en de zelf opgewekte
stroom terugleveren aan leverancier B.

1 RVO (30-03-2021). Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers. Zie: rvo.nl

Of een andere leverancier kiezen voor je laadpalen. Dus je hebt keuzevrijheid en kan dus
flink besparen of verdienen als je de juiste
combinatie hebt. Je kunt gaan voor groen,
goedkoop en lokaal. Laat voor je meetpunten
wel de juiste meters plaatsen. Van belang is
wel dat de hoofdmeter van dezelfde
meetverantwoordelijke is.
Power quality-meter
Deze meter meet niet je energieverbruik, maar
de kwaliteit van de spanning: je power quality.
Dat is bepalend voor de staat en de
levensduur van je apparatuur. Dus heb je
veel ledverlichting, elektronica en frequentieregelaars? Of merk je dips of pieken in de
spanning, of zie je vaak flikkeringen?
Dan loont het de moeite om je power quality
door te meten.
Je meetverantwoordelijke bewaakt de
spanningskwaliteit dan 24/7 en speelt in
op afwijkingen.

Tussenmeters
Tussenmeters geven je gedetailleerde
informatie over het energieverbruik per huurder
of per ruimte. Geen grove berekeningen meer
op basis van het aantal m2, maar slim
nauwkeurig doorbelasten. Je kunt tot
wel 15% energie besparen. Er zijn tussenmeters voor gas, warmte, water en elektriciteit.
Je kunt er zo veel achter de hoofdmeter laten
plaatsen als je wilt.

Gascorrectiemeter
Verbruik je meer dan 170.000 m3 gas per jaar?
Dan heb je een wettelijke verplichting erbij:
een gasmeter met EVHI. Een EVHI is een gascorrectiemeter. Handig, want schommelingen in
druk en temperatuur verstoren je gasverbruik.
Terwijl een nauwkeurige factuur bij een hoog
verbruik natuurlijk wenselijk is. En de
besparingen die ermee gepaard gaan ook.

5. SDE-subsidie
hoe zit dat precies?
—
SDE staat voor Stimulering duurzame
energieproductie en klimaattransitie. SDE++ is een verbreding
van de SDE+-subsidie. De focus ligt
nu niet alleen op het opwekken van
duurzame energie, ook op het verlagen
van CO2. Vanaf 5 oktober 2021 is de
SDE++ open voor aanvragen. In totaal
stelt de overheid budget van € 5 miljard
beschikbaar.1 Let op: voor het
aanvragen van een SDE++-subsidie
heb je een Groen EAN-code nodig.
Wat is een Groen EAN-code?
De Groen EAN-code krijg je voor
duurzame opwek. Maar let op: die
moet je zelf aanvragen bij de
netbeheerder en zelf doorgeven
aan je meetverantwoordelijke en
energieleverancier.
Wil je SDE++-subsidie aanvragen? Dan
heb je ook nog bewijs nodig dat jouw
stroom echt duurzaam is.

1 RVO (06-04-2012). Aanvragen SDE++. Zie: rvo.nl

6. Verduurzamen
met tussenmeters
—
CertiQ is de enige instantie die zo’n
Garantie van Oorsprong kan afgeven.
De meetpunten van MLOEA
Gewoonlijk heeft elke gas- of
elektriciteitsaansluiting een unieke
EAN-code: een Europees Artikel
Nummer van 18 cijfers. Bij MLOEA
heb je echter één aansluiting met
meerdere EAN-codes.
Eén voor je eerste meetpunt of
allocatiepunt (PAP), één voor elk
extra meetpunt of allocatiepunt (SAP)
en één voor je virtuele aansluitpunt
(VAP). Via de VAP communiceren
meetverantwoordelijke en
netbeheerder met elkaar. Daar heb
jij dus geen omkijken naar.

Tussenmeters geven je niet alleen de
mogelijkheid om gas en elektriciteit
automatisch en nauwkeurig door te
belasten. Ze zijn ook een tool
voor verduurzaming.
Voor wie zijn tussenmeters?
1. Bedrijvenparken die direct willen doorbelasten
per huurder, per verdieping of per ruimte.
2. Winkelcentra die ondernemers regie willen
geven over energiemanagement.
3. Industriële bedrijven die productielijnen of
machines willen vergelijken.
4. Ziekenhuizen die per afdeling een
gedetailleerd overzicht wensen.
5. Vastgoedontwikkelaars bij wie verduurzamen
hoog op de agenda staat.
6. Scholen die het energieverbruik willen
reguleren in de weekenden.
7. Gebouweigenaren die milieumaatregelen
willen toetsen met een 0-meting.
8. Innovatieve bedrijven die realtime willen
inspelen op (weers)omstandigheden.

7. Klantcase
realtime meten en handelen
—
Het hoofdkantoor van deze klant is een soort campus: het bestaat uit verschillende
gebouwen met verschillende energiegebruiken en zonnestroominstallaties op de
daken. Een prachtige pilotlocatie voor extra slimme tussenbemetering.

De energieambitie was hoog: de
klant wilde razendsnel kunnen
handelen als de zon schijnt.
Tool voor verduurzaming
Een verduurzamingsslag kan op veel manieren. Denk aan led-verlichting, isolatie, eigen
opwek, warmtepompen, slimme sensoren en sluimerend energieverbruik aanpakken.
Natuurlijk wil je weten of je energiebesparende maatregelen werken.
Tussenmeters bieden uitkomst. In je eigen omgeving binnen de e-DataPortal
van Joulz kun je energiedata vergelijken: vóór en na de maatregelen.
Regie over energiemanagement
Het direct doorbelasten van energieverbruik heeft een verduurzamingsvoordeel.
Je geeft jouw zakelijke huurders regie
over hun eigen energiemanagement.
Vrijheid én verantwoordelijkheid.
Je voorkomt verspilling ‘omdat we
er toch voor betalen’ en biedt eigenaarschap. Wil je huurders actief betrekken
in je eigen energiedoelen? Geef ze dan
toegang tot de e-DataPortal.

Wat is de e-DataPortal?
In deze online portal komen alle meetgegevens binnen die op afstand worden
uitgelezen. Van tussenmeters, maar
ook van al je andere energiemeters.
Het voordeel: inzicht, overzicht
en direct bijsturen vanaf je laptop,
tablet of telefoon.
Vraag een demo aan via
onze klantenservice.

Zonne-energie opslaan in een
batterij en pieken opvangen met
de opgeslagen zonne-energie.
Joulz faciliteerde tussenmeters
met realtime inzicht.
We koppelden de tussenmeters
aan het energiemanagementsysteem van de klant.
Het resultaat: direct kunnen
bijsturen als dat nodig is.

8. Besparen
op gas en elektriciteit
—
In 2050 moet Nederland CO2-neutraal zijn, maar al in 2023 is energielabel C verplicht
voorkantoren groter dan 100 m2. Het is dus slim om al je bespaarkansen te benutten,
niet alleen voor je verbruik. Goed nieuws: je kunt ook besparen op de kosten aan je
netbeheerder.
STAP 1 Ken je capaciteit
Je verduurzamingsslag werpt zijn vruchten af.
Doordat gebouwen, processen en installaties
zuiniger zijn geworden, verbruik je minder gas
en elektriciteit. Het is slim om te berekenen
hoeveel je precies nodig hebt. Met welke
capaciteit kun je de hoogste piek opvangen?

STAP 3 Check je gasprofiel
Grote kans dat je gasmeter een te hoge
capaciteit heeft voor jouw gasvraag. Check
daarom je gasprofiel, dat staat op de gasnota
van je energieleverancier. Doe dit jaarlijks. Heb
je een gasmeter met G2C-profiel hangen? Dan
kan een verkleining € 1.000 per jaar schelen.

STAP 2 Check je gecontracteerd vermogen
Kijk of het gecontracteerd vermogen voor
elektriciteit nog past bij je energievraag. Dus
hoeveel je volgend jaar verwacht te verbruiken.
Dit staat op de transportnota van je netbeheerder. Als je je contractwaardes elk jaar
opnieuw instelt, bespaar je gauw € 20 tot € 25
per maand.

STAP 4 Laat een kleinere gasmeter plaatsen
Een G2C-gasmeter is goed voor een
standaard jaarverbruik tot 170.000 m3. Als je
maximale piekverbruik per uur het toelaat,
kan een gasmeterverkleining voordelig zijn.
Een kleinere meter levert namelijk direct een
besparing op in de transportkosten van je netbeheerder. De investering heb je binnen een
halfjaar terugverdiend. Laat je hierover goed
adviseren.

Rekenvoorbeeld
Dit zijn de meest voorkomende G2C-gasmeterverkleiningen. Vraag goed na
wat voor jou van toepassing is en laat de besparing direct doorrekenen.
Gasmeterverkleining
GR100 naar GR40
GR65 naar GR40

Investering
€ 750
€ 350

Besparing per jaar
€ 1.741 per jaar
€ 725 per jaar

Terugverdientijd
5 maanden
6 maanden

Wat houdt energielabel C in?

Tip! Doe de verbruikscheck

Een energielabel geeft aan hoe
duurzaam een gebouw is. Met
energielabel C mag je een
primair fossiel energieverbruik
hebben van maximaal 225 kWh
per m2 per jaar.

Laat één keer per jaar een controle
uitvoeren op je aansluitcapaciteit.
Laat zowel het aansluitregister als je
factureren controleren. Heb je
twintig aansluitingen of meer? Dan
loont deze vorm van administratief
energiemanagement zeker de
moeite. Voor elke aansluiting betaal
je namelijk aan de netbeheerder.
Opschoning levert je dus direct
besparing en inzicht op.

Voldoe je op 1 januari 2023 niet aan
deze eis, dan mag je jouw kantoor
niet meer gebruiken.1

1 RVO (25-01-2021). Energielabel C kantoren.
Zie: rvo.nl

Zie de één na laatste pagina in deze
whitepaper voor contactgegevens
om advies hierover in te winnen.

9. Joulz zet zakelijke
gebruikers AAN
—

Persoonlijk
meetadvies nodig?
—

Meten is niet jouw corebusiness. Van Joulz wel. Maar we doen véél meer. Joulz
helpt grootverbruikers bij het realiseren van hun energieambitie. Onze expertise ligt
in een geïntegreerde aanpak van energiesystemen en energiemanagement. Je kunt
bij ons terecht voor het totaalpakket: advies, aanleg, beheer én exploitatie.
Meten is dus slechts een onderdeel van onze expertise. Maar wel een heel
belangrijk onderdeel. Het geeft je inzicht in je noodzakelijke verduurzamingsslag.

Wil je weten bij welke meters jouw bedrijf baat heeft? Een verbruikscheck laten uitvoeren of
andere besparingskansen bespreken? Laat Joulz met je meedenken. Onze expertise vanuit
meten, infra, zonne-energie én elektrisch laden kan je veel voordeel opleveren. Wij adviseren je
graag over een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Wie weet krijgen we dan samen de
meter op 0!

Joulz zet AAN tot energiemanagement.

Tien voordelen van een slim meterplan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je hebt overzicht van het energieverbruik per productieproces, gebouw en ruimte.
Je koppelt de data van alle energiestromen aan elkaar, ook je eigen opwek.
Je hebt een uitstekende basis voor verduurzaming en energiemanagement.
Je voldoet aan de wettelijke regels vanuit het Klimaatakkoord en het Bouwbesluit.
Je hebt (realtime) inzicht in piekverbruiken en kunt direct actie ondernemen.
Je ziet direct of je huidige capaciteit voldoet: misschien is verlaging mogelijk?
Je ziet direct of je meter past bij je capaciteit: is een kleinere meter beter?
Je energiebesparende maatregelen leveren substantiële kostenbesparingen op.
Heb je informatieplicht? Dan kun je makkelijk aantonen dat je energie bespaart.
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Joulz zet AAN tot nieuwe energie
—

Joulz helpt zakelijke gebruikers met het realiseren van hun energie-ambities. Als aanbieder van
integrale energie-infrastructuren zijn wij toonaangevend actief op vier gebieden: meten, infra,
laden en zonne-energie. Wij kennen de energiewereld door en door en staan bedrijven met raad
en daad bij onder het motto: Joulz zet AAN tot nieuwe energie.
Verduurzaming staat hoog op onze agenda en complexe energievraagstukken zien wij als een
uitdaging. Zo kun je bij ons terecht voor laadpleinen, zonneparken, oplossingen voor congestie
op het net, inzicht in energie, bouwstroom, noodstroomvoorzieningen, tussenbemetering en
snellaadoplossingen. In al onze oplossingen staan veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid
voorop.

