Weiger de slimme meter!
Vanaf 1 januari 2015 gaan energieleveranciers alle huishoudens een
slimme meter aanbieden. Deze slimme meter is niet zo slim als hij
lijkt, althans, niet voor u. U doet er verstandig aan deze meter voor uw
privacy en gezondheid te weigeren.
Privacy
Uw gegevens kunnen voor andere doeleinden worden gebruikt! De
overheid kan zonder dat u daar weet van heeft onderzoeken wie in een
bepaald type woonruimte meer of juist minder energie verbruikt dan
gemiddeld. Op welke tijden energie gebruikt wordt, met welke regelmaat en
waarvoor. Deze gegevens kunnen een directe administratieve verdenking
laden op burgers zoals illegale onderhuur of samenwonen bij als
alleenstaanden geregistreerde bewoners. Lijkt u dit onwaarschijnlijk?
Volgens de wet kan de overheid bedrijven verplichten als verlengstuk van
politie, justitie en veiligheids- en inlichtingendiensten, alle klantgegevens
waarover zij beschikken aan te leveren.
Criminelen kunnen op afstand gegevens in handen krijgen van uw
gedrag. Een slimme meter verzendt gedragsgegevens via internet. U loopt
daarmee het risico dat deze gegevens in handen komen van onbevoegde
derden zoals criminelen die deze gegevens kunnen gebruiken bijvoorbeeld
om te weten te komen wanneer u van huis bent.
Gezondheid
Een slimme meter werkt met draadloze technologie en is een mini
zendmast in uw meterkast. Er zijn meer dan duizend wetenschappelijke
onderzoeken die aantonen dat draadloze technologie negatieve effecten op
de gezondheid kan hebben. In Amerika zijn miljoenen slimme meters
geïnstalleerd. Een deel van de mensen waar dat gebeurd is maakt melding
van gezondheidsklachten zoals slapeloosheid, hoofdpijn en huiduitslag tot
aan ernstige gezondheidsproblemen. Kinderen zijn extra ontvankelijk
hiervoor.
U mag de slimme meter weigeren/ u kunt uw slimme meter onklaar
laten maken
Hoewel er plannen zijn om deze meter verplicht te stellen kunt u deze
meter nog steeds weigeren. Zolang minimaal 20% van de huishoudens de
slimme meter weigert kan hij niet verplicht worden gesteld. Eerder stond in

het wetsvoorstel een celstraf van maximaal zes maanden en een boete tot
17.000 euro op het weigeren van de slimme meter.
Heeft u al een slimme meter en wilt u er vanaf? Geen nood: u kunt uw
netbeheerder (Liander, telefoonnummer 0900 263 2630) vragen deze
slimme meter gratis onklaar te maken. Hij wordt dan omgezet naar een
digitale meter die niet meer van afstand af te lezen is en niet meer ‘straalt’.
Plak deze sticker in uw meterkast!

Meer informatie:
Nederland: www.wijvertrouwendeslimmemetersniet.nl

