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Alle Belgische gewestelijke parlementen (de Vlaamse, Brusselse en Waalse)
zijn op het punt een wetstekst aan te nemen, op voorstel van hun
respectievelijke regering, die de systematische plaatsing oplegt van
communicerende tellers, “intelligent” genoemd, in alle huishoudens,
ondernemingen, bedrijven en onderwijsinstellingen.
Deze tellers vertonen talrijke gebreken en diverse risico’s zowel voor onze
gezondheid als voor onze veiligheid. Om deze redenen moeten wij ons
samen inzetten opdat deze projecten niet tot een goed einde zouden komen;
dat de principes van de democratie de particratie overtreffen en dat onze
vrijheden en fundamentele rechten worden eerbiedigt.
De “intelligente” tellers zijn ontworpen om gedetailleerde gegevens over uw
elektrisch verbruik te verzamelen en ze aan de elektriciteitsleverancier over te
maken door gebruik te maken van draadloze verzendingen via
netwerkantennes. Deze verzendingen genereren elektromagnetische golven
waarover meerdere specialisten zeggen dat zij gevaarlijk zijn voor de
gezondheid. Bovendien laten deze tellers een onderbreking in de voorziening
toe op afstand middels apparatuur dat aan internet gekoppeld is, wat ernstige
veiligheidsproblemen veroorzaakt.
Er bestaan meerdere types van “intelligente” tellers volgens de manier
waarop zij communiceren.
1.
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Het “Amerikaans model” zendt GSM (GPRS) golven uit rechtstreeks
in het domicilie van de bewoner, die voldoende krachtig zijn om
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2.

opgevangen te worden door de GSM netwerkantenne van de buurt;
deze golven zijn maximaal in de nabijheid van de teller.
Het “Frans model”, type LINKY gebruikt bij voorrang de PLC (Power
Line Carrier) technologie. Het zendt stralingen van een andere aard
uit, die zich overal in de woningen verspreiden via elektrische
kabels. Bovendien zullen bepaalde LINKY telers ook GSM golven
uitzenden zoals het Amerikaans model.

In België werd het type “intelligente” teller nog niet gekozen.
De 5 redenen om NEEN te zeggen tegen de “intelligente” tellers in
België
1. In

gevaar brengen van de gezondheid van de bewoners

Zoals asbest zijn de GSM uitstralingen gerangschikt als “potentieel
ka n k e r v e r w e kk e n d ” d o o r h e t I n t er n at i o n a a l A g e n t s c ha p v o o r
Kankeronderzoek (WHO), dit betekent dat het het ontstaan van kanker
(leukemie, hersenkanker) bevordert of verergert. Bovendien veroorzaken
deze golven bij bepaalde gevoelige personen een hele reeks symptomen:
hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid, misselijkheid, hartproblemen... De
kinderen zijn de eerste slachtoffers, maar bepaalde studies (onder andere
Klinghardt Academy) concluderen dat iedereen lijdt onder deze
elektromagnetische golven. De ANSES (Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail), de Franse
autoriteit inzake, raadt aan om de blootstelling van de bevolking aan
radiofrequenties, in het bijzonder GSM golven, te beperken.
Om deze redenen had het Brussels Gewest draconische beperkingen
opgelegd betreffende de kracht van GSM golven uitgezonden door
netwerkantennes van GSM operatoren op haar grondgebied. Echter zullen de
“intelligente” tellers niet onderworpen zijn aan dezelfde beperkingen.
De situatie is nog erger voor de PLC golven daar hun gevolgen nog niet
werden bestudeerd. Niemand weet of zij schadelijk zijn of niet. Het
voorzorgsbeginsel zou moeten worden toegepast. Het behoort aan de
elektriciteitsondernemingen de afwezigheid van gevaar aan te tonen
vooraleer zij deze systemen gebruiken.
Om deze redenen hebben 400 burgemeesters in Frankrijk de plaatsing van
LINKY tellers op hun grondgebied pertinent geweigerd. Daar waar deze
tellers werden geïnstalleerd, verzetten zich vandaag nog meerdere
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burgersverenigingen ertegen. Waarom hetgeen zo slecht is voor Frankrijk
zou voor België zo goed worden?
2. De

digitale verklikker: de veiligheid van ingezamelde gegevens en
de inbreuk op het privé- en familiale leven.

Zonder uw medeweten, zal uw “intelligente” teller uw elektrische
verbruiksgewoontes, uur per uur, meten: type apparatuur, gebruiksfrequentie
en zal ze integraal verzenden naar de gegevensverweringscentrale van de
onderneming die het elektrische netwerk beheert.
Er zijn ernstige vrezen dat deze ondernemingen een commercieel gebruik
willen maken van uw persoonsgegevens door ze door te verkopen aan
derden die door hen werden gekozen.
Daarvoor hebben ze uw akkoord nodig. Ze zouden het kunnen verkrijgen
door u te suggereren om een nieuwe overeenkomst te tekenen die hen
daartoe toelating geeft. Dit is al in Frankrijk gebeurd. Bijvoorbeeld zou een
verzekeringsmaatschappij haar producten aan haar meest sedentaire (die het
meest naar de televisie kijken) klanten duurder kunnen verkopen.
3. Kosten

van de “intelligente” tellers en quid van het voordeel voor
de verbruikers?

De plaatsing en de dagelijkse uitbating van deze nieuwe infrastructuren
stellen een bijkomstige kost voor die zal moeten worden gedragen. De Walen
zullen bijna 600 miljoen euro uit hun zak moeten betalen, de Brusselaars
bijna 300 miljoen euro, rechtstreeks gedragen door de burger. Deze nieuwe
tellers zijn complexe en kwetsbare elektronische apparaten. Men schat dat zij
om de 15 jaar zullen moeten worden vervangen. Ter vergelijking leven de
huidige elektromechanische tellers 60 jaar. Al deze oude tellers zullen op de
puinhoop terecht komen en stellen zoveel nieuw elektrisch afval dat zal
moeten worden beheerd.
Zal de burger voordelen binnen halen? NEEN!
Men moet weten dat, bij toepassing van een Europese Richtlijn van 2009, de
respectievelijke regeringen van de drie gewesten al grondige studies over de
verhouding kosten/baten van de implementatie van deze tellers bij de
verbruikers hebben laten uitvoeren door drie ondernemingen (BRUGEL voor
Brussel, CWAPE voor Wallonië en VREG voor Vlaanderen). De drie door de
ondernemingen belast met de regulering van de elektriciteitsmarkt opgestelde
verslagen komen tot dezelfde conclusie: ongunstig voor de particuliere
verbruiker. Derhalve bestaat er geen economisch belang in de systematische
plaatsing van deze “intelligente” tellers voor de verbruiker. Enkel de
producenten van deze tellers zullen erbij winnen.
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Het idee aan de oorsprong van deze Richtlijn van 2009 was de “intelligente”
tellers voor te stellen als een technologische piste die toelaat om energie te
besparen. Spijtig genoeg hebben de meest gevorderde landen (onder andere
de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk) in deze technologie geen dergelijke
voordelen vastgesteld. In dezelfde omstandigheden heeft Duitsland afgezien
van de systematische aanwending van “intelligente” tellers bij de particuliere
verbruiker.

Wij verblijven in de meeste volledige onbegrijpelijkheid over deze verspilling
van bijna 1 miljard euro die rechtstreeks zal moeten worden betaald door elke
burger elke 15 jaar. Wij begrijpen niet waarom de Belgische Staat
systematisch in begrotingstekort is omwille van politieke beslissingen
waarvoor enkel de burgers langs de kassa passeren om deze dwalingen te
dekken.
4. Het

brandgevaar

Het gebruik van deze “intelligente” tellers houdt ernstige brandrisico’s in.
In de Verenigde Staten, in Canada en in Frankrijk werd er vastgesteld dat dat
de nieuwe “intelligente” tellers kwetsbaar zijn voor onweer en elektrische
bogen. Le branden van “intelligente” tellers hebben zich aan de andere kant
van de Atlantische Oceaan vermenigvuldigd, wat zelfs Canada ertoe heeft
gebracht om ze in grote getallen weg te halen en ze te vervangen door
traditionele elektromechanische tellers. Het is zelfs zo ver gegaan dat in
Frankrijk de verzekeringsmaatschappijen en de ondernemingen belast met
de levering van elektriciteit in hun algemene voorwaarden de uitsluiting van
de dekking of de verantwoordelijkheid hebben voorzien in geval van brand
van een elektrische teller, beschouwd als een geval van overmacht door de
contracterende partijen. De schade aan de domicilie van een Fransman
slachtoffer van een tellerbrand zal dus niet meer worden gedekt door de
brandverzekering!
Hoe zal het in België worden? Het valt te vrezen dat onze toekomstige
“intelligente” tellers even kwetsbaar zouden zijn. Het is hoogst waarschijnlijk
dat onze distributiebedrijven ook hun verantwoordelijkheid zullen afwijzen.
5. Cyber

– terrorisme

De “intelligente” tellers laten toe aan de beheerder om de stroom op afstand
te onderbreken, op individuele wijze bij elke abonnee, op elk moment. Zij
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zullen hiervoor hun geautomatiseerde informaticasystemen gebruiken die in
een netwerk verbonden zijn en verbonden met Internet en waarvan de
beheerders de totale zekerheid niet kunnen verzekeren.
Hoe niet denken aan het risico op hacking waarbij een hacker aan de andere
kant van de planeet onopvallend de controle zal overnemen van deze
systemen en de onderbreking zal bevelen op de meest geschikte momenten.
Denk aan een terroristische aanslag die een volledige stad in het donker zou
induiken, met inbegrip van de hulpdiensten! Wij weten dat België terrorisme
niet bespaard is.
Om al deze overwegingen, vragen wij aan de gewestelijke Regeringen
om aan hun plan te verzaken om in België communicerende tellers,
zogezegd “intelligent” te plaatsen.

Paolo CRISCENZO
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Dank u om uw commentaren te hebben
geplaatst door huidige petitie te
ondertekenen.
21/02/2018 – België
“Beu om door die politieke maffia uitgebuit te worden. Laten we in
opstand komen, het is tijd, meer dan tijd. Knechtschap door meer
dan 80% van onze tijd te werken om de zakken te vullen van dit
werkelijke leger van politici allerhande en niets terug te krijgen.
Catastrofale wegen, gezondheidszorgen met 2 snelheden, slecht
functionerende openbare diensten. Rechtbanken en politiediensten
zonder middelen ...enz...”
21/02/2018 – België
“Het is met het geld van het volk en men vraagt onze mening niet
beu van al deze waanzin.”
12/02/2018 – Frankrijk
“Ziek sinds de plaatsing van die vervloekte teller!”
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11/02/2018 – België
“Dit is geen democratie meer maar een grondwettelijke dictatuur.
Maar waar gaan wij heen.”
30/01/2018 – België
“Zij zullen niet stoppen met ons voor onnozelaars te nemen.”
01/02/2018 – België
“Absurd ! De politici weten niet meer wat ze moeten uitvinden om
ons, nogmaals en altijd, doen betalen.”
04/02/2018 – België
“Ik verdraag de golven niet.”
02/02/2018 – België
“Ze kennen geen grenzen meer. Men moet de afwijkende gedragen
van onze regeringen stoppen.”
08/02/2018 – België
“Nieuw bewijs dat wij wel degelijke leven in een dictatuur en men
durft landen zoals Rusland, China, Iran of Noord-Korea
bekritiseren...”
17/02/2018 – België
“Dat men onze vrijheid laat”
06/02/2018 – België
“Machtsmisbruik!”
05/02/2018 – Frankrijk
“Ik ben therapeute en geconfronteerd met negatieve gevolgen van
deze elektrische telers”
09/02/2018 – België
“Eens te meer willen onze regeringsleden om een controle
opleggen op onze bezittingen. Ze willen op selectieve wijze de
middenklasse oplichten en een financiële en administratieve
dictatuur plaatsen.”
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11/02/2018 – België
“Neen, neen, neen. Niet bij mij.”
27/01/2018 – België
“Begin met uw weerstand tegen de plaatsing van deze
communicerende tellers omdat zij ze in alle snelheid plaatsen! Het
is een snelheidswedstrijd tegen de democratie! We mogen ons niet
laten doen!”
11/02/2018 – België
“Toezicht uitoefenen op de bevolking en haar doden”
25/01/2018 – België
“Het is meer dan tijd dat onze politiek verantwoordelijken (?)
beslissen om de gezondheid van hun medeburgers te beschermen
en het voorzorgsbeginsel toe te passen!!”
31/01/2018 – Frankrijk
“Hopen dat onze BELGISCHE VRIENDEN KUNDIGER en
STRIJDVAARDIG zijn dan wij FRANSEN want deze teller
zogezegd INTELLIGENT is een van de ergste laatste uitvindingen
die werden uitgedacht.”
28/01/2018 – België
“ZE WILLEN ONS DODEN MET DEZE TELLER HET IS EEN
MISDAAD TEGEN DE Menselijkheid”
03/02/2018 – België
“Het is onaanvaardbaar, het is zoals een microgolf, men doodt u
langzaam aan en men bespioneert u”
30/01/2018 – Frankrijk
“In Frankrijk wil men er ook niet van! Meer dan 500 gemeenten
hebben al deze smerigheid van teller geweigerd!!!”
06/02/2018 – België
“Dat moet allemaal stoppen!!”
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06/02/2018 – België
“Men moet zich dringend mobiliseren!”
09/02/2018 – Frankrijk
“Doe niet zoals Frankrijk BIEDT WEERSTAND”
22/02/2018 – België

“Onze politici zijn intelligente
fabelvertellers, kijk wat zij u aan geld
afnemen”
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