Probeer te ontsnappen aan de slimme meter (video)
Zondag, 15 december 2019 14:32

Langzaam maar zeker worden wij gevangen in een net van slimme apparaten.
Dat wil zeggen, als je het laat gebeuren want Nederlanders en nu ook Belgen vechten terug
tegen de slimme meter.

Het heet slimme- of smartmeter en overal waar je dat woord slim of smart tegenkomt, moet je
heel erg goed uitkijken. En dat geldt zeker voor de slimme meters die nu overal worden
geïnstalleerd.
Vorig jaar hebben we een artikel geplaatst van een lezer die onderzoek heeft gedaan naar wat
een slimme meter nu eigenlijk is. We schreven daar toen onder andere het volgende:
Wij ontvingen de volgende bijdrage van een gepassioneerde lezer (dank!) die zich gestort heeft
op het fenomeen digitale “slimme” meter en dan met name alles wat daarmee mis is.
Hierna volgt zijn verhaal:
Iedereen die een "slimme" digitale energiemeter heeft, moet weten dat de energieleverancier de
wet overtreed en verplicht is om de analoge meter weer terug te zetten.

Want een "slimme" digitale energiemeter is:

1. een brandgevaarlijk apparaat zonder beveiliging

2. een apparaat die zo stralingsgevaarlijk is en de gezondheid zodanig belast dat 't zelfs kanker
veroorzaakt.
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3. Het overtreed de privacywet omdat alle gegevens worden opgeslagen 24/7 van al je
verbruikers in huis.

4. Het stroomverbruik is velen malen hoger dan een analoge meter. Sommige modellen zelfs
500% meer per jaar.
Uit bovenstaande volgt dat jij in geen enkel opzicht beter wordt van een dergelijke slimme
meter, maar andere partijen des te meer.
Via een lezer ontvingen wij (dank!) onderstaande Nederlands ondertitelde documentaire, met
daarbij de volgende toelichting:
In deze videoreportage toont Josh del Sol (Canada) stap voor stap de problematiek rond de
slimme meter(s) die momenteel wereldwijd worden geïnstalleerd. Dit gebeurt nu ook in onze
huizen in België en Nederland.
Het gaat om de digitale / slimme meter(s) voor gas, elektriciteit én water. In Canada en de VS
ondervond de bevolking reeds in 2015 heel wat problemen zoals huisbranden, aantasting
gezondheid, hogere facturen, ... omwille van de slimme meter.
De slimme meter maakt deel uit van het 5G netwerk dat momenteel wereldwijd en onder hoge
tijdsdruk wordt uitgerold. Wereldwijd komen mensen in opstand tegenover de uitrol van de
slimme meter en het 5G netwerk dat tegen onze wil en toestemming wordt doorgevoerd.
Ondertussen zijn er enkele staten in de VS waar de slimme meter verboden is. In Nederland
kunnen burgers voor een opt-out kiezen. In België niet. Belgische burgers zijn momenteel
verplicht de meter in hun privé woning te laten installeren. De organisatie Beperk De Straling in
België is momenteel bezig met een rechtzaak om ook in België een opt-out mogelijk te maken.
Meer info vind je hier . (scroll naar onder)
In Nederland zijn er meer dan 4000 burgers die met steun van de Nationale Bond tegen
Overheidszaken een aansprakelijkheidsstelling neerleggen voor de uitrol van 5G t.o.v. de
CEO's in de Telecomindustrie. In de toekomst plannen ze hetzelfde te doen t.o.v. de politiekers
betrokken bij de uitrol van 5G.
Binnenkort zal een gelijkaardige actie mogelijk zijn in België, zowel voor 5G als voor de
slimme meter. Wens je hiervan op de hoogte te blijven? Volg dan onze website .
Je vindt er ook een voorbeeld van een weigeringsbrief voor de slimme meter(s) . Verder kan
je op deze website heel wat interessante links terugvinden rond 5G, de slimme meter, Wifi. Je
vindt er ook actie documenten om zelf iets te ondernemen en een overzicht van de huidige
acties in België.
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