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Slimme meters doel is ons in de gaten te houden
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Slimme meters het doet vermoeden dat het echt heel veel voordelen biedt om zo’n ding in huis
te hebben maar steeds meer komt aan het licht dat dit niet het geval is. Steeds meer mensen
worden zich bewust van het feit dat deze slimme meter misschien toch wel meer doet als alleen
maar ‘slim meten’.
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Het wordt steeds duidelijker waartoe deze slimme meter toe in staat is en waarom deze nu in
sneltreinvaart wereldwijd word uitgerold.

de slimme meter geeft straling af
meet je gegevens en dat maakt het privacygevoelig
is van buiten af aan te sturen
is door hackers te misbruiken
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De belangrijkste nadelen van de slimme meter op een rij:

Slimme meters of smart meters zijn echt slim, maar wel in uw nadeel!
Energiemaatschappijen en andere ‘instanties’, kunnen via slimme meters precies zien welke
televisieprogramma’s en films consumenten kijken. Dat onthulden onderzoekers al in 2011 in
Berlijn. Tijdens de lezing ‘Smart Hacking for Privacy’ werd naar de privacygevolgen van slimme
meters gekeken.
De verbindingen zijn niet altijd even veilig en daardoor kunnen uw gegevens op straat komen
liggen. Consumenten kunnen via de webinterface alleen de laatste drie maanden zien, maar
onderzoekers Carluccio en Brinkhaus ontdekten dat alle persoonlijke gegevens die de slimme
meter verzamelt en doorstuurt, voor altijd op de servers van de energiemaatschappij blijven
staan.
Slimme meters is een onderwerp wat de mensen blijft bezig houden, zo blijkt uit de grote
hoeveelheid reacties dat wij gekregen hebben bij de berichten:
Lage niveaus straling WiFi mobiele telefoons slimme meters gevaarlijk
De nadelen van de slimme meter en hoe je die kunt weigeren
Volgens Tros Radar wat een onderzoek liet uitvoeren zit 70% van de consumenten niet zit te
wachten op de ‘slimme‘ digitale energiemeter. En ruim 65% van de respondenten maakt zich
zorgen over hun privacy, omdat de energieleverancier door de slimme meter precies kan zien
wanneer iemand thuis is en tot op het kwartier nauwkeurig al het energiegebruik kan monitoren.
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Kijkgedrag
De slimme meter blijkt het stroomverbruik in intervallen van twee seconden te controleren. Aan
de hand van het stroomverbruik van verschillende elektronische apparaten is het mogelijk om te
laten zien wanneer de koelkast aan staat, of wanneer iemand thuis komt of gaat slapen.
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Aan de hand van het stroomverbruik gebaseerd op de helderheid van het scherm bij
verschillende televisieprogramma’s en films, is het kijkgedrag relatief simpel vast te stellen.
Aan de hand van de informatie die de slimme meter doorstuurt, kan de energiemaatschappij
zien welke films klanten bekijken. De energiemaatschappij in kwestie beloofde beterschap en
gaat de gegevens beter beschermen en de interval aanpasbaar maken.

Take Back Your Power – Full Documentary
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Conclusie Slimme meters:
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Ze brengen alsof het draait om gebruiksgemak en dat het energie- en kostenbesparing is. Maar
wat zijn nou echt de gevolgen voor uw privacy, gezondheid en portemonnee als u een slimme
meter in huis haalt? Bekijk onderstaande documentaire en zie waarom ze graag willen waarom
deze meter bij u in huis komt.
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Ik vind dat je in ieder geval bovenstaande moet weten zodat je een betere, bewuste keuze kunt
maken. Ikzelf ga de meter weigeren, wat gelukkig kan, al was het maar om de straling die
de Slimme meters afgeven. Verder hoor ik graag van anderen wat hun mening/ervaring is met
deze slimme meters.
Bron: Wanttoknow.nl
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