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Piet Peeters 
Kerkstraat 0  
2000 Antwerpen 
 
 
Aan: Ilse Van Bellen, persoon belast met dagelijks bestuur bij Fluvius 
Brusselsesteenweg 199 
9090 Melle 
Volgnummer aangetekend schrijven: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 

 
Kennisgeving aan agent is kennisgeving aan principaal,  
kennisgeving aan principaal is kennisgeving aan agent. 

 
 

 

Verklaring van eed en waarheid 
 
Beste Ilse 
 
Ik schrijf u aan i.v.m. uw brief die ik ontving voor de plaatsing van een digitale 
elektriciteitsmeter: XXXXXXXXX (nr van uw elektriciteitsmeter) 
 
 
Punt 1 
 
Fluvius is een bedrijf: 
 

• Ondernemingsnummer: 0477.445.084 

• D-U-N-S® number: 37-243-7462 
 
 
Punt 2 
 
Gezien Fluvius een bedrijf is, valt dit onder het privaatrecht. Dit betekent dat er een 
contract moet bestaan tussen beide partijen. Ik heb in mijn administratie gekeken, 
maar vind daar geen contract met Fluvius. Kan u ons a.u.b. een exemplaar van dit 
contract bezorgen tussen Fluvius en de natuurlijke persoon Piet Peeters dat beide 
partijen voor akkoord ondertekend hebben in natte inkt? 
 
 
Punt 3 
 
Deze digitale meter vormt een risico voor mijn gezondheid door zijn 
elektromagnetische straling.  
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Hiervoor verwijs ik graag naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 
2021 (GwH nr. 5/2021). Hierin staat letterlijk dat elke netgebruiker uiterlijk op 1 
januari 2023 het recht heeft te kiezen voor de plaatsing van een digitale meter die via 
bekabeling met de distributienetbeheerder communiceert. 
 
Graag verwijs ik ook naar art. 3.1.52§1 van het Energiebesluit: “Elke netgebruiker 
heeft uiterlijk vanaf 1 januari 2023 het recht te kiezen voor de plaatsing van een 
digitale elektriciteitsmeter die communiceert met de distributienetbeheerder via 
bekabeling.”  
 
 
Punt 4 
 
Fluvius biedt de optie om een bekabelde digitale meter te voorzien met een antenne 
op de gevel van mijn huis of op de rooilijn. 
 
https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/kabel-
externe-antenne  
 
“De stralingswaarden van de Vlaamse digitale meters zijn lager dan de Europese en 
Vlaamse norm “. 
 
Hierbij bevestigt Fluvius zelf dat het over een digitale meter gaat die nog steeds 
straling afgeeft. Als ik opteer voor een digitale meter op mijn gevel, word ik nog 
steeds blootgesteld aan die straling als ik me buiten mijn huis bevind. 
 
In mijn geval werk ik ook van thuis uit. Mijn elektriciteitsmeter bevindt zich 
slechts op 2-3 meter van mijn bureaustoel. De elektriciteitsmeter bevindt zich 
ook vlak tegen de buitenmuur. Een antenne op mijn gevel gaat dus geen 
verschil maken). De elektriciteitsmeter bevindt zich in de gang vlak naast mijn 
bed. Ik wens niet gans de nacht in de straling te slapen. 
 
Ik woon tegen een drukke baan. Als ik die antenne tegen de rooilijn plaatst, stel 
ik iedereen die daar met de auto langs passeert bloot aan deze straling. Dit 
wens ik mijn medemensen niet aan te doen. – PAS DE ALINEAS IN HET VET 
AAN, AAN UW EIGEN SITUATIE. 
 
De bekabelde digitale meter die Fluvius voorziet, met een draadloze 
communicerende buitenantenne is geen bekabelde meter in de zin van het Besluit en 
het arrest van het Grondwettelijk Hof.  
 
Definitie bekabelde meter: een meter die communiceert via glasvezel of het ethernet. 
 
 
Punt 5 
 
God creëerde de mens naar zijn evenbeeld. Als man/vrouw kunnen we onmogelijk 
boven onze schepper staan. Toen we met meer en meer mensen kwamen, hebben 
we samen besloten om de overheid op te richten om ons van een aantal essentiële 
diensten te voorzien. Eén van deze diensten was ons voorzien van elektriciteit.  

https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/kabel-externe-antenne
https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/kabel-externe-antenne
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Ten gevolge hiervan zijn onze kerncentrales gebouwd, werden er windmolens en 
zonnepanelen voorzien en werd er de nodige infrastructuur gebouwd om deze 
energie tot bij ons thuis te brengen. Hieruit is het bedrijf Fluvius ontstaan. 
 
Al deze energievoorzieningen werden betaald met belastinggeld. Dit betekent ook 
dat de overheid (Belgische Staat) een fiduciaire verantwoordelijkheid heeft t.a.v. zijn 
bevolking. 
 
Eerst wil men een digitale meter komen installeren die mogelijk een 
gezondheidsrisico inhoudt door zijn straling. Als we liever geen digitale meter 
binnenshuis hebben, biedt men ons 2 opties aan: of een bekabelde meter met 
antenne tegen de gevel van onze woning of eentje met antenne tegen de rooilijn. Met 
hieraan een prijskaartje verbonden van € 340,08 voor de versie met antenne tegen 
de gevel, en € 821,30 voor de versie met antenne tegen de rooilijn. Dit is exclusief 
eventuele kosten voor graafwerken als we kiezen om deze tegen de rooilijn te 
plaatsen. 
 
Hierbij verzaakt de overheid volledig aan zijn fiduciair verantwoordelijkheid. We 
moeten honderden euro’s uitgeven voor een meter die nog steeds een digitale meter 
met straling blijft. Bovendien hebben we zelf niet naar deze meter gevraagd. 
 
 
Punt 6 
 
De digitale meter is een schending van mijn privacy. Met deze meter worden 
gegevens verzameld die nadien verkocht worden.  
 
https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/kbc-heeft-interesse-in-gegevens-van-
digitale-elektriciteitsmeter/10290007.html  
 
Citaat van Björn Verdoodt van Fluvius: 
 
“Via de website mijn.fluvius.be kunnen de verbruikers met een digitale meter hun 
gegevens raadplegen en toestemmingen met een druk op de knop weer intrekken.” 
 
Hoeveel mensen gaan ervan op de hoogte zijn dat hun data verzameld wordt? 
Hoeveel mensen gaan ervan op de hoogte zijn dat andere bedrijven inzicht krijgen in 
deze data? 
Hoeveel mensen gaan ervan op de hoogte zijn dat ze expliciet hun toestemming voor 
het delen van deze data moeten intrekken? 
 
Die digitale meter is een SMART meter. 
 
SMART is een afkorting voor Surveillance, Monitoring, Analysis, Reporting, 
Technologie 
 
 
 
 

https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/kbc-heeft-interesse-in-gegevens-van-digitale-elektriciteitsmeter/10290007.html
https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/kbc-heeft-interesse-in-gegevens-van-digitale-elektriciteitsmeter/10290007.html


Pagina 4 van 7 
  

Punt 7 
 
De grondwet is de hoogste wet in dit land. Iedereen moet te allen tijde deze grondwet 
respecteren. 
 
Art. 187 
De Grondwet kan noch geheel, noch ten dele worden geschorst. 
 
Art. 188 
Met ingang van de dag waarop de Grondwet uitvoerbaar wordt, zijn alle daarmee 
strijdige wetten, decreten, besluiten, reglementen en andere akten opgeheven. 
 
 
Art. 22 

Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens 
in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
 
Art. 23 
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
 
Art. 14 
Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet. 
 
 
Art. 15 
De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de gevallen 
die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft. 
 
 
Het recht op een menswaardig leven leiden, betekent dat ik niet onder dwang 
blootgesteld word aan een digitale meter die mogelijk voor gezondheidsproblemen 
kan zorgen. Gezien ik recht heb op een privé-leven wens ik ook niet dat mijn 
elektriciteitsverbruik constant gemonitord wordt en doorgegeven wordt aan derden.  
 
Dan verwijzen we ook graag nog naar art. 483 uit het strafwetboek: 
 
Artikel 483 
Onder geweld verstaat de wet daden van fysieke dwang gepleegd op personen. 
Onder bedreiging verstaat de wet alle middelen van morele dwang door het 
verwekken van vrees voor een dreigend kwaad. 
 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/02/08/hardnekkige-weigeraars-van-digitale-meters/  
 
Fluvius dreigt met gerechtelijke stappen voor mensen die deze digitale meter 
weigeren. Dan verwijzen we graag naar bovenstaande punten waarom ze deze 
weigeren. 
 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/02/08/hardnekkige-weigeraars-van-digitale-meters/
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Meerdere mensen vertelden ons dat een onderaannemer van Fluvius bij hen thuis 
langskwam om de nieuwe digitale meter te installeren. Daar werd gedreigd dat men 
die mensen zou afsluiten. Hierbij verwijzen we opnieuw naar grondwet artikel 23 en 
strafwet artikel 483. Mensen afsluiten omdat ze die digitale meter weigeren, is buiten 
alle proporties.  
 
 
Punt 8 
In artikel 4.1.23 § 3/1 van het Vlaams Energie Decreet staat: 

“De netbeheerder heeft in het geval, vermeld in het eerste lid, de volgende rechten: 

1° het recht om de installaties, vermeld in het eerste lid, in of op de onroerende 
goederen, vermeld in het eerste lid, te plaatsen; 
2° het recht om te zorgen voor het toezicht op de installaties, vermeld in het eerste 
lid; 
3° het recht om de noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren.” 
 
Fluvius heeft hier dus het recht om een digitale meter te komen installeren. Hier is 
echter nergens sprake van een verplichting. 
 
 
Punt 9 
 
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-
werk/commissies/commissievergaderingen/1712734/verslag/1715318  
 
Men wil mensen die de digitale meter weigeren gaan vervolgen en desnoods 
deurwaarders en slotenmakers inzetten. 
 
In het Vlaamse Energiedecreet is echter helemaal geen strafrechtelijke sanctie 
voorzien voor een afnemer die de digitale meter weigert.  
 
Hier verwijzen we dan terug naar de Belgische Grondwet, meer bepaald naar artikel 
14: geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet. 
 
Als men mensen dan toch gaat straffen wordt de grondwet overtreden en valt dit 
onder de strafwetartikelen 151, 243 en 483. 
 
 
Punt 10 
 
De installatie van de digitale meter is gebaseerd op een Europese richtlijn. Deze 
richtlijn legt helemaal geen verplichting op, maar een streefcijfer van 80% van alle 
aansluitingen. Als we kijken naar Nederland – wat ook deel uitmaakt van de EU – 
dan kan je daar die digitale meter zonder meer weigeren. 
 
Definitie richtlijn: document dat de best practice beschrijft van wat er wordt gedaan. 
Naleving van richtlijnen is gewoonlijk niet verplicht. 
 

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1712734/verslag/1715318
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1712734/verslag/1715318
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Definitie Europese richtlijn (Wikipedia): Een Europese richtlijn is een wetgevend 
instrument van de Europese Unie. De richtlijn kent haar oorsprong in artikel 288 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.[1] Een richtlijn is een 
juridisch instrument van de Europese Unie om nationale wetgeving binnen de Unie 
op elkaar af te stemmen. Elke lidstaat is bevoegd om hiervoor intern de toepasselijke 
methode te kiezen. Richtlijnen komen dan ook vaak voor in aangelegenheden die 
aan de werking van de gemeenschappelijke markt raken. Richtlijnen verplichten 
lidstaten om hun wetgeving aan te passen zodat zij hetzelfde afgesproken 
eindresultaat behalen. 
 
Ook hier is nergens sprake van een verplichte digitale meter. Lidstaten zijn verplicht 
om hun wetgeving aan te passen om de Europese richtlijn te behalen. Deze richtlijn 
is een digitale meter bij 80% van alle aansluitingen.  
 
Gezien deze richtlijn vanuit Europa komt verwijzen we bij deze naar het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens: 
 
Artikel 1: Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens 
Artikel 5: Recht op vrijheid en veiligheid 
Artikel 7: Geen straf zonder wet 
Artikel 8: Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven 
Artikel 14: Verbod van discriminatie (als de digitale meter niet verplicht is in 
Nederland, kan men deze ook niet verplichten in België) 
 
 
Punt 11 
 
We begrijpen dat tijden veranderen, dat technologie evolueert. Bij deze willen we dan 
ook benadrukken dat we deze digitale meter niet weigeren. Fluvius (of één van zijn 
onderaannemers) is van harte welkom om een nieuwe meter te komen installeren op 
voorwaarde dat het een meter is die stralingsvrij is en die mijn privé-leven 
respecteert. Ik heb zelf niet naar deze meter gevraagd. Gezien Fluvius de vragende 
partij is, zijn alle kosten verbonden aan de installatie van deze nieuwe meter 
bijgevolg dan ook voor rekening van Fluvius. Indien Fluvius mijn huidige, niet-digitale 
meter wil laten hangen, is dit voor mij ook in orde. 
 
 
Punt 12 
 
Maxims of Law 
 
Definitie: Een rechtsregel (maxim of law) is een vaststaand beginsel of een stelling 
van het recht die universeel wordt erkend als zijnde rechtvaardig en in 
overeenstemming. 
 
 

1. Alle mannen en vrouwen weten dat de grondslag van recht en handel bestaat 
in het vertellen van de waarheid, en niets dan de waarheid 

2. Waarheid, als geldige verklaring van de werkelijkheid, is soeverein in de 
handel... 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Recht_van_de_Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Recht_van_de_Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_betreffende_de_werking_van_de_Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_richtlijn#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_lidstaten_van_de_Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschappelijke_markt
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3. Een onbetwiste beëdigde verklaring geldt als waarheid in de handel... 
4. Een onbetwiste beëdigde verklaring wordt beschouwd als het vonnis in de 

handel... 
5. Iedereen heeft het recht om gebruik te maken van een rechtsmiddel. Als een 

rechtsmiddel niet bestaat, of als het rechtsmiddel ondermijnd is, kan men voor 
zichzelf een rechtsmiddel creëren - en het geloofwaardig maken door het in 
zijn beëdigde verklaring tot uitdrukking te brengen. 

 
 
Punt 13 
 
Graag verzoeken wij u om persoonlijk bovenstaande 12 punten te weerleggen. 
Gelieve dit document te voorzien van uw naam en uw natte handtekening. Indien u 
bovenstaande punten niet punt per punt kan weerleggen, staat dit als waarheid. Bij 
eventuele gerechtelijke stappen of andere situaties waarin we gedwongen worden, 
zullen we beroep doen op deze beëdigde verklaring. 
 
 
 
 
Ondertekend, onbevooroordeeld en met alle rechten voorbehouden, 
 
Naam:             
___________________________________________________________________ 
Principaal, in special appearance, in propria persona, Sui Juris. 
 
 
Handtekening:________________________________________________________ 
 
 
Datum:______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de dag __________ van ____________________, _______________ , 
verscheen voor mij de ondergetekende, een notariële ambtenaar  
 
___________________________________________________________, 
de boven getekende, aan mij bekend als degene wiens naam 
op deze akte is ondertekend, en mij heeft bevestigd dat hij/zij deze akte heeft 
ondertekend. 
 
 
Handtekening:______________________________________ 


