
Antidiefstalsystemen 

Deze rubriek gaat over artikelbeveiliging. Elektronische artikelbeveiligingsys-

temen, of EAS (Electronic Article Surveillance) worden gebruikt in winkels en 

bibliotheken om diefstal te voorkomen. Er zijn verschillende types van EAS in 

omloop, die op verschillende manier werken, maar wel maken ze allemaal gebruik 

van elektromagnetisme. Houden deze systemen een risico in voor de 

consumenten? 

U heeft dit al wel eens meegemaakt - een gepiep aan de uitgang van een winkel, een 

plotselinge opschudding, gevolgd door een controle van iemand zijn draagtas. Mogelijk was 

het vals alarm, maar het kon ook een poging zijn om een artikel onbetaald de winkel uit te 

krijgen.  

Hoe werkt EAS? 

Een EAS systeem werkt met detectie-antennes geïnstalleerd aan de uitgang van de winkel. 

De antennes reageren op een hardtag of label, door het 

winkelpersoneel of door de fabrikant tijdens de productie 

aangebracht. Aan de kassa worden de labels (of hardtags) verwijderd 

of door het scannen automatisch gedeactiveerd. Indien een klant de 

winkel verlaat met een artikel zonder dat daarvoor betaald werd, zal 

het EAS systeem een hoorbaar, en eventueel zichtbaar, signaal geven 
om het winkelpersoneel er op attent te maken. 

De detectie-antennes zenden voortdurend elektromagnetische energie 

uit. Wanneer een klant met een artikel bij deze antennes passeert, 

veroorzaakt een hardtag of label – als die niet gedeactiveerd is – een 

kort elektromagnetisch signaal dat door de antennes wordt 

opgevangen. In de hardtags of labels zelf zitten geen zenders, maar 

er wordt wel een elektrische stroom opgewekt door het elektromagnetische veld van de 

antennes. Deze elektrische stroom bestaat slechts voor een kort moment op het ogenblik 

dat de hardtag of label voorbij de detectie-antennes wordt gedragen. 

Er worden verschillende elektromagnetische frequenties voor antidiefstaldetectie gebruikt. 

De EAS-systemen van het type EM (elektromagnetisch) en AM (akoestomagnetisch) werken 

met extreem lage of intermediaire 

elektromagnetische frequenties. De EM-

label (foto links) heeft u wel eens gezien 

aangebracht op een binnen- of 

buitenpagina van een uitleenboek in de 

bibliotheek; deze labels zijn 

herbruikbaar. De AM-label (foto rechts) 

treft u vaak aan op kleding, deze labels 

zijn iets duurder, daarom past men ze dan ook aan op duurdere 

artikels.  De RF-systemen werken op radiofrequenties; de RF-

label (foto rechts) ziet u vaak in supermarkten, op kleine 

artikelen, zoals DVD’s en elektronische toebehoren.  
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Regelementering voor EAS systemen 

De EAS systemen vallen onder meerdere Europese richtlijnen: de Europese R&TTE-richtlijn 

(R&TTE staat voor ‘Radio and Telecommunications Terminal Equipment’), de 

laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en de richtlijn 2004/108/EG elektromagnetische 

compatibiliteit.  

Deze richtlijnen vereisen dat het product (EAS-systeem) geen risico voor de gezondheid en 

de veiligheid van de gebruiker en van andere personen inhoudt en geen elektromagnetische 

storingen veroorzaakt.  

De fabrikant dient zijn producten te testen om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan alle 

criteria. De grenswaarden en de meetprocedures zijn beschreven in de geharmoniseerde 

Europese standaarden.  

De controle op de naleving van deze reglementering wordt uitgevoerd door de FOD 

Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. 

Grenswaarden 

De wetenschappelijke basis voor de grenswaarden zijn de aanbevelingen van de ICNIRP 

(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).  

De grenswaarden zijn vastgelegd in functie van de werkfrequentie. Aangezien de EAS-

systemen op verschillende frequenties werken, zijn er ook verschillende grenswaarden van 

toepassing. Ook de te voorkomen biologische effecten zijn verschillend.  Het is zo dat voor 

lage frequenties er andere effecten in het lichaam optreden dan bij hogere frequenties.  

 In de frequentieband 1 Hz – 10 MHz kunnen elektromagnetische wisselvelden een 

elektrische stroom opwekken in het lichaam.  Als de wisselvelden te sterk zijn, kan 

de opgewekte stroom in het lichaam de werking van zenuwen en spieren verstoren 

of lichtflitsen in het gezichtsveld veroorzaken. De grenswaarde op de opgewekte 

stroomdichtheid moet deze effecten voorkomen.  

 In de frequentieband 100 kHz – 10 GHz wordt een ander effect opgewekt: een 

thermisch effect, een opwarming, zoals bij mobiele telefoons. Dit effect wordt 

gemeten in SAR (Specific Absorption Rate) waarde en uitgedrukt in W/kg. Om tegen 

deze effecten te beschermen wordt er een grenswaarde voor de SAR-waarde 

opgelegd. 

 In de frequentieband 100 kHz – 10 MHz zijn beide effecten aanwezig en dient men 

beide grenswaarden (zowel de grenswaarden op de stroomdichtheid als op de SAR) 

te controleren.  

De SAR-waarde en de stroomdichtheid binnen het lichaam zijn moeilijk te meten. Daarom 

zijn er referentiegrootheden (elektrische en magnetische veldsterkte of magnetische 

fluxdichtheid) uit afgeleid, die men eenvoudiger kan meten. Als deze referentieniveaus voor 

de elektromagnetische velden niet worden overschreden, wordt er verondersteld dat het 

product aan de blootstellingslimieten voldoet. Het omgekeerde geldt echter niet: het is 

mogelijk dat aan de blootstellingslimieten voldaan wordt, maar dat de referentieniveaus 

toch overschreden worden.  

Gezondheidsrisico’s 

De bestaande blootstellingslimieten (grenswaarden op de stroomdichtheid en SAR-waarde) 

zijn vastgelegd om tegen gekende kortetermijn effecten (thermische belasting, nadelige 

effecten op het zenuwstelsel) te beschermen. Het is de verantwoordelijkheid van de 
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fabrikant om enkel veilige producten op de markt te brengen die voldoen aan de 

grenswaarden. Over langetermijneffecten is er nog te weinig gekend, om er normen voor 

vast te leggen.  

Metingen van elektrische of magnetische velden rond EAS-detectiepoorten tonen aan dat de 

referentieniveaus soms overschreden worden zonder dat er een bewijs van risico voor de 

gezondheid is.   Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten bij gebruik van draadloze 

apparatuur of in de buurt van elektrische apparaten bij veldwaarden die bij de meeste 

mensen helemaal geen hinder veroorzaken. Dit fenomeen noemt men “Elektromagnetische 

overgevoeligheid”.  

Er zijn meldingen in de literatuur over storingen in de werking van elektronische 

implantaten dichtbij  de poorten (detectie-antennes) van EM en AM-systemen.  

 

Voorzorgsmaatregelen 

De conformiteitsmetingen worden standaard door de fabrikant uitgevoerd op een afstand 

van 20 cm en meer. Men veronderstelt immers dat het publiek niet blijft hangen aan de 

ingang van een winkel en dat het niet op de detectie-poortjes staat te leunen.  

Het is daarom aangeraden om op te letten hoe u zich positioneert 

ten opzichte van de detectie-poortjes. Blijf er niet lange tijd tussen 

stilstaan, leun er niet op en maak ook uw kinderen daar op attent.  

Er zullen natuurlijk geen brandwonden ontstaan en geen lichtflitsen 

in de ogen verschijnen - de grenswaarden voorzien een grote 

veiligheidsmarge. Toch is voorzichtigheid de boodschap.  

In het bijzonder dienen de dragers van elektronische implantaten op 

te letten. Het risico op storing van de normale werking van de 

implantaat is niet zo groot (elektronische implantaten moeten 

bestand zijn tegen elektromagnetische invloeden), maar de 

gevolgen van zulke storing kunnen uiterst onaangenaam zijn (er 

zijn meldingen dat bij personen die een geïmplanteerde defibrillator 

dragen deze defibrillator herhaaldelijke elektrische shocks gaf 

vlakbij de detectiepoorten van AM- en EM-systemen). Het is ook 

hier weerom aangeraden om niet tussen de detectie-poortjes stil te 

blijven staan, maar rustig door te stappen.  

Jammer genoeg voorziet de reglementering niet het aanbrengen van een specifieke 

signalisatie (waarschuwing) op de detectiepoorten.  


