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Hooggeachte mevrouw Mansveld,
In uw brief d.d. 19 augustus 2013 waarin u, mede namens de Minister van Economische Zaken, reageert op
het advies van de Gezondheidsraad stelt u dat de internationale blootstellingslimieten van de ICNIRP
leidend zijn voor uw beleid en dat er geen aanwijzingen zijn dat deze limieten in het dagelijks leven worden
overschreden.
U meldt dat mobiele telefoons behoren te voldoen aan Europese productnormen die zijn gebaseerd op de
internationale aanbevelingen van de ICNIRP en dat uit metingen van het Agentschap Telecom blijkt dat aan
deze productnormen wordt voldaan.
Eveneens blijkt uit de algemene jaarlijkse metingen van het Agentschap Telecom dat de gestelde normen
niet overschreden worden.
Graag maken wij u erop attent dat de genoemde normen van de ICNIRP maximum blootstellingslimieten
zijn. Uw beslissing om uw beleid ongewijzigd te laten houdt in dat van overheidswege niets ondernomen
wordt totdat deze maximale normen worden overschreden. Dit is echter in strijd met het advies van de
Gezondheidsraad die adviseert om te streven naar een minimale blootstelling van de bevolking. Een
minimale blootstelling zal nooit gerealiseerd worden door te wachten tot de maximale blootstellingslimiet is
bereikt.
Het uitgangspunt van het ALARA principe is dat er geen veilige norm is voor blootstelling; met andere
woorden elke blootstelling heeft een effect. De intensiteit van de blootstelling, de duur ervan en onder
andere de individuele conditie bepalen in hoeverre de blootstelling daadwerkelijk resulteert in schadelijke
gezondheidseffecten. Maar ondanks dat de effecten per persoon kunnen verschillen wordt er gestreefd naar
een minimale blootstelling van de bevolking. Dat is wat de Gezondheidsraad u nu adviseert met betrekking
tot radiofrequente telecommunicatiesignalen.
U stelt in uw reactie op het advies van de Gezondheidsraad dat de mogelijke lange termijneffecten te zeer
onzeker zouden zijn om in de keuzevrijheid van mensen in te moeten grijpen. Daarmee suggereert u dat u
met het huidige beleid niet ingrijpt in de keuzevrijheid van mensen. Wij willen dit graag relativeren en
maken u attent op het feit dat er tegenwoordig in Nederland geen keuzevrijheid meer is om aan het
maatschappelijk leven deel te nemen zonder blootgesteld te worden aan radiofrequente
telecommunicatiesignalen.
Wij herinneren u eraan dat de bevolking conform art. 10 en 11 van de Nederlandse Grondwet recht heeft op
eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en een ieder recht heeft op onaantastbaarheid van zijn
lichaam. De overheid hoort conform art. 21 zorg te dragen voor de bewoonbaarheid van het land en de
bescherming en verbetering van het leefmilieu. Conform art. 22 heeft de overheid de plicht om maatregelen
te treffen ter bevordering van de volksgezondheid.

Wij verzoeken u daarom met klem om;
-

-

-

Het advies van de Gezondheidsraad op te volgen en uw beleid te wijzigen door actief te streven naar
een minimale blootstelling van de bevolking conform het ALARA principe. U kunt hierbij tevens
gebruik maken van de aanbevelingen van de Raad van Europa uit 2011 en het Europese Parlement
uit 2009 waarin wordt aangedrongen op lagere blootstellingslimieten o.a. door het verwijderen van
draadloze toepassingen zoals WiFi, Wlan, DECT en mobiele telefoons uit scholen en het organiseren
van landelijke voorlichtingsbijeenkomsten over hoe blootstelling te verminderen. (1, 2)
Elektrogevoeligheid te erkennen als reële gezondheidsklacht conform het Kennisbericht
Elektrogevoeligheid uit 2012, van het Kennisplatform EMV en Gezondheid, en maatregelen te
treffen ter bescherming van deze groep mensen omdat het beperken van de blootstelling leidt tot
vermindering van de klachten. (3)
Landelijke bijscholing van GGD-en, huisartsen en hulpverleners te organiseren op basis van het
Kennisbericht Elektrogevoeligheid van het Kennisplatform EMV en Gezondheid.
Zolang er internationaal geen wetenschappelijke overeenstemming is over de effecten van
radiofrequente telecommunicatiesignalen, wat op dit moment het geval is, geen conclusies te trekken
over de veiligheid ervan.
Alle aspecten die betrekking hebben op de volksgezondheid in relatie tot deze technologie, zoals
voorlichting, onder te brengen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bij de invulling van dit nieuwe beleid zijn wij u graag van dienst.
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