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Onderwerp: Sommatiebrief van Stichting Stop5GNL aan Ministerie van EZK. Verzoek aan 

Kamerleden deze brief – waarin Stop5GNL de Staat oproept om het proces tot uitrol van 5G 

te staken - te betrekken bij het plenaire debat over 5G dat nu gepland staat op donderdag 6 

februari 2020   

 

Datum: 31 januari 2020 

 
  
Best Kamerlid,  

 

Op 19 december heeft Stichting Stop5GNL de Minister van Economische Zaken en Klimaat een 

sommatiebrief gestuurd waarin het de Minister verzoekt het proces tot uitrol van 5G te staken, in 

ieder geval tot het moment dat uit onafhankelijk (relevant) wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het 

gebruik van 5G in Nederland niet leidt tot wezenlijke gezondheidsrisico's op zowel de korte, 

middellange als lange termijn. De minister van VWS, Agentschap Telecom en de vaste commissies 

EKZ en VWS hebben een afschrift van deze brief ontvangen.  

Stichting Stop5GNL heeft vernomen dat de Vaste commissie voor EZK in de procedurevergadering op 

21 januari 2020 heeft besloten dat de leden deze brief desgewenst kunnen betrekken bij het nog te 

houden plenaire debat dat gepland staat op donderdag 6 februari 2020 en gaat over mogelijke 

spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties.  

We willen u verzoeken de door Stop5GNL aangekaarte problematiek ter sprake te brengen tijdens dit 

debat. Dit is van groot belang gezien de veiling van frequenties die binnenkort gepland staat. Met 

deze veiling gaat de uitrol van 5G onverminderd voort. Dit is opmerkelijk, zeker gezien het feit dat 

het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de mogelijke gezondheidsrisico's in relatie tot 5G – 

waar de Tweede Kamer om heeft verzocht bij brief van 5 november 2019 - (nog) niet is afgerond.  

Stop5GNL is van mening dat de voorgenomen uitrol van 5G leidt tot een onaanvaardbaar 

gezondheidsrisico voor burgers van Nederland. Vele toonaangevende (onafhankelijke) 

wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat elektromagnetische straling leidt tot 

gezondheidsrisico's. Zeker op de middellange en lange termijn. Vanwege de specifieke kenmerken 

van 5G zal het gezondheidsrisico na uitrol ervan aanmerkelijk toenemen. Stop5GNL acht het 

onrechtmatig als de Nederlandse Staat burgers aan deze gezondheidsrisico's blootstelt.  

Eerder al hebben er Kamerdebatten over dit onderwerp plaatsgevonden, o.a. op 4 juli 2019. Zeven 

van de acht politieke partijen noemden tijdens dit debat de mogelijke gezondheidsrisico’s. Dit waren 

CDA, GroenLinks, VVD, SGP, PvdA, SP en PVV. Ook zijn er door de PvdD Kamervragen gesteld over de 

schadelijkheid van 5G.1  

 
1 https://stralingsbewust.info/2019/07/08/terugblik-op-5g-debat-tweede-kamer-en-demonstratie/ 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z16723&did=2019D53341  

https://stralingsbewust.info/2019/07/08/terugblik-op-5g-debat-tweede-kamer-en-demonstratie/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z16723&did=2019D53341


Uit de reactie van de regering op de vragen die er liggen bij de verschillende partijen komt het 
volgende naar voren. De regering lijkt zich vooral te richten op economische groei en 
maatschappelijke ontwikkeling. Wat betreft de mogelijke gezondheidsschade verwijst de regering 
(wederom) naar internationale richtlijnen (ICNIRP). Waar Kamerleden hebben gerefereerd aan vele 
studies waaruit blijkt dat sprake is van aanmerkelijke gezondheidsrisico's, stelt de regering zonder 
nadere onderbouwing dat "er geen aanwijzingen zijn dat blootstelling aan elektromagnetische 
straling door mobiele telefonie leidt tot gezondheidseffecten".  
 
Volgens Stop5GNL is het regeringsstandpunt over de aan 5G verbonden gezondheidsrisico's 

onbegrijpelijk, onvoldoende op feiten gebaseerd en onvoldoende onderbouwd. Ten eerste omdat dit 

standpunt er niet van uitgaat dat 5G veilig is, maar ervan uitgaat dat onveiligheid niet is aangetoond. 

Bij die stand van zaken is de uitrol van 5G te beschouwen als experiment. Ten tweede is het 

regeringsstandpunt onbegrijpelijk omdat belangwekkende studies, waaruit vele en ernstige 

gezondheidsrisico's blijken, worden genegeerd. Ten derde omdat aan de door de regering 

aangehaalde richtlijnen en studies wezenlijke gebreken en bezwaren kleven, zoals dat de ICNIRP-

richtlijnen alleen rekening houden met acute opwarmingseffecten tijdens en kort na de blootstelling 

en niet met andere gezondheidseffecten.   

Ik raad u aan de sommatiebrief voorafgaande aan het debat grondig te bestuderen aangezien daarin 

een uitgebreide toelichting staat op deze punten.   

Voor meer informatie over de risico’s van 5G wil ik u ook wijzen op de informatiemap die door Let’s 

Talk About Tech, Stop UMTS en Stichting EHS is samengesteld en gestuurd is naar alle gemeenten en 

naar de informatiemap die eerder is aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van EZK.2  

We verzoeken u zich grondig te verdiepen in de gezondheidsrisico’s die samenhangen met 5G en 

onze brief te bespreken in het aankomende debat. Gezien de naderende veiling is dit bijzonder 

urgent, temeer omdat wij verwachten dat de uitrol van de nieuwe frequenties zeer ingrijpend kan 

zijn voor mens en milieu.  

Mocht u naar aanleiding van deze brief informatie willen of nog vragen hebben horen we dat graag.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Stichting Stop5GNL 

 

info@stop5g.nl 

www.stop5gnl.nl  

 

 
2 https://letstalkabouttech.nl/2019/12/informatiemap-5g-en-gezondheid-voor-gemeenten/  
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