BEZWAAR OP DE MULTIBANDVEILING DOOR DE OVERHEID, JANUARI 2020
Hierbij teken ik BEZWAAR aan tegen de verkoop van de 5G frequenties 700, 1400 en 2100 Mhz door de
Nederlandse overheid.
Deze frequenties zijn het begin van de uitrol van 5G, en de zwaardere frequenties zullen nog volgen om het
geheel compleet te maken.
Als burger van de staat der Nederlanden worden mijn rechten, persoonlijke veiligheid, vrijheid, privacy en
gezondheid ernstig geschonden door de invoer van 5G. Ik teken ook bezwaar aan tegen het feit dat burgers in
Nederland niet worden genoemd als doelgroep van deze veilingconsultatie.
De verkochte frequenties zullen onze huizen, onze lichamen, onze openbare ruimte en onze natuur gaan
doorstralen.
M.a.w. de multibandveiling heeft onmiddellijke gevolgen voor alle burgers van Nederland.
Wij zijn dus belanghebbende.
Een uiteenzetting van mijn bezwaren vindt u hieronder
Voor de duidelijkheid: als ik spreek over straling, dan bedoel ik niet-ioniserende straling, dus geen
radioactiviteit e.d.
Volgens van de stichting EHS https://www.stichtingehs.nl/
Zijn 3% van de mensen in onze samenleving overgevoelig voor elektromagnetische velden (EM-velden).
Dat zijn in Nederland zo'n 500.000 mensen.
Dit ondanks de door ICNIRP gestelde veilige normen voor de meeste mensen.
https://www.icnirp.org/en/frequencies/high-frequency/index.html
De gestelde norm van het ICNIRP is gebaseerd op opwarming van het lichaam en andere onderzoeken worden
niet geaccepteerd of kunnen niet eenduidig worden vastgesteld.
Onafhankelijke onderzoekers komen steeds vaker tot de conclusie dat de gestelde veiligheidsnorm vele malen
te hoog is en dat er andere gevaren zijn dan enkel de opwarming van het lichaam.
Alle voorwerpen waar elektrische spanning op staat of waar stroom door loopt, stralen deze velden uit. Denk
aan mobieltjes, zendmasten, computers, maar ook wasmachines en tl-lampen.
Door de verkoop van de 5G frequenties wordt er nog eens een nieuw netwerk uitgerold waardoor nog meer
vervuiling optreed van elektromagnetische velden.
De bevolking heeft hierbij geen keuze en het komt overal in onze omgeving tot zelfs in onze huizen. Wij worden
gedwongen om hieraan mee te doen.
Deze groei wordt ook bevestigt door https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/fysiekeomgeving/cijfers-context/straling#node-elektromagnetische-velden
Zie citaat hieronder.
Trend in blootstelling aan elektromagnetische velden
Steeds meer toepassingen van elektromagnetische velden
Gelet op de ontwikkelingen op het gebied van mobiele communicatie en het toenemende gebruik van
elektrische apparatuur is het aannemelijk dat de blootstelling aan elektromagnetische velden in de
leefomgeving is toegenomen en blijft toenemen. Met de groei van het aantal toepassingen van mobiele
communicatie is er in recente jaren ook steeds meer aandacht gekomen voor mogelijke risico’s van
radiofrequente (RF) elektromagnetische velden (zoals radio, tv, mobiele telefonie en wifi). Het normale gebruik
en transport van elektriciteit zorgt voor elektrische en magnetische velden met een golflengte van enkele
duizenden kilometers (Extreem Laag Frequente velden).
De afgelopen jaren blijkt uit onderzoeken dat het aantal mensen met chronische ziekten/klachten enorm is
toegenomen zonder dat er directe herleidbare verklaringen zijn. In deze verklaringen staan wel mogelijke
oorzaken maar er wordt niet verwezen naar een eventuele relatie met elektromagnetische velden afkomstig
van gsm straling. De meeste cijfers zijn afkomstig van de afgelopen 25 jaar waarin ook de mobile netwerken
hun intreden deden.
http://postprint.nivel.nl/PPpp6654.pdf
https://www.leefmilieu.nl/sites/www3.leefmilieu.nl/files/imported/pdf_s/MGM_Chronische%20ziekten%20en
%20milieuboekje%20nederlands.pdf

Het aantal mensen in Nederland met één of meerdere chronische klachten heeft inmiddels al de grens bereikt
van 50%. Een enorme kostenpost voor ons volksgezondheidssysteem en voor economie en werkgevers.
Dan spreken we nog niet eens over het leed waar deze mensen dagelijks mee moeten leven.
Bij een bevolkingsgroei in 2020 naar 17,4 miljoen inwoners betekend dit dus 8,7 miljoen mensen met één of
meerdere chronische aandoeningen.
Volgens de stichting EHS zal dan ook het aantal mensen met EHS gerelateerde klachten stijgen naar 522.000
mensen. Wederom een aanzienlijke toename.
Van de 8,7 miljoen mensen zal een groot gedeelte behandeld worden door de eigen huisarts.
Een groot gedeelte zal zijn klachten accepteren omdat zij hun leven erop kunnen aanpassen. Een kleiner
gedeelte wordt doorverwezen naar de specialist of naar een SOLK poli bij het ziekenhuis voor een afgestemde
behandeling.
Tegenwoordig heeft bijna elk ziekenhuis een eigen SOLK poli (Somatische Onbegrepen Lichamelijke Klachten)
daar zij de toevoer van patiënten niet meer aankunnen.
Uit eigen ervaring en ervaringen van anderen kan ik u melden dat nergens in een wachtkamer informatie terug
te vinden is over eventuele EHS klachten en waar mensen zich kunnen melden.
Ook artsen en specialisten zullen er uit eigen beweging nooit naar verwijzen.
Een medicijn wat de laatste jaren steeds vaker voorgeschreven wordt is Amitriptyline of een andere
antidepressiva. Hierdoor wordt vooral het kleine zenuwstelsel bij mensen die overprikkeld zijn mindergevoelig
(gedeeltelijk uitgeschakeld) gemaakt. Klachten als prikkelingen, dofheid, pijnen enz. in huid en organen zullen
hierdoor vaak verminderen. Ook kunnen patiënten vaak weer beter slapen.
Onderzoek naar EHS gerelateerde klachten blijft echter uit. De arts draagt ook vaak de reden aan dat dit niet te
bewijzen is en in de praktijk ook de straling niet ontweken kan worden, dus er is geen andere oplossing voor
handen.
Er zijn gelukkig steeds meer artsen/ specialisten en profesoren in Nederland en in het buitenland die wijzen
naar straling van elektromagnetische velden en ziekten en klachten die daardoor (kunnen) ontstaan.
Als van de groep chronische patiënten na onderzoek 10% EHS gevoelig zou blijken te zijn, zijn dit in totaal
870.000 mensen, hierbij opgeteld de eerdere 522.000 = 1.392.000 mensen.
U ziet nu zelf dat dit een schrikbarend aantal mensen wordt terwijl 5G nog niet eens in gebruik genomen is.
Uit de diverse internetforums die ik de afgelopen jaren heb bezocht ben ik tot de conclusie gekomen
doormiddel van gesprekken dat veel mensen met een verminderde weerstand ook hinder en soms erge
klachten ondervinden van elektromagnetische velden. Het gaat daarbij om velden verspreid door gsm masten,
gsm, wifi, en andere draadloze verbindingen.
Nederland heeft naar maatstaven van omringende landen een hogere ICNIRP norm.
Andere landen kunnen dan ook de Nederlandse norm als maatstaaf gaan zien om ook bij hun de normen te
gaan verhogen. Dit met eventueel dezelfde gevolgen.
Conclusie;
Door de voorgenomen multibandveiling zal de uitrol van 5G netwerken in een versnelling komen en de
hoeveelheid stralingsplekken sterk toenemen.
Er zijn zoals ik hierboven reeds beschreef nog vele onderzoeksterreinen die uitgezocht moeten worden i.v.m.
een eventuele samenhang tussen de huidige elektromagnetische velden en de sterke toename van chronisch
zieke patiënten in Nederland.
De bevolking en patiënten maar ook zeker de medische begeleiders zullen beter geïnformeerd moeten worden
van de mogelijkheid dat hun klachten eventueel afkomstig zouden kunnen zijn van EHS.
Indien onderzoeken zouden uitwijzen dat deze grote groep patiënten hinder of gezondheidsschade ondervind
van de elektromagnetische velden Zullen voor alle bestaande netwerken en apparatuur lagere normen moeten
worden vastgesteld tot nieuwe acceptabele waarden voor al onze inwoners.
Er zullen stralingsvrije zone in elke stad van Nederland moeten komen voor inwoners die de straling tijdelijk
willen ontvluchten.

Door nu op dit moment te kiezen voor nog een extra netwerk zal nooit meer een duidelijke relatie maar ook
geen uitsluiting van gezondheidsschade op korte of lange termijn door draadloze straling uitgesloten kunnen
worden daar onderzoeken in een omgeving zonder draadloze netwerken niet meer mogelijk is. Na een test in
een laboratorium zal de geteste proefpersoon naar huis gaan en blootstaan aan meer straling dan in het
laboratorium.
Ik verzoek de staatsecretaris en alle verantwoordelijke ministers akte te nemen van bovenstaande zaken en
daarom de multibandveiling van de 5G frequenties 700, 1400 en 2100 Mhz door de Nederlandse overheid
per direct stop te zetten totdat bovenstaande verzoeken van onderzoeken en adviezen zijn uitgevoerd door
onafhankelijke onderzoekers en te luisteren naar de adviezen die daaruit voortkomen.
Verder wil ik nog benadrukken dat er op dit moment veel bewezen gezondheidsschade ontkend wordt door
mobile netwerken.
Dit zijn schadelijke bijwerkingen die niet afhankelijk zijn van de elektromagnetische straling maar waarbij de
mobile netwerken een grote leidende rol spelen.
-gameverslaving op gsm.
-lichamelijk letsel door gebruik van mobile apparaten in het verkeer.
-stress/ burn-out doordat mensen altijd bereikbaar moeten zijn.
-slaapstoornissen, vooral bij jeugdigen.
-zelfmoord door cyberpesten.
In afwachting van uw antwoordt,
Met vriendelijke groet,
Dhr. R. Schook
Maastricht

