Grondwet artikel 22 lid 1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
De overheid moet de volksgezondheid in Nederland bevorderen en ze moet zorgen
voor voldoende goede woningen.
Het uitrollen van een telecommunicatietechniek zoals 4G en nu 5G zonder enig wetenschappelijk
onderzoek dat aantoont dat deze techniek niet schadelijk is voor de volksgezondheid, terwijl er
talloze wetenschappelijke onderzoeken zijn die aangeven dat er wel degelijk schadelijke effecten zijn
voor mens en dier, lijkt mij niet overeenkomstig, of zelfs in strijd met artikel 22 lid 1 van onze
grondwet.

•
•
•

De overheid geeft multinationals willens en wetens wettelijk de mogelijkheid om de
bevolking bloot te stellen aan straling die schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid.
De overheid stelt het belang van telecommunicatie boven de volksgezondheid
Met het doorzetten van de 5G uitrol schuift de overheid de gezondheid van haar burgers
terzijde. Dit alles omwille van de mantra 'vooruitgang'. Vooruitgang richting wat? Het einde
van de mensheid misschien?

Ik verzoek de overheid sterk rekening te houden met een groeiende groep burgers die lichamelijk
problemen ondervinden door elektromagnetische en radiofrequente straling veroorzaakt door 4G,
5G en openbare Wifi netwerken. Daarnaast dient de overheid ook rekening te houden met een
groeiende groep burgers die zich bewust is van de schadelijke en/of onnatuurlijke effecten van
straling op hun lichaam en gezondheid.
Graag verzoek ik de overheid het publieke domein te beschermen conform artikel 3a van de huidige
Telecommunicatiewet:
3 Bij de bestemming en de aanwijzing van frequentiebanden, bedoeld in het
tweede lid, onderdelen a en e, kunnen ten behoeve van elektronische
communicatienetwerken en -diensten in het frequentieplan proportionele en nietdiscriminerende beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de te gebruiken
technologie indien dat nodig is om:
b. de volksgezondheid te beschermen tegen elektromagnetische velden;
Artikel 5c.3 lid 1 en 2 biedt overheidsinstanties geen mogelijkheid het medegebruik te weigeren op
grond van redenen inzake volksgezondheid, bijvoorbeeld artikel 3 lid b (zie hierboven). Het bieden
van deze mogelijkheid zou de overheid nog enig instrument bieden om burgers met EHS
(ElektroHyperSensitiviteit) te beschermen.
Ik zie in de telecommunicatiewet geen enkele direct omschreven mogelijkheid voor burgers om zich
tegen de elektromagnetische en radiofrequente straling te beschermen. Bijvoorbeeld door een
verbod te eisen op het plaatsen van apparatuur nabij de leefomgeving. Ongeacht of er
gezondheidsklachten zijn of niet. De burger heeft recht op een schone omgeving. Dus ook schoon
van elektromagnetische en radiofrequente straling.

Tot slot
De digitalisering van overheidsdiensten (zoals het gebruik van Wifi binnen overheidsgebouwen)
maakt het burgers van EHS onmogelijk gebruik te maken van de overheidsdiensten. Mijn vrouw kon
bijvoorbeeld heel moeilijk haar rijbewijs verlengen omdat zij naar het gemeentehuis moest en daar
werd blootgesteld aan Wifi en nabij geplaatste GSM zendmasten. Er zijn mensen die deze straling
geheel niet aankunnen en dus niet naar een gemeentehuis kunnen.
Het is zeer spijtig te zien dat onze overheid meewerkt aan de vervuiling van het milieu door
elektromagnetische en radiofrequente straling. Juist daar ze op andere vlakken probeert het milieu
schoner te krijgen.

