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OPROEP TOT BEHOUD STRALINGSARME GEBIEDEN  
Monitoring en evaluatie gezondheidsgevolgen telefoniemastbeleid hoognodig 

 

Ruim 1600 ondertekenaars van de  petitie ‘Oproep voor het behoud van witte 
(stralingsarme) zones’ en acht organisaties verzoeken de leden van de Tweede Kamer heel 
dringend de laatste stralingsarme zones te behouden.  

 

Bereikbaarheid 112 
Enkele honderden inwoners uit het hele land, maar vooral uit de grensgebieden hebben in 
2014 bij de overheid geklaagd over de slechte mobiele bereikbaarheid van 112. Daarom wil 
het CDA 100% bereikbaarheid voor het alarmnummer. Op 30 april debatteert de Tweede 
Kamer met minister Kamp hierover. Bij 100% bereikbaarheid verdwijnen deze stralingsarme 
gebieden. En juist deze gebieden zijn voor de vele mensen die ziek zijn door de straling van 
mobiele telefonie van groot belang en moeten behouden blijven. 

Schrijnend 
Uit de reacties op de petitie (zie bijlage) blijkt dat veel burgers die ziek zijn geworden door 
elektromagnetische straling nu al zeer beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid. Ze vinden dat 
ze ook recht hebben op een gezonde en veilige leefomgeving, zoals stralingsarme ‘witte 
zones’. Velen zijn hun baan, huis, sociale en/of maatschappelijke leven kwijtgeraakt en 
hebben hun toevlucht moeten nemen tot stralingsarme gebieden. Deze burgers worden 
door de overheid niet geholpen omdat de relatie tussen elektrogevoeligheid en straling niet 
erkend wordt. Het is een feit dat  steeds meer mensen klachten krijgen door deze straling.  

‘Sadistisch beleid’ 
Het Nederlandse overheidsbeleid inzake mobiele telefonie, heeft grote gevolgen voor de 
volksgezondheid. De klachten die mensen hebben worden niet serieus genomen en daarom 
worden ze aan hun lot overgelaten. Internationaal erkend onderzoek wordt genegeerd, ook 
door de Gezondheidsraad. Door beleid niet te evalueren, gezondheidsgevolgen niet te 
monitoren en geen onderzoek te doen op dit gebied wendt Nederland het hoofd af. Uit 
humaan oogpunt (een ondertekenaar noemt het huidige beleid sadistisch), maar ook om 
veel uitval uit het arbeidsproces te voorkomen, is het hoog tijd voor de overheid het huidige 
beleid te evalueren en maatregelen te nemen. 

Europa 
De Raad van Europa en het Europees Parlement pleiten voor erkenning van 
elektrogevoeligheid en het behoud én uitbreiding van de ‘witte zones’. Ook adviseert de 
Raad van Europa de lidstaten om aandacht te besteden aan elektrohypersensitieve (EHS) 
mensen en speciale maatregelen te nemen om hen te beschermen. In Zweden en Oostenrijk 
is EHS als handicap of ziekte erkend en in Frankrijk en België zijn wettelijke maatregelen 
genomen om kinderen te beschermen. De WHO heeft elektromagnetische straling ingedeeld 
in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’.  

 



Geen alternatief 
De stralingsintensiteit is in Nederland vergeleken met veel andere landen hoog. 
Stralingsarme ‘witte zones’ maar ook uitbreiding daarvan zijn hierdoor nog meer 
noodzakelijk voor de vele stralingsgevoeligen. Voor hen is er geen alternatief. De acht 
organisaties en de ondertekenaars vinden dat de Nederlandse overheid aandacht moet 
schenken aan de steeds grotere groep mensen die geen veilige plek heeft om te leven en 
daarom niet volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Ze roepen de Tweede Kamer 
op in het debat over ‘bereikbaarheid 112’ met minister Kamp van Economische Zaken, te 
pleiten voor stralingsarme gebieden voor mensen met EHS. In Nederland hebben een 
miljoen mensen lichamelijk onverklaarde klachten en vele daarvan zijn door het gebrek aan 
informatie zich niet bewust dat hun klachten afkomstig kunnen zijn van draadloze 
communicatie. 
De ‘verhalen’ die op de oproep binnenkwamen zijn slechts het topje van de ijsberg. Hopelijk 
zal de overheid zich het lot van deze grote groep mensen aantrekken en maatregelen nemen 
om hen te helpen. 

 

 

Tip voor de redactie: 

Mocht u willen inspelen op het thema vluchtelingen in de actualiteit dan kunnen we u 
helpen om in contact te komen met Nederlanders die vanwege de elektromagnetische 
straling het land uit zijn gevlucht of zich genoodzaakt voelen dit te moeten doen.  

 

Noot 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: www.stopumts.nl  
infostopumts@gmail.com  Leendert en Eke Vriens 0497 513449, of 0613893556 (bij 
voorkeur op vaste nummer bellen). 

In de bijlage (pdf) de petitie met een selectie (190) van de reacties, de lijst met 
ondertekenaars en een kort overzicht van de situatie in de wereld. Deze petitie wordt op 28 
april 13.15 uur door StopUMTS en zeven ondersteunende organisaties aan de vaste 
commissie van Economische Zaken van de Tweede Kamer aangeboden.  

 

De ondersteunende organisaties zijn: 
Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS), het Nationaal Platform Stralingsrisico’s (NPS), 
Verminder-elektrosmog, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), de 
Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, CPLD vereniging (Chronische 
Polymorfe Licht Dermatose) en de partij Mens en Spirit. 

http://www.stopumts.nl/
mailto:infostopumts@gmail.com

