
Meningspeiling 5G (tot 9 september)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zette in juli een internetconsultatie 5G on-
line. Ze willen weten wat bedrijven en burgers vinden van de plannen voor het uitrollen van het 
5G-netwerk. 

Via de website van die consultatie (https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reageren/1) 
kun je je kritiek op 5G doorgeven. 

Hoe doe je dat?

Bij stap 2 kun je namelijk een eigen tekst uploaden (Let op! in die tekst geen persoonlijke 
gegevens opnemen!). 
Je vult daarna bij stap 3 je persoonsgegevens in en klikt dan onderaan op ´verder´. Je krijgt dan 
een bevestigingsmail met een link naar de consultatie. Op die link moet je klikken om het 
insturen van je reactie te bevestigen.

(De toelichtingpagina voor de consultatie is overgens: 
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode)

Waar gaat het om?

Deze consultatie gaat helemaal niet over de belangen van gewone burgers, van natuur of  
(leef)milieu! Dus wordt er met deze belangen geen rekening gehouden.

Ook zijn andere ministeries niet bij de plannenmakerij betrokken terwijl 5G wel betrekking heeft 
op Volksgezondheid; Binnenlandse Zaken en Veiligheid; Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 
Infrastructuur en Milieu.

Kritiekpunten:

* Het ´uitrollen´ van 5G gaat alleen uit van economische belangen
Andere belangen (natuur, milieu, gezondheid, recht, privacy en openbare orde en 
veiligheid) worden er niet bij betrokken; Er is dus geen sprake van een voorafgaande 
(objectieve) belangenafweging..

* Het is niet gebaseerd op voorafgaand wetenschappelijk langetermijnonderzoek.

* Het gaat in tegen herhaalde oproepen van honderden internationale wetenschappers, 
artsen en milieuorganisaties in: zij pleiten voor een moratorium.

* Het negeert de onderzoeksresultaten van kleinschalig (internationaal) wetenschappelijk 
onderzoek.

* Het gaat niet uit van het voorzorgsprincipe.

* Het negeert de onderzoeksbrief RIVM Bilthoven 2015.

* De uitrol van 5G is in strijd met de Nederlandse grondwet (art. 11: 'Recht op 
onaantastbaarheid van het lichaam').

* Deze meningspeiling sluit mensen uit die niet of niet gemakkelijk via internet willen of 
kunnen communiceren.

(Bovenstaande is grotendeels overgenomen uit een oproep door Marina Figee. Waarvoor dank!)
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