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1 Inleiding 

1.1 Samengevat gaat dit kort geding over het volgende. 

1.2 In Nederland gelden limieten voor de blootstelling aan elektromagnetische velden van 
frequenties die worden gebruikt voor mobiele telefonie. De limieten werden en worden 
gehandhaafd door Agentschap Telecom. De limieten zijn in 1999 vastgesteld door het 
onafhankelijke internationale wetenschappelijke instituut ICNIRP op basis van alle 
beschikbare wetenschappelijke onderzoeken naar allerlei denkbare mogelijke 
gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden. De limieten zijn 
formeel aan de lidstaten aanbevolen door de Raad van de Europese Unie. In maart 
2020 zijn deze limieten laatstelijk bevestigd en gepreciseerd op basis van de actuele 
stand van de wetenschap. Deze limieten beschermen (ruim) tegen opwarmingsschade 
aan het lichaam door een te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden. Uit zeer 
uitvoerig meta-onderzoek van ICNIRP blijkt dater geen wetenschappelijke basis is om 
te concluderen dat er bij blootstelling aan deze elektromagnetische velden met 
veldsterktes ónder deze limieten gezondheidsschade optreedt. Deze conclusie wordt 
gedeeld door de Gezondheidsraad en door tal van gerenommeerde, nationale en 
internationale, onafhankelijke wetenschappelijke instituten. Deze instituten reviewen 
het gehele - grote - corpus aan beschikbare onderzoeken over elektromagnetische 
velden en gezondheidseffecten, en houden daarbij rekening met de wetenschappelijke 
kwaliteit en de onzekerheden van de door hen beoordeelde onderzoeken. 

1.3 Stichting Stop5GNL ('StopSGNL' of 'de Stichting') betoogt in de 
kortgedingdagvaarding dat er aanwijzingen zijn dat de blootstellingslimieten niet 
beschermen tegen allerlei vormen van gezondheidsschade. Zij betoogt bovendien dat 
met de introductie van nieuwe antennes, die gebruik maken van het 5G-protocol, de 
blootstelling aan elektromagnetische velden (te veel) zal toenemen. Zij grijpt de 
huidige (technologie-neutrale) veiling van frequentiebanden - waartoe de Staat op 
grond van Europees recht verplicht is- aan om "de uitrol van 5G" te laten verbieden. 

1.4 Ter ondersteuning van haar standpunt over mogelijke gezondheidsschade door 
elektromagnetische velden, beroept Stop5GNL zieh op een handvol publicaties die haar 
standpunt zouden moeten ondersteunen. Op die publicaties is wetenschappelijk gezien 
veel aan te merken. Sommige publicaties voldoen niet aan elementaire 
wetenschappelijke vereisten. Andere hebben methodologische gebreken of 
beperkingen, of bevatten conclusies die niet kunnen worden gerechtvaardigd door de 
resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Of ze bieden resultaten die in latere studies 
niet gerepliceerd konden worden, of anderszins niet overeind blijven wanneer ze 
worden bezien in samenhang met de vele andere onderzoeken die zijn uitgevoerd. 

1.5 Stop5GNL negeert in de dagvaarding de serieuze wetenschappelijke kritiek die op die 
onderzoeken is gegeven. De zorgvuldige wetenschappelijke studies van organisaties 
als de Gezondheidsraad, het RIVM en ICNIRP wuift ze weg. De vorderingen van 
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StopSGNL komen erop neer dat zij de voorzieningenrechter in kort geding vraagt om 
de Staat te verbieden afte gaan op grondige wetenschappelijke adviezen van 
deskundigen, en de Staat te verplichten zieh te richten naar de eenzijdige selectie van 
publicaties van StopSGNL, op basis van conclusies die Stop5GNL daaruit trekt maar die 
de wetenschappelijke toets der kritiek niet kunnen doorstaan. 

1.6 Niet alleen zijn de vorderingen gebaseerd op een inhoudelijk onjuiste grondslag, de 
vorderingen vragen ook van de rechter om partij te kiezen in een debat over 
wetenschappelijk onderzoek. De rechtszaal, in kort geding nota bene, is niet de arena 
waarin wetenschappelijk onderzoek wordt gevalideerd. De Staat baseert zieh en mag 
zieh baseren op hoogwaardige, wetenschappelijk onderbouwde adviezen en 
aanbevelingen van zijn adviseurs en gerenommeerde internationale deskundigen. 

l. 7 Ook over '5G' en de 'nieuwe antennes' heeft StopSGNL een onjuist beeld. Noch de 
techniek achter '5G' (wat natuurkundig gezien niets anders is dan '4G' of oudere 
mobiele technieken) of de nieuwe antennes, noch de door Agentschap Telecom 
uitgevoerde testmetingen, geven grond voor de zorgen van StopSGNL over een hogere 
blootstelling, integendeel. En hoe dan ook zullen, ook bij SG, de blootstellingslimieten 
worden gehandhaafd. Ook 5G-antennes mogen die limieten niet overschrijden. 

1.8 De Staat (Agentschap Telecom) zal daarop toezicht houden en ingrijpen als dat nodig 
zou zijn. De Staat blijft daarnaast open staan voor de recentste wetenschappelijke 
ontwikkelingen en adviezen, en zal voor zover dat nodig zou blijken in de toekomst 
zijn beleid en zijn regelgeving aanpassen. Nu bestaat daar geen aanleiding toe. De 
Staat handelt overeenkomstig de meest actuele stand van de wetenschap, op een 
zorgvuldige wijze en in overeenstemming met het nationale, Europese en 
internationale recht, inclusief het voorzorgsbeginsel. De vorderingen moeten dan ook 
worden afgewezen. 

1.9 Zou deze zaak mondeling behandeld zijn, dan zou de Staat een groot deel van de 
feitelijke en juridische achtergronden in een conclusie van antwoord hebben 
opgenomen, zodat ter zitting de geschilpunten op hoofdlijnen hadden kunnen worden 
bepleit en besproken, aan de hand vaneen korte(re) pleitnota. Nu de zaak schriftelijk 
wordt afgedaan, heeft de Staat alles in één conclusie opgenomen, van vergelijkbare 
omvang met die van de dagvaarding van eiseres. Dat kon niet anders. StopSGNL heeft 
dit kort geding aanhangig gemaakt met een dagvaarding van 76 pagina's, en heeft 68 
producties in het geding gebracht. De dagvaarding bevat zeer veel feitelijke en 
juridische stellingen die naar het oordeel van de Staat onjuist zijn en die de Staat zal 
moeten weerspreken. De Staat zal hierna uiteenzetten waarom die stellingen onjuist 
zijn (wat doorgaans meer woorden kost dan het enkele innemen van onjuiste 
standpunten door eiseres), en wat volgens de Staat wél juist is. Verder wordt het 
bestaan van serieuze wetenschappelijke kritiek op de door StopSGNL in de 
kortgedingdagvaarding aangehaalde onderzoeken door StopSGNL geheel genegeerd in 
de dagvaarding, zodat de Staat er ook niet aan ontkomt hier aandacht aan te 
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besteden. Ook zal de Staat het - evenzeer door Stop5GNL onbesproken gelaten  
juridisch kader bespreken waarbinnen de frequentieveiling waar Stop5GNL tegen 
opkomt, plaatsvindt. 

1.10 Deze conclusie is als volgt opgebouwd. 

In Hoofdstuk 2 wordt de feitelijke achtergrond van elektromagnetische velden 
en '5G' geschetst. 
Hoofdstuk 3 bespreekt de (mogelijke) gezondheidseffecten van 
elektromagnetische velden, de limieten die daartegen beschermen en het 
wetenschappelijk onderzoek waar de Staat zijn beleid en regelgeving op 
baseert. Ook worden de publicaties besproken waar Stop5GNL zieh op beroept 
(kort in deze conclusie, uitvoeriger in een overgelegd memo). 
Hoofdstuk 4 behandelt de stellingen van Stop5GNL over de blootstelling aan de 
'nieuwe antennes'. 

Uit deze hoofdstukken volgt al de slotsom dat het standpunt van Stop5GNL 
niet moet worden gehonoreerd. 
Hoofdstuk 5 bespreekt de vorderingen van Stop5GNL, en bevat enkele 
preliminaire verweren. 
Hoofdstuk 6 bespreekt het juridische kader van de frequentieveilingen, 
waarmee de Staat uitvoering geeft aan zijn Europeesrechtelijke verplichtingen. 
Hoofdstuk 7 bespreekt het nationale juridische kader dat (kennelijk) door 
Stop5GNL aan haar vorderingen ten grondslag wordt gelegd. 
Hoofdstuk 8 gaat kort in op de nagekomen producties van Stop5GNL. 

1.11 De Staat concludeert tot afwijzing van de vorderingen. 

2 Elektromagnetische velden, SG, terminologie 

Elektromagnetische ve/den 
2.1 Elektromagnetische velden (hierna ook: EMV) zijn overa! om ons heen. Dat is al heel 

lang zo en zal ook niet veranderen. Ze zijn een natuurkundig verschijnsel dat ontstaat 
door de beweging van elektrische ladingen. De frequentie vaneen veld geeft aan hoe 
vaak het veld per seconde van richting en sterkte wisselt. De frequentie kan 
uiteenlopen van zeer laag tot zeer hoog, en wordt gemeten in Hz (hertz). 
Natuurkundig gezien kunnen elektromagnetische velden worden beschreven als golven 
of als deeltjes. Hoe hoger de frequentie, hoe meer energie een deeltje bevat. 

2.2 Velden met frequenties tussen 10 kilohertz (kHz) en 300 gigahertz (GHz) worden 
radiofrequente velden genoemd. Ze worden onder andere gebruikt voor radio, televisie 
en mobiele telefoons. Bij deze frequenties zijn het magnetisch en elektrisch veld altijd 
aan elkaar gekoppeld. De sterkte vaneen elektromagnetisch veld wordt daarom 
doorgaans uitgedrukt met de sterkte van het elektrische veld in V/m (volt per meter). 
Voor het meten van de sterkte van EMV met frequenties tussen 10 GHz en 300 GHz 
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wordt de grootheid 'vermogensdichtheid' gebruikt ( eenheid: watt per vierkante meter, 
afgekort W/m?). De vermogensdichtheid en de elektrische veldsterkte zijn eenvoudig 
in elkaar om te rekenen. 

2.3 Het geheel van lage tot hoge frequenties vormt het elektromagnetisch spectrum, 
waarin verschillende frequentiegebieden worden onderscheiden. Er zijn zowel 
kunstmatige als natuurlijke bronnen van EMV. 

.% Lg l 0 
lage frequenties 

• 
zichtbaar 

licht hoge frequenties 

extreem laagfrequente velden (ELF) radiofrequente velden (RE) infrarood licht z 
/00000000000\/\/\/MM//w 

f niet ioniserendi ioniserend } 

2.4 Zichtbaar licht - dat wij waarnemen met onze ogen - is een elektromagnetisch veld. 
Hetzelfde geldt voor infrarood licht, dat dat wij voelen als warmte. Infrarood en 
zichtbaar licht vormen maar een klein deel van het totale elektromagnetische 
spectrum. 

2.5 Verreweg het grootste deel van het spectrum is onzichtbaar voor onze ogen. Velden 
met een hagere frequentie ( en een hagere energie per deeltje) dan zichtbaar licht 
kunnen schade toebrengen aan het menselijk lichaam. UV-straling kan huidkanker 
veroorzaken, en EMV met een nog hagere frequentie zoals röntgenstraling en 
gammastraling (zoals vrijkomt bij sommige radioactieve processen) zijn nog veel 
schadelijker voor de gezondheid. Deze EMV (vanaf boven de hagere frequenties van 
UV-licht) worden wel aangeduid als 'ioniserende straling' of kortweg 'straling'. De 
straling wordt ioniserend genoemd omdat de straling zoveel energie bevat dat ze een 
elektron uit een atoom kan wegslaan. Hierdoor krijgt het atoom een positieve lading 
en wordt het een ion. Op deze wijze kan ioniserende straling onder meer het DNA van 
lichaamscellen beschadigen. Schade aan het DNA kan kanker veroorzaken. 

2.6 AIie elektromagnetische velden met lagere frequenties dan die van de ioniserende 
straling hebben deze ioniserende eigenschap niet, en worden daarom ook wel 'niet 
ioniserend' genoemd. 

2. 7 Elektromagnetische veld en die gebruikt worden voor mobiele communicatie (en radio 
en televisie), hebben frequenties in het 'radiofrequente' gebied: tussen 10 kilohertz 
(kHz) en 300 gigahertz (GHz), dus lager dan die van infrarood licht en zichtbaar licht 
(0,3-750 terahertz (THz)). Ze zijn dus 'niet-ioniserend'. 
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2.8 Stop5GNL gebruikt in de kortgedingdagvaarding graag het woord 'straling' als zij het 
heeft over radiofrequente EMV. In het normale spraakgebruik denken mensen bij 
'straling' vaak aan gevaarlijke, ioniserende, straling, afkomstig van radioactieve 
bronnen, of geproduceerd door apparatuur voor bestralingen in ziekenhuizen. De 
omstandigheid dat deze 'straling' niet rechtstreeks kan worden waargenomen, kan 
'straling' voor mensen extra beangstigend maken. Maar bijna niemand zal in het 
normale spraakgebruik zichtbaar licht aanduiden met 'straling'. Voor EMV met 
frequenties lager dan 300 GHz wordt in de Nederlandse wetenschappelijke 
terminologie doorgaans oak niet de term 'straling' gebruikt. Wat men 'straling' noemt, 
is natuurlijk maar een kwestie van definitie, maar wie het woord 'straling' oak gebruikt 
voor radiofrequente velden moet oppassen om de term niet te associëren met 
ioniserende straling, en voor ogen houden dat het natuurkundig gezien gaat om 
hetzelfde verschijnsel als zichtbaar licht, maar dan met een veel lagere frequentie en 
veel minder energie dan ioniserende straling. Websites zoals www.kennisplatform.nl 
en www.antennebureau.nl gebruiken soms wel het woord 'straling' als aanduiding van 
radiofrequente EMV. om aan te sluiten bij het dagelijks woordgebruik en om vindbaar 
te zijn in zoekmachines. 

2. 9 Naast de frequentie van de radiofrequente velden - en dus het feit dat radiofrequente 
velden geen ioniserende straling zijn - is oak de sterkte van de velden van belang. Een 
te hoge blootstelling aan deze velden kan gezondheidsschade veroorzaken doordat het 
lichaam door de velden wordt opgewarmd. Daarom worden in Nederland limieten 
gehanteerd. De totale veldsterkte op een locatie mag de limieten niet overschrijden. 
De sterkte van EMV buiten het lichaam bepaalt de grootte van de effecten in het 
lichaam. De EMV buiten het lichaam kunnen elektrische velden in het lichaam 
opwekken en op die manier energie afzetten. Bij radiofrequente EMV is opwarming van 
weefsels en organen het gevolg van die in het lichaam afgezette energie. De 
doordringing in het lichaam van EMV neemt af met toenemende frequentie. Bij 700 
MHz is de diepte van doordringing maximaal 5 cm, bij 3,5 GHz 2 cm, bij 26 GHz 1 mm 
en bij 60 GHz 0,5 mm. Daarom zijn de gehanteerde limieten afhankelijk van de 
gebruikte frequentie (oplopend van 28 V/m tot 61 V/m). Meestal wordt als referentie 
uitgegaan van de strengste limiet. De limieten zijn opgesteld door ICNIRP en door de 
Raad van de Europese Unie aanbevolen aan de EU-lidstaten. Agentschap Telecom 
handhaaft de limieten in Nederland. Hierna onder 3.10 wordt nader ingegaan op de 
ICNIRP-richtlijnen. 

5G 
2.10 Antennes van telecommunicatiesystemen produceren velden of golven met een 

bepaalde frequentie. Daaraan voorafgaand wordt eerst het digitale bronsignaal (data) 
door een zender of 'radio unit' op een draaggolf gezet (modulatie). Dit 
(hoogfrequente) signaal gaat naar de antenne die de draaggolf omzet in een 
(draadloze) elektromagnetische golf. De antenne zendt met een bepaald 
zendvermogen de elektromagnetische golf uit. De data worden dus door de 
zender/antenne combinatie 'verpakt' en verzonden via die golven. Dat gebeurt door 
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variaties in de frequentie, de amplitude en/of de fase van de golven (net als 
frequentiemodulatie of amplitudemodulatie bij radio- en tv-zenders). De ontvanger zet 
vervolgens de golf weer om in een 'leesbaar' signaal. 

2.11 Voorde verbinding/communicatie tussen de zender en de ontvanger van mobiele 
communicatie zijn in de loop der jaren verschillende, steeds geavanceerdere, 
standaarden (protocollen) ontwikkeld, die achtereenvolgens de namen 2G (GSM), 3G 
(UMTS) en 4G (LTE) hebben gekregen. 'SG New Radio' is een doorontwikkeling van 4G 
(LTE). Deze nieuwe standaard maakt verschillende ontwikkelingen mogelijk, zoals 
verbeterd mobiel breedband, betrouwbare communicatie tussen toestellen met een 
kortere latentietijd (de tijd dat een signaal erover doet om van zender naar ontvanger 
te reizen, en weer terug) en gelijktijdige communicatie over een groter aantal kanalen 
en toestellen. Dat maakt allerlei nieuwe toepassingen mogelijk, zoals het veel sneller 
streamen van video's, netwerken van sensoren en geautomatiseerde processen in 
steden, landbouw en industrie, en onderling verbanden autonome voertuigen. 

2.12 De term 'SG' wordt niet altijd duidelijk of consistent gebruikt. Soms wordt er - in enge 
zin - het nieuwe zendprotocol onder verstaan. Anderen bedoelen met SG nieuwe 
ontwikkelingen in antennetechniek, het gebruik van nieuwe frequenties voor mobiele 
communicatie, of een nieuwe toepassing waarbij van (een combinatie van) deze 
nieuwe technieken gebruik wordt gemaakt. Dit zijn echter technisch gezien allemaal 
verschillende ontwikkelingen, die gecombineerd kunnen worden, maar die ook los van 
elkaar kunnen worden gezien. 

2.13 Zo verandert het zendprotocol sec niets aan de aard van de elektromagnetische velden 
waar de standaard op wordt toegepast. In zoverre maakt het dus voor de 'straling' 
geen verschil of een antenne data verzendt naar de ontvanger door middel van het 
2G-, 3G-, 4G-, of SG-protocol. Natuurkundig gezien zijn het dezelfde 
elektromagnetische velden, met dezelfde frequentie en dezelfde energie per deeltje, 
die zieh op dezelfde wijze voortplanten ('propageren'). Het enige verschil is de manier 
waarop het uitgezonden signaal wordt 'opgeknipt' in blokjes signaal waar data in 
'verpakt' zit. 

2.14 En (anders dan de Stichting lijkt te suggereren), zit het technische verschil tussen 4G 
en SG ook niet in de frequenties waarop die protocollen worden gebruikt. De nieuwe, 
door de EU aangewezen frequenties (waarover meer hierna) maken het mogelijk om 
meer frequenties te gebruiken voor mobiele communicatie. Door gebruik te maken van 
deze frequenties kan er extra capaciteit worden gecreëerd zodat er al met al meer 
capaciteit per gebruiker is. Dit betekent bijvoorbeeld hogere snelheden (Mbps/Gbps) 
en meer garanties op een snelle en betrouwbare verbinding. De (hierna nog te 
bespreken) massive MIMO-antennes kunnen bijvoorbeeld ook het 4G-protocol 
gebruiken om de 'vorige' generatie toestellen te voorzien van bereik. 
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2.15 De Stichting geeft in de dagvaarding geen definitie van wat zij onder '5G' verstaat. De 
Staat zal daarop terugkomen bij de bespreking van de vorderingen. De Stichting lijkt 
'5G' te gebruiken als een parapluterm waaronder zij verschillende ontwikkelingen 
schaart die zij onwenselijk acht. De Staat begrijpt de dagvaarding zo, dat de Stichting 
twee belangrijke verschillen ziet tussen wat zij aanduidt als '5G' en '4G', en dat die te 
maken hebben met (i) het gebruik van tot dusver nog niet (of niet voor hetzelfde doel) 
gebruikte frequenties en (ii) het gebruik van nieuwe soorten antennes die werken met 
het 5G-protocol. 

2.16 Ad (i). De Europese Unie heeft drie 'nieuwe' frequentiebanden aangewezen, die extra 
capaciteit geven voor mobiele verbindingen, en die gebruikt kunnen worden door 5G 
systemen: de (hergebruikte) 700 megahertz (MHz)-band voor brede dekking met 
relatief lage datasnelheden, de 3,5 gigahertz (GHz)-band voor een mengeling van de 
voordelen van een hogere dekkingsgraad en de voordelen van hogere datasnelheden 
en de 26 GHz-band voor hogere datasnelheden in directe nabijheid van de antenne. 
Het gebruik van deze frequentiebanden is c.q. wordt binnen de EU geharmoniseerd. In 
het Actieplan digitale connectiviteit1 is voorzien dat deze frequentiebanden ook in 
Nederland voor mobiele communicatie beschikbaar komen. In de Nota mobiele 
communicatie 20192 is voorzien dat de 3,5 GHz-band vanaf september 2022 (deels) in 
Nederland beschikbaar zal worden gesteld via landelijke vergunningen. De 700 MHz 
band wordt in 2020 landelijk vergund. Het is ook de bedoeling om de 26 GHz-band in 
2021 uit te geven. Het uitgiftebeleid voor deze band is nog onderwerp van studie. 
Medio 2020 zal in Nederland de 700 MHz-frequentieband worden geveild (net als de 
1.400- en 2.100 MHz-banden). Hierna onder hoofdstuk 6 zullen deze veiling en het 
relevante juridische kader worden besproken. 

2.17 De Staat volstaat hier met de opmerking dat de dit jaar te veilen frequenties weliswaar 
gebruikt kunnen worden voor 5G, maar dat ze technologieneutraal worden vergund, 
net als dat het geval is voor de in het verleden vergunde frequenties voor mobiele 
communicatie (zie verder hierna onder 7.3). Het zal dus aan de operators zijn om te 
beslissen van welk protocol ze gebruik gaan maken, net zoals het operators nu ook al 
vrij staat om op de reeds aan hen vergunde frequenties het 5G-protocol toe te passen. 

2.18 Ad (ii). De eerste soort 'nieuwe' antenne is de small cell. Dit zijn kleinere antennes, 
waarbij het ingezette vermogen (veel) lager is dan voor de reguliere macro-cellen 
waaruit het overgrote deel van de mobiele netwerken bestaat. Small cells zorgen voor 
extra dekking, extra capaciteit (bandbreedte per gebruiker) en over het algemeen voor 
communicatie met hogere frequenties op kortere afstand van de gebruiker. Dit kunnen 
bijvoorbeeld de 3,5 GHz en de 26 GHz zijn, maar ook de 2,6 GHz (2600 MHz) of wifi 
frequenties. Small cells als zodanig zijn namelijk niet nieuw. Het is een term voor 
kleine zendinstallaties, zoals die nu ook al (binnen en buiten) worden gebruikt voor 
wifi, 3G en 4G. Met de introductie van de nieuwe frequentiebanden en het nieuwe 5G 

1 https://www.rij ksoverheid. n I/ doc u menten/ra pporten/2018/0 7 /03/actieplan-digita le-connectiviteit 
https ://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2019/06/ 11/nota-mobiele-com municatie-2019 
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protocol zullen naar verwachting ook small cells worden geïntroduceerd die met dat 
protocol kunnen werken op verschillende van de frequenties die zijn vergund voor 
mobiele communicatie. 

2.19 De tweede nieuwe soort antennes zijn de zogenaamde massive multiple-input 
multiple-output (massive MIMO)-systemen. Massive MIMO-antennes zijn zogenaamde 
tweedimensionale array-antennes. Hierbij zijn meerdere (vandaar 'massive'), digitaal 
afzonderlijk aanstuurbare, antenne-elementen in een rooster geplaatst. Een van de 
toepassingen van een dergelijke opzet is dat daarmee tegelijkertijd verschillende 
bundels gevormd worden die een gebruiker dynamisch kunnen volgen (beamforming). 
Dit betekent dat de EMV niet in een brede waaier door de antenne worden 
uitgezonden, maar meer rechtstreeks naar de gebruiker wordt gebundeld. 

Het begrip 'broadcasting' heeft overigens, anders dan in de 
kortgedingdagvaarding staat (§ 22) niets te maken met een openingshoek 
van 360° waaronder het signaal wordt uitgezonden. 'Broadcasting' wil alleen 
zeggen dat vanuit een basisstation alle smartphones in zijn bereik in één keer 
worden aangesproken met hetzelfde signaal, in plaats van dat naar specifiek 
één telefoon een signaal wordt verzonden. NLAlert is hier een voorbeeld van. 

2.20 Massive MIMO-antennes zullen in eerste instantie waarschijnlijk vooral gebruikt 
worden voor de 3,5 GHz-band. De antenne-elementen voor de 700 MHz 
frequentieband zijn zo groat dat het on praktisch is er veel (64 of meer) van te 
combineren. Het concept 'MIMO' waarbij meerdere antennes worden gebruikt is niet 
nieuw. MIMO wordt in zijn klassieke vorm (zonder 'massive') al toegepast door 
mobiele operators en oak in WiFi, waarbij de meeste systemen 2x2 (tot een max van 
8x8) MIMO-antennes bevatten. 

2.21 In de kortgedingdagvaarding worden verschillende onjuiste stellingen ingenomen en 
aannames gedaan over de blootstelling aan elektromagnetische velden door de 
'nieuwe' antennes. Daar zal hierna, in hoofdstuk 4, op worden ingegaan. 

3 Gezondheidseffecten van elektromagnetische velden; blootstellingslimieten 

3.1 De bezwaren die Stop5GNL tegen '5G' uit, vallen uiteen in twee categorieën. In de 
eerste plaats meent Stop5GNL dat de huidige blootstellingslimieten niet toereikend 
zijn, en dat de Staat bij het vaststellen van beleid daaromtrent onvoldoende rekening 
houdt met het vermeende veroorzaken van gezondheidsschade door 
elektromagnetische velden voor mobiele telefonie. De Staat zal hierna eerst 
uiteenzetten dat, anders dan Stop5GNL betoogt, de huidige limieten en het huidige 
beleid zijn gestoeld op betrouwbare wetenschappelijke onderzoeken, terwijl de 
gezondheidsrisico's waar de stichting zieh op beroept, niet zijn aangetoond. 

3.2 In de tweede plaats vreest Stop5GNL voor de kamst van nieuwe technologieën die 
gebruik zullen maken van het 5G-protocol, zoals massive MIMO- en small cell- 
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antennes. Stop5GNL betoogt dat die antennes zullen leiden tot een grotere 
blootstelling dan de huidige 4G-technologie. Dit punt zal hierna besproken worden in 

hoofdstuk 4. 

De blootstellingsrichtlijnen van ICNIRP 
3.3 De huidige limieten voor de maximale toegestane veldsterkte zijn vastgelegd in 

richtlijnen van ICNIRP, de International Commission on Non-Ionising Radiation 
Protection. ICNIRP is een internationale onafhankelijke non-profit-organisatie die 
wetenschappelijk advies geeft over de gezondheids- en milieueffecten van niet 
ioniserende straling, ter bescherming van mensen en het milieu. ICNIRP is erkend als 
een officiële samenwerkende niet-statelijke organisatie door de World Health 
Organization (WHO) en de International Labour Organization (ILO). ICNIRP wordt 

geconsulteerd door de Europese Commissie en is door verschillende 
samenwerkingsverbanden verbonden met vele organisaties wereldwijd die betrokken 
zijn bij bescherming tegen mogelijke gezondheidseffecten van niet-ioniserende 
straling. 

3.4 Stop5GNL beschuldigt ICNIRP ervan banden met de telecomindustrie te hebben (§ 61, 
laatste bullet en § 64 ), maar geeft voor deze onjuiste aantijging geen enkele 
onderbouwing. De Stichting verwijst naar een overgelegd artikel3 van een Dr Sarah 
Starkey (waarover verderop meer), maar in haar artikel wordt deze beschuldiging van 
banden met de telecomindustrie niet geuit. De Stichting verwijst ook naar een 
document vaneen parlementslid van de Raad van Europa,4 die, haast terloops, 
beweert dat de oorsprong en structuur van ICNIRP onduidelijk zijn en dat ICNIRP 
wordt vermoed banden te hebben met de industrie. Maar wat er onduidelijk is, wie dat 
dan vermoedt en op basis waarvan, dat staat niet in dat document. 

3.5 Als Stop5GNL de moeite had genomen een blik op de uitvoerige website van ICNIRP te 
werpen, had zij over de oorsprong, structuur, financiering en onafhankelijkheid het 
volgende kunnen lezen.5 

"In 1992 ICNIRP was chartered as an independent commission to continue 
the work of the International Non-Ionizing Radiation Committee (INIRC) of 
the International Radiation Protection Association (IRPA). As per its Charter, 
ICNIRP was incorporated as a non-profit making scientific body and as such 
was registered in the register of associations (Vereinsregister) in Germany 
(Statutes). Its Secretariat is since then based in Munich. 

ICNIRP's beginnings go back to 1973 when, during the 3rd International 
Congress of the International Radiation Protection Association (IRPA), for the 
first time, a session on non-ionizing radiation protection was organized. IRPA 
is the international body representing radiation protection professionals 
world-wide. This was followed in 1974 by the formation of a Working Group 

3 Productie 22 bij de kortgedingdagvaarding van StopSGNL. 
4 Productie 26 bij de kortgedingdagvaarding van StopSGNL. 
5 Zie https://www.icnirp.org/ 
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on non-ionizing radiation and in 1975 by a Study Group to review the field of 
non-ionizing radiation. During the 4th IRPA International Congress in 1977 
the International Non-Ionizing Radiation Committee (INIRC) was created. 
This Committee was the immediate forerunner of ICNIRP, which was 
chartered as an independent Commission in 1992 during the 7th IRPA 
International Congress in Montreal." 

3.6 Zoals op de website wordt uiteengezet, wordt ICNIRP gefinancierd door nationale en 
internationale publieke instellingen zoals de Europese Unie, de Internationale 
Stralingsbeschermingsorganisatie IRPA (waarvan ook de Nederlandse NVS-NIS, de 
afdeling Niet-Ioniserende Straling van de NVederlandse Vereniging voor 
Stralingsbescherming, lid is) en het Duitse ministerie voor milieu en nucleaire 
veiligheid. ICNIRP heeft een streng beleid van transparantie en onafhankelijkheid. 
ICNIRP neemt geen geld aan van bedrijven die iets te maken hebben met niet 

ioniserende straling, zoals telecombedrijven. Donaties aan ICNIRP, en sowieso alle 
financiën van ICNIRP zijn openbaar. De leden van ICNIRP mogen geen banden hebben 
met het relevante bedrijfsleven. Zij moeten zieh houden aan het 
onafhankelijkheidsbeleid van ICNIRP en hun persoonlijke belangen openbaar maken. 
Deze 'Declarations of personal interest' van alle betrokkenen staan op de website van 
ICNIRP. Conceptrichtlijnen van ICNIRP worden bovendien altijd online in publieke 
consultatie gebracht voordat zij worden vastgesteld. Een vicevoorzitter en oud 
voorzitter van ICNIRP is de Nederlandse stralingsdeskundige dr. Eric van Rongen, die 
een lange staat van dienst heeft bij publieke en semipublieke instanties die onderzoek 
doen naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Van Rongen is 
tevens wetenschappelijk secretaris van de Commissie Elektromagnetische velden van 
de Nederlandse Gezondheidsraad. 

3.7 De ICNIRP-richtlijnen6 zijn voor het eerst vastgesteld in 1998. Kort gezegd zijn de 
richtlijnen, wat radiofrequente velden betreft, gebaseerd op de bestaande 
wetenschappelijke onderzoeken naar allerlei denkbare gezondheidseffecten van 
elektromagnetische velden. Daaruit blijkt dat bij deze frequenties nadelige effecten 
van overmatige opwarming de enige wetenschappelijk aangetoonde 
gezondheidseffecten zijn. ICNIRP heeft limieten aan de waarden voor het tempo van 
energieabsorptie door het lichaam vastgesteld waaronder geen voor 
gezondheidseffecten relevante opwarming van het lichaam plaatsvindt. Daarvan 
uitgaande zijn, met toepassing van een grote veiligheidsmarge, limieten 
(basisrestricties) vastgesteld, die een factor 50 lager liggen dan het 
energieabsorptietempo waarboven relevante opwarming van het menselijk lichaam zou 
kunnen optreden. Uit deze basisrestricties zijn referentieniveaus ('indicatieve limieten') 
voor de veldsterkte buiten het lichaam afgeleid, waaronder geen overschrijding van de 
basisrestricties optreedt. De Staat merkt hier alvast op dat de in werkelijkheid 
gemeten veldsterktes in Nederland nog weer lager liggen dan die referentieniveaus 
(zie hierna onder 4.7). 

6 Productie 19 bij de kortgedingdagvaarding van StopSGNL. 
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Voorde volledigheid: het als productie 21 door Stop5GNL overgelegde 
bericht van het Kennisplatform EMV over aangepaste ICNIRP-normen uit 
2010 betreft specifiek velden tot 100 kHz (laagfrequente velden), waar deze 
zaak niet over gaat. 

3.8 De Raad van de Europese Unie heeft de lidstaten in 1999 aanbevolen7 om de ICNIRP 
limieten te hanteren om daarmee voor het algemeen publiek "een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid tegen blootstelling aan elektromagnetische ve/den te 
bieden". Nederland heeft dat gedaan. De kortgedingdagvaarding (§ 58) voorziet de 
aanbeveling van het bijwoord "aanvankelijk", maar de aanbeveling geldt nog steeds. 
Sterker nog: in de recente Telecomcode (zie hierna onder 6.1) worden de lidstaten 
expliciet opgedragen om ervoor te zorgen dat burgers niet zodanig worden 
blootgesteld aan elektromagnetische velden dat het schadelijk is voor de 
volksgezondheid, waarbij de lidstaten moeten streven naar consistentie in de hele Unie 
om dit probleem aan te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
voorzorgsbenadering in Aanbeveling 1999/519/EG.8 

3.9 Behalve deze limieten voor het algemeen publiek zijn er ook door ICNIRP ontwikkelde 
limieten voor werknemers die in de buurt van antennes werken. Die zijn 
voorgeschreven in een Europese richtlijn9 en geïmplementeerd in het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.1o 

3.10 De voor het algemeen publiek aanbevolen ICNIRP-limieten zijn in Nederland 
vastgelegd in het Antenneconvenant (productie 4 van de Staat). Dat is een bindend 
convenant tussen de Staat, de VNG en de antenneoperators, waarin 
blootstellingslimieten en andere afspraken zijn vastgelegd. Zoals in 2018 al was 
aangekondigd in het Actieplan Digitale Connectiviteit, is op dit moment een algemene 
maatregel van bestuur op grond van de Telecommunicatiewet in voorbereiding, die 
voor de limiet in het convenant in de plaats zal komen. Die AMvB zal in beginsel 
dezelfde limieten (die van de ICNIRP-richtlijnen) gaan bevatten als de limieten die nu 
in het convenant zijn opgenomen en die door de Raad van de Europese Unie worden 
aanbevolen. De Staatssecretaris van EZK schreef hierover aan de Kamer:11 

"Om ervoor zorg te dragen dat de maximaal toegestane blootstelling voor 
elektromagnetische velden (EMV) in heel Nederland uniform wordt toegepast 
zullen de internationaal gehanteerde normen (die nu in de praktijk ook 
worden gehanteerd) worden vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Voor 

7 1999/519/EG: Aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de 
bevolking aan elektromagnetische velden van O Hz - 300 GHz. 

8 Considerans 110. Dezelfde aanbeveling wordt nog 8 keer aangehaald in de Telecomcode. 
9 Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de 

minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers 
aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (twintigste bijzondere richtlijn in de zin 
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) en tot intrekking van Richtlijn 2004/40/EG. 

10 Hoofdstuk 6, afdeling 4b. 
11 Kamerbrief over Actieplan Digitale Connectiviteit, 

https: //www.rijksoverheid.n I/ doc u menten/ka merstu kken/2018/07 /O 3/ka merbrief-over-actiepla n-d ig ita le 
con nectiviteit , p. 4. 
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operators is van belang dat uitrol van 5G netwerken, inclusief de small cells, 
kan plaatsvinden onder een eenduidig landelijk uniform EMV-regime. Aan 
burgers moet zoveel mogelijk zekerheid geboden worden dat de 
elektromagnetische velden binnen de normen blijven, ook als er meerdere 
antennes zijn in de directe omgeving. Hiervoor is passend toezicht van het 
Agentschap Telecom van belang op de EMV die antennes produceren." 

3.11 Agentschap Telecom, een agentschap van het ministerie van EZK, handhaaft de 
blootstellingslimieten uit het Antenneconvenant (en van de limieten uit de AMvB na 
inwerkingtreding daarvan). Het controleert of de veldsterkten waaraan mensen in 
Nederland worden blootgesteld niet de blootstellingslimieten overschrijden. Daartoe 
worden door heel Nederland metingen verricht. Op de locatie meet het Agentschap 
Telecom alle aanwezige EMV en dus de velden afkomstig van dan aanwezige bronnen 
zoals radio, televisie, draadloos internet, mobiele telefonie en draadloze huistelefoon. 

De Stichting concentreert zieh in haar dagvaarding op zendmasten, maar 
gaat niet in op mobiele telefoons of huishoudelijke apparaten die een 
radiofrequent elektromagnetisch veld genereren. Ten overvloede merkt de 
Staat op dat de Europese Radioapparaten-richtlijn (2014/53/EU) voorschrijft 
dat alle elektrische apparaten die radiosignalen gebruiken, waaronder dus 
ook mobiele telefoons, veilig moeten zijn. Om aan te tonen dat deze 
apparatuur veilig is, hanteert de industrie de blootstellingslimieten zoals die 
beschreven zijn in Europese productnormen. Producten met een CE 
markering voldoen volgens de fabrikant aan deze normen. Hierop wordt 
toegezien door Agentschap Telecom. 

3.12 In art. 6 lid 1 van het Antenneconvenant is overigens expliciet het ALARA-principe 
vastgelegd: de blootstelling van het publiek moet zo laag zijn als redelijkerwijs 
mogelijk. Dit principe is dus wel degelijk opgenomen in het Antenneconvenant. Het is 
dan ook onduidelijk hoe Stop5GNL (§ 75) erbij kamt om op te schrijven dat de Staat 
dat principe negeert; het is Stop5GNL die in de kortgedingdagvaarding überhaupt het 
bestaan van in Nederland geldende en gehandhaafde blootstellingslimieten negeert. 

3.13 De ICNIRP-richtlijnen zijn onlangs, in maart 2020, na veel nieuw wetenschappelijk 
onderzoek, vernieuwd. De nieuwe richtlijnen worden overgelegd als productie 1 van 
de Staat. Een samenvatting van de verschillen ten opzichte van de vorige versie is 
overgelegd als productie 2 van de Staat. Zo is de tijd waarover de blootstelling 
moet worden gemeten verhoogd van 6 minuten naar 30 minuten, omdat dat beter 
aansluit bij de tijd die het lichaam erover doet om op te warmen. De referentieniveaus 
zijn echter grotendeels hetzelfde gebleven, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat de 
in 1998 al gehanteerde waarden nog conservatiever waren (dus: nog meer aan de 
veilige kant) dan aanvankelijk al werd ingeschat. 

3.14 Aan de nieuwe richtlijnen ligt grondig wetenschappelijk onderzoek ten grondslag. 
ICNIRP heeft wetenschappelijke literatuur over schadelijke gevolgen van 
elektromagnetische velden op biologische systemen onderzocht, en beoordeeld of het 
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ging om claims over gevolgen die schadelijk waren voor de menselijke gezondheid, en 
of die claims voldoende wetenschappelijk onderbouwd waren, wat wil zeggen: 
opgenomen waren in onafhankelijk geverifieerd onderzoek van voldoende 
wetenschappelijke kwaliteit en dat voldoet aan de actuele wetenschappelijke inzichten. 
Ook zijn publicaties meegenomen waarin weliswaar geen daadwerkelijke schadelijke 
effecten voor de menselijke gezondheid waren gevonden, maar die relevant waren 
geiet op additionele kennis over de mogelijkheid van dergelijke schadelijke gevolgen, 
bijvoorbeeld waar een biologisch mechanisme bekend was dat veronderstelt dat ook 
voor de menselijke gezondheid schade kan optreden (zie de samenvatting op p. 2 van 
de nieuwe richtlijnen). 

3.15 De ICNIRP-richtlijnen hanteren het uitgangspunt dat effecten waarvan is aangetoond 
dat die schade kunnen toebrengen aan het lichaam moeten worden voorkomen. In 
Appendix B van de nieuwe richtlijnen (vanaf pagina 36) is uiteengezet welke 
(onderzoeken naar) gezondheidseffecten zijn beoordeeld, waaronder de volgende. 

Hersenfysiologie en hersenfunctie, waaronder: 
o Elektrische hersenactiviteit 
o Cognitieve prestaties 
o Doorbloeding / metabolisme van de hersenen (bloed 

hersenbarrière) 
o Stemming en gedrag 
o Pijn 
o Verschillende biochemische processen (vooral in vitro) 

Gehoor, evenwichtsorgaan en ogen 
Neuro-endocrien systeem 
Neurodegeneratieve ziekten 
Cardiovasculaire systeem, autonoom zenuwstelsel, temperatuurregeling, 
waaronder: 

o hartslag 
o bloeddruk 
o lichaamstemperatuur 
o huidgeleiding 

Immuunsysteem en hematologie 
Vruchtbaarheid, voortplanting, ontwikkeling van kinderen 
Kanker (verscheidene soorten turnaren) 

3.16 ICNIRP heeft daarbij gebruik gemaakt van omvangrijke literatuuronderzoeken uit de 
afgelopen zes jaar van de World Health Organization, het Scientific Committee on 
Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) van de Europese Unie, en 
rapporten van de Swedish Radiation Safety Authority, waarin de bestaande 
wetenschappelijke literatuur is onderzocht, en heeft zelf relevante wetenschappelijke 
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literatuur bestudeerd die sinds die rapporten is versehenen. De conclusie van ICNIRP 
luidt (p. 42):12 

"The only substantiated adverse health effects caused by exposure to 
radiofrequency EMFs are nerve stimulation, changes in the permeability of 
cell membranes, and effects due to temperature elevation. There is no 
evidence of adverse health effects at exposure levels below the restriction 
levels in the ICNIRP (1998) guidelines and no evidence of an interaction 
mechanism that would predict that adverse health effects could occur due to 
radiofrequency EMF exposure below those restriction levels." 

Het in deze conclusie genoemde effect van zenuwstimulatie maakt bij velden boven de 
10 MHz plaats voor opwarmingseffecten, en de limieten die in verband met opwarming 
zijn gesteld, beschermen ook tegen veranderingen in de doorlaatbaarheid van 
celmembranen. Voor radiofrequenties (zoals bij mobiele telefonie) resteert volgens het 
onderzoek van ICNIRP aldus de opwarming van het lichaam als enige relevante effect 
om de blootstellingslimieten op te baseren. 

3.17 De nieuwe richtlijnen- die voor zover hier relevant dus nauwelijks zijn gewijzigd 
bevestigen dus de juistheid van de eerdere normen die de EU en de Nederlandse 
overheid tot dusver hebben gehanteerd, uitgaande van de huidige stand van de 
wetenschap. Nu de nieuwe richtlijnen pas net - in maart 2020- verschenen, hebben 
de Nederlandse en Europese wetgever overigens nog geen gelegenheid gehad om - 
voor zover nodig, gelet op de kleine verschillen- eventueel hun wet- en regelgeving 
of aanbevelingen op basis ervan te actualiseren. 

3.18 In de kortgedingdagvaarding wordt gesteld (§ 61) dat "in de wetenschap al sinds jaar 
en dag veel kritiek" zou bestaan op de ICNIRP-richtlijnen. De Staat betwist deze, door 
Stop5GNL niet onderbouwde, lasse stelling. Los daarvan, discussie is eigen aan 
wetenschapsbeoefening en voor zover kritiek op de ICNIRP-richtlijnen wordt 
uitgeoefend, komt die naar de indruk van de Staat voornamelijk van wetenschappers 
die geen specialist zijn op dit wetenschapsgebied en/of op wier onderzoeksresultaten 
wetenschappelijk gezien het nodige aan te merken is. Zoals hierna zal worden 
uiteengezet, wordt die kritiek door ICNIRP, de Gezondheidsraad, het RIVM, de WHO, 
de Europese Commissie en zijn wetenschappelijke adviseurs, en tal van buitenlandse 
onafhankelijke onderzoeksinstituten niet gedeeld. 

3.19 De kortgedingdagvaarding bespreekt alleen een als productie 22 overgelegde "goed 
onderbouwde studie" vaneen Dr. Sarah J. Starkey, die "illustratief" zou zijn voor de 
kritiek vanuit de wetenschap, die ook door "vele andere wetenschappers" (die door de 
kortgedingdagvaarding niet worden genoemd) gedeeld zou worden. Daar blijkt 
allemaal niets van in dat artikel, dat niet zozeer gaat over de ICNIRP-richtlijnen, maar 
vooral over een rapport vaneen Britse adviescommisie (AGNIR) uit 2012. Starkey 
heeft er bezwaar tegen dat sommige leden van AGNIR ook lid zijn van ICNIRP of als 

12 productie 1 van de Staat. 
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expert door ICNIRP worden geraadpleegd (Starkey maakt dit onderscheid trouwens 
niet eens en noemt ze ten onrechte allen 'member of ICNIRP'). Omdat het om zeer 
specialistische kennis en ervaring gaat is het overigens niet verwonderlijk dat 
wetenschappelijke experts in dit vakgebied voor verschillende wetenschappelijke 
commissies over het onderwerp worden gevraagd. Over de (wetenschappelijke) 
achtergrond van Starkey vermeldt de kortgedingdagvaarding niets en ook op internet 
is over haar nauwelijks iets te vinden, behalve enkele niet-EMV-gerelateerde 
publicaties uit 1996-2001 (over neurofarmacologie), en haar naam komt voor op 
websites van organisaties die zieh verzetten tegen SG. Zij is niet werkzaam bij een 
onderzoeksinstituut - laat staan een onderzoeksinstituut van enige naam, zij noemt 
zieh "independent scientist", en is geen deskundige op het gebied van 
elektromagnetische velden. Het overgelegde artikel is, voor zover de Staat heeft 
kunnen nagaan, het eerste en enige artikel over elektromagnetische velden dat zij in 
een wetenschappelijk tijdschrift heeft gepubliceerd. Belangrijker is echter dat haar 
conclusie niet overeenkomt met het oordeel van deskundigen op dit gebied. Haar 
artikel vermeldt ook niet duidelijk wat haar zoekmethoden en beoordelingscriteria 
waren en of een volledige literatuurlijst wordt gegeven. De Staat meent dan ook dat 
aan het artikel niet de door de Stichting beoogde waarde kan worden gehecht. 

3.20 In de kortgedingdagvaarding worden enkele stellingen van de Stichting over de 
ICNIRP-richtlijnen ingenomen, die de Staat vervolgens zal bespreken. 

"De blootste/lingsrichtlijnen van JCNIRP stammen uit 1998. 
Wetenschappelijke inzichten sindsdien zijn niet meegenomen. Ook konden 
de richtlijnen in 1998 nog geen rekening houden met de specifieke 
karakteristieken van 5G." 

3.21 De richtlijnen zijn in 1998 (vanzelfsprekend) gebaseerd op de toen beschikbare 
wetenschappelijke kennis. ICNIRP is de wetenschappelijke ontwikkelingen (uiteraard, 
dat is haar taak) blijven volgen en heeft in 2010 nahet beoordelen van sinds 1998 
versehenen studies een beknopte verklaring gepubliceerd (productie 3 van de 
Staat), waarin zij onder meer de basisrestricties uit 1998 heeft bevestigd: 

"[. .. ] it is the opinion of ICNIRP that the scientific literature published since 
the 1998 guidelines has provided no evidence of any adverse effects below 
the basic restrictions and does not necessitate an immediate revision of its 
guidance on limiting exposure to high frequency electromagnetic fields. [. .. ] 
With regard to non-thermal interactions, it is in principle impossible to 
disprove their possible existence but the plausibility of the various non 
thermal mechanisms that have been proposed is very low. In addition, the 
recent in vitro and animal genotoxicity and carcinogenicity studies are rather 
consistent overall and indicate that such effects are unlikely at low levels of 
exposure. Therefore, ICNIRP reconfirms the 1998 basic restrictions in the 
frequency range 100 kHz-300 GHz until further notice. [. .. ] 

Many epidemiological studies initiated recently have focused primarily 
on possible biological and adverse health conditions that might be associated 
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with the operation of modern telecommunication systems. The Interphone 
Study, a multi-country coordinated casecontrol study, addresses possible 
cancer risks due to the relative/y high local exposure of the user's head when 
using mobile phones. The pooled analysis of all national data is not yet 
published. However, individual national and multinational results published 
thus far do not indicate an elevation of the risk of cancers in the head with 
cell phones within 1 O years of first use. More data are needed before 
conclusions can be drawn for longer durations (ICNIRP in press). 

Epidemiological data on possible health effects of chronic, low-level, 
whole-body exposure in the far-field of radiofrequency (RF) transmitters are 
poor, especially because of lack of satisfactory individual exposure 
assessment. The few studies with adequate exposure assessment did not 
reveal any health-related effects. Exposure levels due to cell phone base 
stations are generally around one-ten-thousandth of the guideline levels. 
[. .. ]" 

3.22 De nieuwe richtlijnen uit maart 2020 zijn gebaseerd op de actuele wetenschappelijke 
kennis, en onderbouwen dat de oude blootstellingsnormen goed waren (zelfs: 
terughoudend) en niet of nauwelijks aangepast hoeven worden. De nieuwe richtlijnen 
houden rekening met de hogere frequenties die voor 5G-technologie zullen worden 
gebruikt. De kortgedingdagvaarding verduidelijkt niet wat met de 'specifieke 
karakteristieken van 5G-technologie' wordt bedoeld; voor zover dit gaat over het 
gebruik van de nieuwe soorten antennes, heeft dat niets met de ICNIRP-richtlijnen te 
maken. Ook de blootstelling door de nieuwe antennes moet onder de ICNIRP-niveaus 
blijven. 

"ICNIRP heeft studies naar DNA-schade, het aanmaken van vrije radica/en 
in het lichaam en studies die effecten op de mannelijke vruchtbaarheid 
aantonen (doelbewust) niet in haar visie betrokken." 

3.23 Dit is feitelijk onjuist, en bovendien is de suggestie dat ICNIRP doelbewust studies zou 
negeren, een kwalijke, en niet onderbouwde aantijging. Welke studies "doelbewust" 
zouden worden genegeerd, wordt ook niet gespecificeerd. De ICNIRP-richtlijnen uit 
1998 (p. 502-504) bespreken al studies over DNA-schade en kanker en concluderen 
op basis van de wetenschappelijke literatuur (i) dat er geen aanwijzingen zijn voor 
directe DNA-schade door elektromagnetische velden en (ii) dat evenmin is aangetoond 
- noch in vitro, noch in experimenten met knaagdieren - dat elektromagnetische 
velden bijdragen aan de groei van bestaande huid-, lever-, hersen- en borsttumoren. 
Kort gezegd is over studies naar voortplanting en kanker de conclusie dat de 
resultaten over het algemeen negatief zijn (in de zin van: geen schade), en dater ook 
geen verband is aangetroffen tussen veel mobieletelefoongebruik en sterfte, maar dat 
meer epidemiologisch onderzoek nodig is voor goede conclusies. Ook in-vitrostudies en 
proefdierstudies (die niet een-op-een naar gezondheidseffecten bij mensen kunnen 
worden vertaald, maar die daar wel aanwijzingen voor kunnen geven) worden 
besproken. Daarin is geen bewijs gevonden voor gezondheidseffecten die aanleiding 
vormden voor strengere limieten. 
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3.24 In de ICNIRP-richtlijnen van 2020 is, zoals besproken, uitvoerig stilgestaan bij het 
onderzoek dat sindsdien is verricht, waaronder onderzoek naar kanker en 
mechanismen die daar mogelijk toe kunnen leiden. Dat ICNIRP concludeert (waar 
StopSGNL het kennelijk niet mee eens is) dat uit de bekende studies geen bewijs voor 
de door StopSGNL bedoelde schade kan worden afgeleid, betekent niet dat ICNIRP die 
studies zou negeren, laat staan "doelbewust" zou negeren. 

"De ICNIRP-richtlijnen zijn alleen gebaseerd op thermische gevolgen, 
terwijl er ettelijke duizenden studies bestaan die gezondheidseffecten zoals 
DNA-schade aantonen bij een blootstelling ver onder de ICNIRP-richtlijnen. 
Daarom aanvaardde het Hof van Versailles de ICNIRP-normen ook niet." 

3.25 Nogmaals, de ICNIRP-richtlijnen zijn niet alleen gebaseerd op thermische gevolgen, 
maar op onderzoek naar allerlei denkbare mogelijke gevolgen; alleen thermische 
gevolgen bleken echter relevant voor het opstellen van de limieten. StopSGNL doelt 
hier verder kennelijk (geiet op dezelfde woordkeus als in § 89) op het in § 89 
genoemde Bioinitiative Report. De Cour d'appel de Versailles heeft in zijn overgelegde 
uitspraak uit 2009 - wat daar verder ook van zij - zich ook op dat rapport gebaseerd, 
dat niet voldoet aan elementaire wetenschappelijke standaarden (zie daarover hierna 
onder 3.69). Die uitspraak is bovendien sterk bepaald door de stellingen die partijen - 
individuele burgers en een telecomoperator, dus geen overheid of betrokken 
onderzoekers - in die procedure hebben ingenomen. Ook verwijt het hof Bouygues 
dat het in strijd heeft gehandeld met convenanten die zijn gesloten door Franse 
gemeenten met telecomoperatoren en waarin lagere standaarden zijn afgesproken dan 
de ICNIRP-normen, en waarin is afgesproken om antennes voor mobiele telefonie op 
afstand van bewoonde gebieden te plaatsen. Zoiets speelt niet in dit kort geding. 

"Onderzoek naar gezondheidsschade op de middel/ange en lange termijn is 
uitgesloten van de ICNIRP-studie." 

3.26 Dit is feitelijk onjuist. ICNIRP kijkt naar alle beschikbare studies die relevant kunnen 
zijn voor het vaststellen van blootstellingslimieten. In de richtlijnen uit 1998 is al 
gerefereerd aan onderzoeken over een langere termijn. De conclusie was dat 
"[I]nduction of cancer from long-term EMF exposure was not considered to be 
established",13 ofwel: er is, oordelend op basis van onderzoeken, niet vastgesteld dat 
blootstelling over een langere termijn kanker veroorzaakt. De Stichting maakt daarvan 
(§ 61-62) dat gezondheidsschade is "uitgesloten" van de ICNIRP-studie. Dat klopt dus 
niet. Het is onderzocht, maar er was geen gezondheidseffect (in de vorm van kanker). 
Ook het vervolg van het aangehaalde citaat in § 62 bespreekt juist onderzoek naar een 
correlatie met kanker op de lange termijn, maar concludeert dat daarin geen 
aanleiding voor aanpassing van blootstellingslimieten kan worden gevonden. De 

13 1CNIRP Guidelines for Limiting Exposure To Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 
300 GHz), Published in: Health Physics 74 (4): 494-522; 1998, p. 496. 
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conclusie van ICNIRP over die studies was "that available data are insufficient to 
provide a basis for setting exposure restrictions, although epidemiological research has 
provided suggestive, but unconvincing, evidence of an association between possible 
carcinogenic effects and exposure at levels of 50/60 Hz magnetic flux densities 
substantially lower than those recommended in these guidelines."1 (onderstreping 

adv.) Overigens refereert ICNIRP hier aan extreem-laagfrequente velden, zoals van 
hoogspanningslijnen (50/60 Hz), en niet naar het deel van het EM-spectrum waar deze 
zaak over gaat en dat frequenties bestrijkt die zo'n acht ordes van grootte verderop 
liggen in het frequentiespectrum, dichter bij het zichtbare licht dan bij de velden van 
hoogspanningslijnen. 

3.27 De richtlijnen uit maart 2020 bespreken overigens, zoals gezegd, meer middellange 
en langetermijnstudies, die inmiddels hebben plaatsgevonden. De pagina's 41-42 zijn 
vrijwel geheel hieraan gewijd. ICNIRP heeft echter de conclusie getrokken dat "no 
effects of radiofrequency EMFs on the induction or development of cancer have been 
substantiated." Dat Stop5GNL het daar niet mee eens is, betekent niet dat die studies 
door ICNIRP niet zijn meegenomen. Dat zijn ze wel. 

3.28 Dan verwijst Stop5GNL in § 63 en 64 nog naar een 11jaar oude resolutie van het 
Europees Parlement en een 9 jaar oude resolutie van het parlement van de Raad van 
Europa. Dit zijn twee politieke uitingen, waarin wordt gerefereerd aan 
onderzoekstudies (zoals het Biolnitiative Report) waaruit niet de conclusies over 
gezondheidseffecten kunnen worden getrokken die in de resoluties worden 
gesuggereerd. Eind 2011 heeft Europarlementariër Andrés Peréllo Rodríguez de 
Europese Commissie een vraag met verzoek om schriftelijk antwoord gesteld naar 
aanleiding van deze twee resoluties,"" waarop de Commissie heeft geantwoord:"° 

"1. The Bioinitiative Report is a compilation of individual contributions from a 
small survey of scientists that did not unveil any new research results and did 
not provide a complete review of the available relevant scientific literature at 
the time of its publication in 2007. A number of scientific reviews of this 
report from various trustworthy sources internationally, including the Health 
Council of the Netherlands, have pointed to major scientific flaws and 
inconsistencies." 

2. Since the European Parliament adopted a resolution on health concerns 
associated with electromagnetic fields (EMF) in April 2009, the Commission 
has continued to fund research on this issue and has launched a stakeholder 
dialogue. The Commission is also continuing to monitor scientific evidence on 
this issue. The Commission is further organising a scientific conference on 
16-17 November 2011 on the health effects of EMF and will request the 
Scientific Committee for Emerging and Newly Identified Health Risks to 
review its position on this issue thereafter. [ ... ]" 

1 ICNIRP Guidelines for Limiting Exposure To Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 
300 GHz), Published in: Health Physics 74 (4): 494-522; 1998, p. 496. 

15 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2011-009531&language=EN 
16 https://www.europarl.europa.eu/sides/getAIIAnswers.do?reference=E-2011-009531&language=EN 
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Hierna onder 3.51 zal nad er worden ingegaan op het onderzoek waar de Euro pese 
Commissie naar verwijst. 

3.29 Overigens, Stop5GNL stelt nu wel dater allerlei onderzoek niet is gedaan, maar 
tegelijkertijd vordert zij in dit kort geding dat zelfs het verstrekken van vergunningen 

voor het doen van tests naar 5G wordt verboden alsook het ter beschikking stellen van 
openbare middelen hiervoor. Dat is niet consistent. 

3.30 Kortom: de kritiek van Stop5GNL op ICNIRP en de door ICNIRP opgestelde en door de 
EU aanbevolen richtlijnen snijdt geen hout. 

Gezondheidsraad 
3.31 De Staat kijkt niet alleen naar de internationaal erkende, door de EU aanbevolen 

limieten van ICNIRP. De Staat baseert zijn beleid ook op adviezen en rapporten van de 
instellingen die daarvoor zijn opgericht en daarvoor bij uitstek zijn geëquipeerd: de 
Gezondheidsraad en het RIVM. Ook uit die wetenschappelijke rapporten volgt dat niet 
is aangetoond dat de hier relevante elektromagnetische velden gezondheidsschade 
veroorzaken. 

3.32 De Gezondheidsraad is ingesteld bij wet in formele zin17 en heeft de wettelijke taak om 
de regering en de beide ka mers der Staten-Generaal voor te lichten over de stand van 
de wetenschap over kwesties binnen het hele spectrum van de volksgezondheid. De 
Gezondheidsraad doet dat gevraagd en ongevraagd. Zijn adviezen worden altijd 
opgesteld door ervaren wetenschappers die experts zijn op het gebied van de 
adviesvraag. De Gezondheidsraad is onafhankelijk - zoals ook is bevestigd door de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 21 september 
2016, ECLI:NL:RVS:2016:2518- en heeft een streng integriteitsbeleid, dat waarborgt 
dat zijn adviezen gebaseerd zijn op een onbevooroordeelde, transparante weging van 
wetenschappelijke gegevens, feiten en opvattingen. De Gezondheidsraad hanteert een 
code om oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling tegen te gaan, en 
heeft een beraadsgroep die conceptadviezen van commissies toetst op 
wetenschappelijke kwaliteit (productie 16 van de Staat). 

3.33 De Gezondheidsraad heeft meermalen geadviseerd over gezondheidsrisico's van 
elektromagnetische velden. Nog vrij recentelijk zijn de drie deelrapporten uitgebracht 
van het uitvoerige onderzoek Mobile phones and cancer (producties 10, 11 en 12 
van de Staat). De Commissie Elektromagnetische Velden, getoetst door de 
Beraadsgroep Volksgezondheid, heeft systematische literatuurstudies uitgevoerd naar 
de epidemiologische (deel 1) en dierexperimentele (deel 2) gegevens over de relatie 
tussen blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden en kanker. Het 
derde deelrapport, uit 2016, geeft een actualisering van de literatuur en integrale 
conclusies op grond van alle gegevens samen. 

17 Zie art. 21 en verder Gezondheidswet. 
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3.34 De conclusie van de rapporten (zie voor de samenvatting deel 3, p. 16-17) is dat niet 
kan worden gesteld dat er een bewezen verband is tussen langdurig en frequent 
gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risica op turnaren in de hersenen of 
het hoofd-halsgebied. Sinds de opkomst van mobiele telefonie in dejaren negentig is 
verder geen toename gevonden van de desbetreffende turnaren onder de jongere 
bevolking, die die telefoons het eerst zal hebben gebruikt. De toename die onder 
ouderen wel is gevonden, dateert al van vóór de opmars van mobiele telefonie, en is 
waarschijnlijk toe te schrijven aan betere diagnostiek. Die toename is niet versneld 
toen mobiele telefoons steeds meer werden gebruikt. 

3.35 Die bevindingen zijn gebaseerd op een grondige wetenschappelijke analyse van alle 
relevante beschikbare studies op dit gebied. Onderzoeken die aanwijzingen 
suggereerden tussen EMV en turnaren, zijn volgens de Gezondheidsraad van lage 
kwaliteit. Op basis van de zeggingskracht van de beschikbare gegevens kan volgens 
de commissie slechts worden geconcludeerd dat zo'n verband niet valt uit te sluiten. 
De commissie acht het echter onwaarschijnlijk dat blootstelling aan radiofrequente 
velden die samenhangt met het gebruik van een mobiele telefoon, kanker veroorzaakt. 

3.36 Gegevens uit dierexperimenten wijzen op de mogelijkheid dat blootstelling aan 
dergelijke velden de groei van (bestaande) turnaren stimuleert. Het is echter 
onduidelijk of hiermee de toegenomen kans op turnaren in de hersenen en het hoofd 
halsgebied, die in sommige epidemiologische onderzoeken is waargenomen, kan 
worden verklaard, aldus het rapport. De commissie vindt het waarschijnlijker dat een 
combinatie van bias, confounding (zie deel 3, Annex B voor deze begrippen), en toeval 
de verklaring vormt voor de epidemiologische bevindingen. 

3.37 In de kortgedingdagvaarding (§ 74) noemt de Stichting de drie onderzoeken, maar 
focust zij op zinsnedes als dat een risica "ook niet kan worden uitgesloten" of dat er 
"zwakke aanwijzingen" voor schadelijke gevolgen bestaan. Daarmee wil zij kennelijk 
suggereren dat de Gezondheidsraad de reële mogelijkheid openlaat dat er wel een 
causaal verband zou bestaan. Aldus geeft StopSGNL een eigen, onjuiste, betekenis aan 
woorden die, gebruikt in de context van wetenschappelijke rapporten, een andere 
betekenis hebben dan die zij in het normale spraakgebruik kunnen hebben. Met 
"zwakke aanwijzingen" wordt niet méér bedoeld dan indicaties voor een effect die uit 
een onderzoek kunnen kamen, maar die in andere onderzoeken moeten worden 
getoetst, bijvoorbeeld door replicatie van het onderzoek of het doen van nader 
onderzoek, bijvoorbeeld om mogelijke fouten in de opzet of uitvoering van het 
oorspronkelijke onderzoek te toetsen of te corrigeren. Uit een enkel onderzoek waarin 
"zwakke aanwijzingen" zijn gevonden (of "beperkt" bewijs), kunnen geen conclusies 
worden getrokken over het bestaan van een causaal verband. Nader onderzoek kan de 
aanwezigheid van het desbetreffende effect bevestigen (waarschijnlijker maken) of 
juist niet bevestigen (onwaarschijnlijker maken). Wordt een bepaald effect inderdaad 
gerepliceerd in meerdere, methodologisch correct opgezette onderzoeken door 
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onafhankelijke onderzoekers, is er een consistent dosis-responsverband, en kan 
confounding ('verstoring' door een andere, oorzakelijke factor) redelijkerwijs worden 
uitgesloten, dan kan dat leiden tot de conclusie dat er voldoende bewijs is voor een 
verband tussen de blootstelling en het effect. 

Een bekend voorbeeld van 'confounding' is de correlatie tussen de verkoop 
van ijsjes en het aantal mensen dat om het leven kamt door verdrinking: 
worden er meer ijsjes verkocht, dan verdrinken er ook meer mensen. Hoewel 
er dus aanwijzingen kunnen worden gezien voor een verband tussen de twee 
fenomenen, veroorzaken ijsjes in werkelijkheid geen verdrinkingen. In 
werkelijkheid worden beide fenomenen veroorzaakt door warm weer: dan 
worden er meer ijsjes verkocht én gaan meer mensen zwemmen (en 
verdrinken dus ook meer mensen). Het warme weer is dan een 'confounding 
factor'. In epidemiologische studies moet altijd rekening worden gehouden 
met de mogelijkheid van 'confounding factors'. 

3.38 Wordt in nader onderzoek daarentegen geen bevestiging gevonden van een effect 
waarvoor slechts "zwakke aanwijzingen" bestanden, dan is dat een belangrijke 
aanwijzing dat het effect er in werkelijkheid niet is. Dat geldt temeer wanneer de 
oorspronkelijke studie methodologische fouten of beperkingen heeft. Voorbeelden 
daarvan zijn het ontbreken vaneen controlegroep, het niet (dubbel)blind uitvoeren 
van een experiment, een inconsistente dosis-responsrelatie, onjuiste statische analyse, 
selectiebias, confounding, of een onzorgvuldige combinatie van informatie uit 
verschillende onderzoeken. En dat een effect "niet kan worden uitgesloten", betekent 
ook niet méér dan dat niet te bewijzen valt dat een effect waarvoor in een bepaalde 
studie aanwijzingen waren gevonden, er absoluut niet kan zijn. Maar het wil niet, 
a contrario, zeggen dat op basis van de onderzoeken serieus rekening ermee moet 
worden gehouden dat het er wél is. Een keihard negatief bewijs valt (vrijwel) nooit te 
leveren. 

3.39 In de rapporten wordt uitvoerig besproken en in tabellen samengevat welke studies 
zijn beoordeeld en waarom de Gezondheidsraad bepaalde studies van hoge of van lage 
wetenschappelijke kwaliteit worden geacht te zijn. In de kortgedingdagvaarding wordt 
niet gesteld, laat staan (wetenschappelijk) onderbouwd, dat deze beoordeling van die 
studies door de Gezondheidsraad wetenschappelijk gezien niet zou deugen. 

3.40 Mogelijk omdat Stop5GNL geen grand heeft kunnen vinden om de uitvoerige rapporten 
te weerspreken, doet zij de rapporten dan maar met een pennenstreek af als "van 
geringe betekenis" (§ 75). Zij voert aan dater geen onderzoek is gedaan naar 
gezondheidsrisico's op de langere termijn. Dat is feitelijk onjuist. De drie rapporten 
gaan onder meer in op effecten van langdurig en frequent gebruik over een periode 
van 13 jaar, en bepleiten om langer durende cohortstudies voort te zetten. Dat is 
precies wat momenteel gebeurt (waarover hierna meer). 
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3.41 Een ander kritiekpunt van de stichting op deze onderzoeken is dat ze alleen gaan over 
risico's van mobiel bellen en niet over blootstelling aan andere bronnen van 
elektromagnetische velden. Om te beginnen is dat niet ju ist. Inderdaad gaan de 
epidemiologische onderzoeken die in die rapporten zijn bestudeerd, over mobiel bellen, 
omdat dat nu eenmaal de vraag was voor die adviezen. De Gezondheidsraad heeft 
echter in de rapporten ook gekeken naar alle mogelijke onderzoeken over mogelijk 
kankerverwekkende eigenschappen van radiogolven, als ondersteuning van de analyse 
van de epidemiologische gegevens. Daarbij was er geen beperking tot de frequenties 
die bij mobiele telefonie worden gebruikt. In alle gevallen ging het ju ist om 
onderzoeken naar effecten op langere termijn. 

3.42 Stop5GNL lijkt bovendien te willen suggereren dat de Gezondheidsraad geen ander 
EMV-gerelateerd onderzoek heeft gedaan dan de genoemde uitvoerige driedelige 
studie naar mobiel bellen. Ook dat is onjuist. Zo heeft de Gezondheidsraad in zijn 
Jaarbericht Elektromagnetische Velden 2008 (productie 17 van de Staat) al 
geconcludeerd dat geen enkel kwalitatief hoogwaardig onderzoek tot dan toe wees op 
gezondheidsproblemen door blootstelling aan radiofrequente velden in de 
woonomgeving (meestal afkomstig van mobiele telefoniesystemen of draadloze 
computernetwerken). Wei werd een verband aangetoond tussen gezondheidsklachten 
en de veronderstelling blootgesteld te worden aan elektromagnetische velden. Ook in 
2006 al (productie 18 van de Staat) heeft de Gezondheidsraad geconcludeerd dat er 
geen aanwijzingen zijn dat blootstelling aan de radiogolven van UMTS-zendmasten of 
DECT-basisstations en -telefoons in huis gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.18 

3.43 Dat veel studies, die door de Gezondheidsraad zijn onderzocht, over mobiel bellen 
gaan, is overigens ook wel logisch. De elektromagnetische straling van mobiele 
telefoons - waarbij de telefoon tegen het lichaam aan of vlakbij het lichaam wordt 
gehouden - is verreweg de belangrijkste bran van EMV op het lichaam. De Stichting 
ageert in dit kort geding vooral tegen de nieuwe soorten antennes, maar die antennes 
houd je niet aan je oor. Wie belt, ondervindt van de eigen telefoon een veel sterkere 
EMV dan van antennemasten. Er is op voorhand geen reden en die wordt door de 
Stichting ook niet gegeven- om aan te nemen dat waar mobiel bellen géén 
gezondheidseffect geeft, andere stralingsbronnen, met een lagere stralingsintensiteit, 
dat wel zouden geven. Dan stelt de Stichting nog dat enkel een relatie tussen bellen 
en (bepaalde) turnaren is onderzocht maar niet de relatie met andere turnaren of 
andere aandoeningen. Naar welke tu moren of welke andere aandoeningen geen 
onderzoek gedaan is, dat wel gedaan had moeten worden, en waarom, dat wordt in de 
kortgedingdagvaarding niet gespecificeerd. 

3.44 StopSGNL stelt dan ook nog (§ 76) dat de Gezondheidsraad geen acht heeft geslagen 
op bevindingen van het IARC uit 2011 (gepubliceerd in 2013 als IARC Monograph 
Volume), "of dit bewust onopgemerkt laat". Dat is een tendentieuze en overigens ook 

18nttps://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2007/02/15/elektromagnet 
ische-velden-jaarbericht-2006/dossier-elektromagnetische-velden-jaarbericht-2006.pdf 
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onjuiste suggestie, waarmee Stop5GNL tussen neus en lippen door even de integriteit 
van de Gezondheidsraad in twijfel trekt. Misschien zou Stop5GNL, voordat zij zulke 
aantijgingen over zorgvuldige wetenschappelijke onderzoeken en onderzoekers doet, 
dan misschien het desbetreffende rapport eerst eens kunnen lezen. Want in het 
rapport van de Gezondheidsraad wordt uitgelegd dat en waarom de Gezondheidsraad 
tot andere conclusies is gekomen dan het IARC.19 De Gezondheidsraad bespreekt de 
definities van het IARC die in 2011 tot de 2B-classificatie hebben geleid, en legt uit 
waarom hij, uitgaand van de - recentere - epidemiologische en dierexperimentele 
onderzoeken, een causaal verband niet als 'credible' aanmerkt, maar als 'unlikely'. 

Stop5GNL zet hier niets tegenover. 

3.45 Ten slotte wijst Stop5GNL (§ 77) op het lopende onderzoek dat de Gezondheidsraad 
op verzoek van de Tweede Kamer uitvoert naar mogelijke gezondheidsrisico's van 5G. 
Stop5GNL stelt dat dit "de eerste keer [is] dat door de Gezondheidsraad een relevant 
(literatuur)onderzoek wordt gedaan, waarbij oak de middellange en 
langetermijneffecten van elektromagnetische strafing worden onderzocht", maar dat is 
gezien het voorgaande evident onjuist. De Staat hoeft de uitkomsten van dit 
onderzoek van de Gezondheidsraad ook niet afte wachten voor de frequentieveiling 
die in voorbereiding is. Niet alleen is de Staat Europeesrechtelijk verplicht die 
frequentiebanden op korte termijn vrij te geven (zie daarover meer in hoofdstuk 6), 
maar ook bij toepassing van 5G-technologie zullen de veldsterktes niet boven de 
geldende limieten mogen komen. Zou op enig moment nader onderzoek nopen tot 
aanpassing van die limieten, dan zal dat gebeuren (zie daarover hoofdstuk 7 hierna). 

3.46 Daar komt nog bij dater aleen zeer recente studie bestaat (uit december 2019) van 
Agentschap Telecom en het RIVM, die specifiek gewijd is aan de blootstelling aan 
elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen (productie 8 van de Staat). 

3.47 Het RIVM is het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, ingesteld bij de Wet op 
het RIVM. Het RIVM heeft onder meer tot taak om monitoring, surveillance en 
onderzoek te verrichten dat is gericht op ondersteuning van de beleidsontwikkeling, de 
beleidsuitvoering, de bewaking van de veiligheid en de uitoefening van toezicht op het 
gebied van de volksgezondheid en het milieu, en om gevraagd en ongevraagd 
periodiek te rapporteren over de toestand en de toekomstige ontwikkeling van de 
volksgezondheid en het milieu. Het RIVM ressorteert organisatorisch onder de Staat, 
maar verricht zijn onderzoek op onafhankelijke wijze (art. 4 Wet op het RIVM). De 
minister is ingevolge de wet uitdrukkelijk niet bevoegd de directeur-generaal 
aanwijzingen te geven over de methoden, volgens welke de onderzoeken worden 
uitgevoerd en de resultaten daarvan worden gerapporteerd. Er is een commissie van 
toezicht die tot taak heeft het wetenschappelijk niveau van het RIVM en de 
onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. 

19 productie 12 van de Staat, 5 4.4, p. 53. 
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3.48 Het RIVM heeft ook literatuuronderzoek gedaan naar mogelijke effecten van EMV op 
de gezondheid van werknemers. Met betrekking tot radiofrequente EMV is gekeken 
naar andere bronnen dan mobiele telefonie en naast kanker ook ziekten van zintuigen 
en zenuwstelsel, cardiovasculaire ziekten, stoornissen in de afweer en voortplantings 
en ontwikkelingsstoornissen. Voor deze ziekten is er geen verband met EMV 
blootstelling bewezen.20 

3.49 Voor deze zaak is verder het al genoemde rapport uit december 2019 (productie 8 van 
de Staat) relevant, waarin het RIVM in opdracht van Agentschap Telecom de peer 
reviewed wetenschappelijke literatuur onderzocht op de blootstelling en eventuele 
gezondheidseffecten van 5G-systemen. Daarnaast heeft Agentschap Telecom bij 5G 
testopstellingen veldsterktemetingen uitgevoerd (zie daarover hierna, hoofdstuk 4). 
Het rapport heeft ook aandacht gekregen in de media. Het bestaan van dit rapport 
wordt door de Stichting in de kortgedingdagvaarding genegeerd. 

3.50 De conclusie van de literatuurstudie en metingen in het rapport is dat de blootstelling 
aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is 
dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt. Het vermeldt ook dat hoewel 
sommige onderzoeken naar de huidige generaties mobiele telecommunicatie 
aanwijzingen voor gezondheidseffecten leveren ("aanwijzingen" in de hiervóór onder 
3.37 bedoelde zin), alle wetenschappelijke onderzoeken samen geen bewijs geven dat 
blootstelling onder de limieten schadelijk is. 

Europese Commissie I SCENIHR 

3.51 De Europese Commissie, en via de Europese Commissie de andere Europese organen 
zoals de Raad van de Europese Unie, die de ICNIRP-richtlijnen heeft aanbevolen aan 
de lidstaten, laat zieh adviseren door voorheen het Scientific Committee on Emerging 
and Newly Identified Health Risks (SCENIHR), dat inmiddels is opgevolgd door het 
Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER). 

3.52 SCENIHR heeft in 2015 het rapport Potential health effects of exposure to 
electromagnetic fields (EMF) uitgebracht (productie 15 van de Staat). In dit rapport 
wordt onder meer geconcludeerd dat de epidemiologische studies naar EMV 
blootstelling van mobieletelefoongebruikers geen verhoogd risico op hersentumoren 
laten zien, geen verhoogd risico op andere tumoren in het hoofd-halsgebied, en geen 
verhoogd risico op andere kwaadaardige aandoeningen, waaronder kanker bij 
kinderen. Evenzeer zijn er, alles tezamen beoordeeld, onvoldoende aanwijzingen dat 
EMV-blootstelling aan mobiele telefoons cognitieve functies in mensen veroorzaakt. De 
studie bevestigt de conclusie uit een eerdere studie dat er evenmin negatieve gevolgen 
zijn voor mannelijke vruchtbaarheid, voortplanting en ontwikkeling. Wei erkent het 
onderzoek dat symptomen die door sommige mensen worden toegeschreven aan 

20 https://www.rivm.nl/publicaties/onderzoek-naar-mogelijke-langetermijneffecten-van-elektromagnetische 
velden-op-0. 
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blootstelling aan EMV hun kwaliteit van leven soms ernstig kunnen verminderen, maar 
dat alle onderzoeken de kant op wijzen dat die symptomen niet worden veroorzaakt 
door EMV. Het rapport maakt verder duidelijk dat bepaalde onderzoeken die enige 
aanwijzingen voor gezondheidsschade opleverden, onvoldoende consistent zijn, elkaar 
tegenspreken of methodologische gebreken vertonen, en op andere punten dat er om 
andere redenen onvoldoende bewijs is om een causaal verband met 
gezondheidsschade aan te nemen. 

Overige onderzoeken 

3.53 Ook diverse buitenlandse onderzoeksinstituten hebben reviews uitgevoerd van alle 
relevante onderzoeken naar mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische 
velden. Hun conclusies komen overeen met die van ICNIRP, de Gezondheidsraad en 
het RIVM. De Staat brengt de conclusies van de hierna te noemen rap porten in het 
geding als producties 13-15. De Staat wijst allereerst op een recente, en uitvoerige, 
literatuurstudie (2008 tot en met 2018) van de FDA (de Food & Drug Administration in 
Amerika) met de volgende conclusie:21 

"In the last decade, there have been approximately 70 relevant 
epidemiological studies that have been published as peer-reviewed scientific 
evidence. As part of our ongoing monitoring activities, we have analyzed 
these publications for specific outcomes, including brain and other tumors as 
well as other potential adverse events. While some studies suggest a possible 
link between, for example, "heavy" users of cell phones and some tumors, 
there is no clear and consistent pattern that has emerged from these studies 
and these studies were subject to flays and_inaccuracies." (onderstreping 
adv.) 

3.54 Het Duitse Wissenschaftliche Beirat Funk verricht ook jaarlijks literatuuronderzoek en 
komt in het jaarlijkse Konsensusbeschluss van 2019 tot dezelfde conclusie.22 Ten 
slotte analyseert het SCHEER (hiervoor: het SCENIHR) in opdracht van de Europese 
Commissie ook jaarlijks de meest recente publicaties.23 Het in 2015 verschenen 
rapport is hiervoor besproken (3.51-3.52). 

Publicaties waarop de Stichting zich beroept 

3.55 De Stichting stelt zieh op het standpunt (§ 85-99 kortgedingdagvaarding onder 
verwijzing naar producties 37-45) dat vele onafhankelijke en toonaangevende 
wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat (met name) langdurige blootstelling aan 

21 FDA (U.S. Food & Drug Administration) (2020) Review of Published Literature between 2008 and 2018 of 
Relevance to Radiofrequency Radiation and Cancer. FDA, Silver Spring (voorblad en conclusie; productie 13 
van de Staat). 

2? wissenschaftliche Beirat Funk (2019) Konsensusbeschluss WBF-Expertenforum 2019. Wissenschaftliche 
Beirat Funk, Wien. Wissenschaftliche Beirat Funk (2004) Mobilfunk und Gesundheit. Konsensus-Konferenz 
2004. Wissenschaftliche Beirat Funk, Wien (productie 14 van de Staat). 

23 SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) (2015) Potential health 
effects of exposure to electromagnetic fields (EMF). European Commission, Brussels (voorblad en conclusie, 
productie 15 van de Staat). 
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EMV leidt tot allerlei gezondheidseffecten. Zo zou zijn bewezen dat (met name 
langdurige) blootstelling aan EMV leidt tot turnaren in de hersenen en geslachtsdelen, 
onvruchtbaarheid, verminking van de spermacellen en DNA, diabetes, autisme, leer 
en geheugenstoornissen, ADHD, depressies en een toename van Alzheimer. Zwangere 
vrouwen en kinderen zouden een verhoogd risica lopen. Deze onderzoeken zouden 
volgens haar gebaseerd zijn op 'peer reviewed onderzoek' waarin een (zeer) groot 
aantal wetenschappelijke studies zouden zijn betrokken. De conclusies zouden daarom 
breed gedragen zijn. 

3.56 De Staat stelt het volgende voorop. De Staat laat zieh adviseren door de 
Gezondheidsraad en het RIVM, die op een systematische, wetenschappelijke 
verantwoorde en ook onafhankelijke wijze recente, over dit onderwerp versehenen 
publicaties bijhouden en analyseren, en neemt bovendien kennis van onderzoek van 
buitenlandse of internationale onderzoeksinstellingen c.q. -organisaties die dergelijk 
onderzoek doen, zoals ICNIRP en SCENIHR. Als, op basis van een wetenschappelijk 
toetsingskader, uit de door de Stichting aangehaalde onderzoeken daadwerkelijk de 
conclusies zouden moeten worden getrokken die de Stichting eraan verbindt, dan zou 
dat uiteraard iets zijn om rekening mee te houden. Maar dan zou dat ook de conclusie 
zijn van de Gezondheidsraad en het RIVM (en de buitenlandse instituten). En dat is, zo 
merkt de Staat met nadruk op, niet het geval. De Staat kan niet zijn beleid baseren op 
basis van individuele onderzoeksrapporten waarin uitkomsten worden gesuggereerd 
die in wetenschappelijk verantwoorde reviews niet overeind blijven. Voor het 
vaststellen van consistent en helder beleid baseert de Staat zieh op wetenschappelijke 
publicaties die aan de hand van wetenschappelijke criteria zijn beoordeeld. 

3.57 Aan deze criteria voldoen de door StopSGNL genoemde rapporten nu juist niet. De 
rapporten die StopSGNL aanhaalt hebben stevige kritiek gekregen van gezaghebbende 
wetenschappelijke instituten, zoals de WHO, ICNIRP, SCENIHR, de Gezondheidsraad 
en het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid ('Kennisplatform 
EMV')24 (waaronder het RIVM). De Staat zal, voor de leesbaarheid van deze conclusie, 
de (kritiek op elk van deze) onderzoeksrapporten hierna samengevat bespreken. Als 
productie 26 brengt de Staat een memo met een meer uitvoerige bespreking van 
deze publicaties in het geding. De inhoud van dit memo moet worden beschouwd als 
een integraal en ingelast onderdeel van het verweer van de Staat. 

3.58 Volgens de Stichting duiden vele (duizenden) studies op schadelijke gevolgen van EMV 
voor de gezondheid. Ter illustratie hiervan wordt een lange en eenzijdige lijst 
overgelegd van Environmental Health Trust. Dat zou een "onafhankelijke 
wetenschappelijke denktank" zijn. Van haar website ehtrust.org rijst echter het beeld 
op van een activistische organisatie die actief campagne voert tegen (onder meer) 5G, 
net als StopSGNL. Enige suggestie van neutraliteit is ver te zoeken. Zo staat op die 
website een pamflet 'What You Need To Know About SG Wireless and "Small" Cells',25 

24 Zie daarover meer onder 7.24. 
75 https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5G_What-You-Need-to-Know.pdf. 
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dat een bonte verzameling aan onwetenschappelijke en politieke statements biedt, en 
zieh in het colofon beroept op het 'Biolnitiative Report', waaraan geen 
wetenschappelijke waarde kan worden gehecht (zie hierna onder 3.69 en het memo 
van de Staat, productie 26). 

3.59 Op het eerste oog is al zichtbaar dat het bij de lijst van de Environmental Health Trust 
ook niet gaat om een lijst van wetenschappelijke onderzoeken, die anders dan 
bijvoorbeeld de rapporten van de Gezondheidsraad, het RIVM en ICNIRP - de stand 
van zaken in de wetenschap vanuit een neutraal perspectief weergeeft. De lijst noemt 
slechts onderzoeken die het standpunt van de Stichting ondersteunen en vermeldt 
nergens op basis van welke informatiebronnen, zoekmethoden en kwaliteitscriteria de 
selectie is gemaakt. Enkele van de genoemde studies die DNA-schade zouden moeten 
aantonen, betreffen zelfs opiniestukken of niet-systematische reviews van een beperkt 
deel van de onderzoeksliteratuur of gaan helemaal niet over DNA-schade, maar over 
dosimetrie van bewezen thermische effecten. De Staat hoeft dan ook geen waarde aan 
deze lijst te hechten. 

3.60 Stop5GNL licht niet toe wat deze studies precies voor uitkomsten hebben opgeleverd 
en waarom die uitkomsten het beleid van de Staat zouden moeten veranderen. De 
Stichting stelt dat uit duizenden studies gezondheidseffecten blijken, maar een 
uitgewerkte onderbouwing daarvoor, die haar zeer verstrekkende vorderingen zou 
moeten dragen, geeft zij niet. Stop5GNL voldoet ook op dit punt dus niet aan haar 
stelplicht. Ook kan van de Staat in het kader van de onderhavige kortgedingprocedure 
ook niet worden verwacht dat hij alle genoemde onderzoeken in dit overzicht naloopt 
en gemotiveerd betwist, als de Stichting deze onderzoeken niet kenbaar aan haar 
stellingen ten grondslag legt. 

3.61 Stop5GNL beroept zieh niet op "duizenden" rapporten, zoals zij suggereert, maar, 
welbeschouwd, op 7: de rap porten van het ECOLOG-instituut, REFLEX, Biolnitiative, 
Yakymenko, het Ramazzini-Instituut, National Toxicology Program en op de 
classificatie van het IARC. De keus van deze rapporten kan de Staat alleen verklaren 
vanuit de bedoeling van cherry picking. 

3.62 Zoals eerder door de Staat is uiteengezet (zie hiervóór onder § 3.37), moeten 
onderzoeken voldoen aan de daarvoor in de wetenschap vastgestelde eisen. Kort 
samengevat zijn dit de belangrijkste gebreken of beperkingen die aan ( conclusi es uit) 
de onderzoekspublicaties van Stop5GNL kleven: (i) de studi e voldoet niet aan de in de 
wetenschap daarvoor opgestelde methodologische criteria en/of is niet in de context 
van het geheel aan wetenschappelijke publicaties geplaatst zijn en geeft daardoor een 
verkeerd beeld van de stand van de wetenschap, (ii) het gaat om resultaten uit 
dierexperimentele studies en onderzoek van gekweekte cellen (in vivo en in vitro 
onderzoek) die niet (direct) vertaalbaar zijn naar gezondheidseffecten bij mensen en 
ook geen steun vinden in epidemiologische onderzoeken bij mensen, (iii) de resultaten 
uit de studies konden niet gerepliceerd worden, (iv) er werden vaak pas bepaalde 
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effecten gevonden bij hogere blootstelling dan onder de limieten is toegestaan en ten 
slotte (v) vertalen de meeste onderzoeken biologische effecten ten onrechte naar 
gezondheidseffecten. Om al deze redenen is op de door Stop5GNL genoemde 
rapporten veel - en stevige - kritiek geuit door gezaghebbende internationale, 

Europese en nationale gezondheidsinstituten, die in het memo uitvoeriger worden 
besproken en waarnaar de Staat in dit kader verwijst. 

3.63 In de kern komt die kritiek op het volgende neer. 

3.64 Het rapport van het ECOLOG-instituut uit 2000 is om te beginnen achterhaald. Zoals 
hiervóór besproken, zijn sindsdien vele, goed uitgevoerde onderzoeken gepubliceerd, 
waaruit de aanwijzingen voor verbanden die het ECOLOG-rapport beschreef, niet naar 
voren komen. Het rapport was bovendien in 2000 al zodanig sterk afwijkend van 
andere metastudies, dat er kort na het verschijnen ervan al de nodige vraagtekens bij 
werden gezet, niet in de laatste plaats omdat andere metastudies uit die periode niet 
tot de conclusies kwamen die ECOLOG in de literatuur ontwaarde. De Staat wijst op 
een rapport van het onderzoek dat das Büro für Technikfolgenabschätzung beim 
Deutschen Bundestag (TAB) in opdracht van de Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung (een adviescommissie van de Duitse Bundestag) heeft 
uitgevoerd (waarvan enkele pagina's, die over ECOLOG gaan, zijn overgelegd als 
productie 27). De Staat verwijst voor een uitvoeriger bespreking van dit rapport naar 
zijn memo. 

3.65 Het Reflex-onderzoek kent volgens de Gezondheidsraad vele methodologische 
beperkingen en fouten (productie 19 Staat), en kon niet gerepliceerd worden (zoals 
blijkt uit de andere, in de memo aangehaalde en overgelegde, recente publicaties).26 

Bovendien gaat het hier om in vitro-onderzoek, waarbij onderzoek wordt verricht aan 
cellen die zieh in een onnatuurlijke situatie bevinden. Als er al effecten in in vitro 
onderzoek zouden worden gevonden, betekent dat niet dat deze (zonder meer) naar 
een 'natuurlijke situatie' vertaald kunnen worden. Daarvoor zijn aanvullende 
onderzoeksresultaten uit in vivo onderzoek vereist. Deze conclusie wordt op 
internationaal niveau- door onder meer de ICNIRP, IARC en de Zweedse 
stralingsbeschermingsautoriteit SSI - gedeeld. 

3.66 Ook de classificatie van het IARC noopt niet tot ander beleid van de Staat, omdat de 
classificatie niets anders betekent dan dat een mogelijk verband wetenschappelijk 
gezien niet kan worden uitgesloten. Ook bij slechts 'zwakke aanwijzingen', die niet 
méér dan 'beperkt bewijs' opleveren, kan een agens de classificatie 2B krijgen (zie 
over terminologie hiervóór onder 3.37 en zie in het memo van de Staat, met 
betrekking tot de wetenschappelijke criteria die het IARC hanteert). De categorie 2B 
omvat een breed scala aan zaken, waaronder hete dranken, talkpoeder, aloë vera en 
in zuur ingelegde groente. 

76 Jaarbericht Gezondheidsraad 2005 (bespreking van het REFLEX-report, hoofdstuk 8, productie 19 van de 
Staat). 
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3.67 Het IARC heeft radiofrequente elektromagnetische velden als 'mogelijk 
kankerverwekkend' ingedeeld, op basis van beperkt bewijs (limited evidence) voor een 
verband dat in bepaalde epidemiologische onderzoeken is gevonden tussen langdurig, 
intensief gebruik van mobiele telefoons en het optreden van bepaalde tu moren in het 
hoofd-halsgebied. Voor andere vormen van kanker concludeerde het IARC dat er 
'onvoldoende bewijs' (inadequate evidence) was. De classificatie 2B is dus gebaseerd 
op (i) beperkt bewijs en (ii) onvoldoende bewijs. Van 'beperkt bewijs' is volgens IARC 
maatstaven sprake als er een aanwijzing ('positieve associatie') is gevonden tussen 
blootstelling aan een agens en het optreden van kanker, maar dat het mogelijk is dat 
"chance, bias or confounding" een rol spelen.?? 

3.68 De classificatie laat onverlet dat nog steeds geen enkel verband met kanker is 
bewezen en dat de genoemde aanwijzingen uiterst zwak zijn. De Staat verwijst naar 
zijn memo en het hiervóór in 3.33 en verder besproken rapport van de 
Gezondheidsraad, waarin - mede op basis van recentere onderzoeken dan die aan de 
IARC-classificatie uit 2013 ten grondslag liggen - is geconcludeerd dat het mogelijke 
verband niet als 'credible' (en daarmee: mogelijk) maar als 'unlikely' moet worden 
beschouwd.28 

3.69 Aan het Bioinitiative report kan geen gewicht toekomen, omdat het rapport op alle 
(hiervoor en in de memo genoemde) vlakken niet voldoet aan de wetenschappelijke 
eisen en wereldwijd op zoveel kritiek is gestuit dat de Staat in zijn overgelegde memo 
zelfs een selectie hiervan heeft moeten maken. Volgens de Gezondheidsraad geeft het 
rapport vanwege "het selectieve gebruik van wetenschappelijke gegevens en de [vele] 
tekortkomingen geen gebalanceerd en objectief beeld van de huidige stand van de 
wetenschap",29 Het onderzoek ging niet om een objectieve analyse van de stand van 
de wetenschap, maar om het gericht aandragen van documentatie om aan te tonen 
waarom de bestaande standaarden niet voldoen. Niet alle auteurs hebben een 
wetenschappelijke achtergrond, de methodes die zijn gevolgd zijn niet aangegeven, er 
is geen onderling overleg of discussie geweest tussen de auteurs, er staan veel fouten 
in het rapport et cetera. Het Kennisplatform EMV, het RIVM, de Europese Commissie 
en tal van andere internationale instituten en landen delen deze kritiek (welke kritiek 
in het memo van de Staat uitvoeriger wordt besproken). 

3. 70 Het kan ove rig ens moeilijk anders dan dat de Stichting op de hoogte is van deze breed 
gedeelde en vernietigende kritiek op dit rapport ( en hetzelfde geldt voor de kritiek op 
het REFLEX-rapport). Toch heeft zij ervoor gekozen om in haar kortgedingdagvaarding 
het bestaan van deze kritiek volledig te negeren. 

?7 Zie WHO, IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans, preamble (amended 
January 2019), Lyon, France https ://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2019/07/Preamble-2019.pdf 
"Limited evidence of carcinogenicity: A causal interpretation of the positive association observed in the 
body of evidence on exposure to the agent and cancer is credible, but chance, bias, or confounding could 
not be ruled out with reasonable confidence." 

28 Zie 00k $ 3.44 hiervóór. 
79 Gezondheidsraad, briefadvies BioInitiative rapport aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimte Ordening en 

Milieubeheer (VROM), 2 september 2008 (productie 21 van de Staat). 
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3. 71 Over de individuele onderzoekspublicatie van Yakymenko kan worden opgemerkt dat 
het gaat om een literatuur-review die niet systematisch van aard is en het onderscheid 
uit het oog lijkt te verliezen tussen enerzijds biologische effecten, die vaak bij cellen 
(in vitro), planten en dieren gevonden zijn, deels bij blootstellingswaarden boven de 
limieten, en mogelijke gezondheidsschade, bij blootstellingswaarden onder de limieten 
(de Staat verwijst in zijn memo naar de kamerbrief van 16 aprii, productie 7 van de 
Staat). De Staat brengt als productie 29 een recente, wél systematische review van 
Vijayalaxmi c.s. in het geding, die concludeerde dat in sommige onderzoeken schade 
wordt gevonden, maar dat het verschil met controles klein is en kleiner wordt bij een 
sterkte onder de blootstellingslimieten en dat effecten vooral worden gevonden in 
onderzoeken die aan minder kwaliteitscriteria voldeden. 

3. 72 De resultaten uit de dierexperimentele studies van het National Toxicology Program en 
het Ramazzini Instituut zijn in de eerste plaats niet zomaar vertaalbaar naar 
gezondheidsgevolgen van EMV voor mensen. Niet alleen vanwege de aard van de 
dierexperimentele studie, maar ook omdat de sterkte van EMV in de studies niet 
overeenkwam met de sterkte waaraan mensen worden blootgesteld. Niet alleen de 
Gezondheidsraad, het RIVM, het Kennisplatform EMV en enkele internationale 
instituten wijzen op de beperkte reikwijdte van deze studies, dat deden de 
onderzoekers ook zelf al- maar dat wordt dan weer niet vermeid door de stichting. 
Daarnaast kenden de studies methodologische beperkingen en konden de resultaten 
niet in andere rassen, diersoorten en studies worden gerepliceerd. Het ICNIRP heeft 
daarover een note uitgebracht, die in de memo is geciteerd.3º 

Slotsom onderzoeksrapporten stichting 
3. 73 Geiet op al het voorgaande, is er geen enkele reden voor de Staat om niet te 

vertrouwen op de uitvoerige wetenschappelijk onderbouwde studies van de 
Gezondheidsraad, het RIVM en de andere genoemde onderzoeksorganisaties, en om 
wél uit te gaan van lasse rapporten waarvan onafhankelijke wetenschappers hebben 
geoordeeld dat daaruit niet de conclusies kunnen worden getrokken die de Stichting 
eruit trekt. Laat staan dat de Staat rechtens daartoe gehouden zou zijn. 

'5G-appeal' 

3. 74 Onder verwijzing naar productie 45 beroept de Stichting zieh in § 93-98 op een petitie 
met de naam '5G-appeal'. Hierin wordt gesteld dat op grand van mogelijke schadelijke 
effecten in sommige onderzoeken naar EMV van 2G, 3G en 4G-apparatuur en de 
hagere frequenties, bij nieuwe technologieën en wijdere verspreiding van 5G-systemen 
voorzichtigheid is geboden. De ondertekenaars roepen op tot een voorlopige stop van 
de uitrol van 5G-systemen en meer onderzoek naar de risico's die het gebruik van die 
systemen zou meebrengen. 

30 1CNIRP Note on Recent Animal Carcinogenesis Studies (NTP en Ramazzini Institute), München, Duitsland, 
Health Physics 2020/118 (productie 24 van de Staat). 
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3.75 Er zijn meer van dit soort petities bekend. De ondertekenaars van dit '5G Appeal' 
hebben andere opvattingen over de (vermeende) gezondheidseffecten van EMV dan 
het overgrote deel van de deskundigen op dit gebied, zoals volgt uit de hiervóór 
besproken onderzoeken. Zelf zijn zij voor het overgrote deel geen deskundigen op het 
gebied van EMV en gezondheid. 

Het 5G Appeal is ondertekend door een breed scala aan ondertekenaars, 
onder wie artsen uit heel andere specialismen, zoals anesthesisten en 
gynaecologen, veel ondertekenaars die universitair zijn afgestuurd maar 
zonder wetenschappelijke functie, fysici, biologen, een 'biologische tandarts', 
homeopaten, een dominee, iemand van een holistisch 'Wellness Centre' en 
een opvallend grote groep Nederlandse ondertekenaars die weliswaar de 
graad 'MD' voeren, maar van wie geen relevante kennis of wetenschappelijke 
(of andere) functie wordt vermeid. 

3. 76 De opvattingen van de ondertekenaars die "are personal and not necessari/y 
supported by the affiliated universities or organizations", aid us ook de website van 5G 
Appeal worden niet gesteund door de wetenschappelijke onderzoeken waarop 
landen en internationale organisaties hun beleid baseren, en zij kiezen ervoor om via 
politiek en media aandacht voor hun opvattingen te vragen. Dat is uiteraard hun goed 
recht, maar dat betekent niet dat de Staat die opvattingen ook zwaarder moet laten 
wegen dan de adviezen van zijn eigen wetenschappelijke adviseurs, die adviseren op 
basis van gedegen en breed gedragen wetenschappelijk onderzoek. De opvattingen 
van de ondertekenaars zijn met die adviezen en onderzoeken niet in 
overeenstemming. 

3. 77 De kortgedingdagvaarding schrijft (§ 98) dat het 5G Appeal een oproep aan de 
Europese Commissie is. Zij laat onvermeld dat de Europese Commissie heeft laten 
weten in het 5G Appeal geen aanleiding te zien om anders te denken over de 
blootstellingslimieten (zie productie 25 van de Staat). 

Andere landen en verzekeraars 

3.78 De Stichting wijst nog op andere landen waar volgens haar van overheidswege of door 
rechters zou zijn ingegrepen om de aanwezig geachte risico's te voorkomen. De 
Stichting wijst op een uitgebreide compilatie die kennelijk een-op-een van de website 
van de aan Stop5GNL verwante groepering 'Stop UMTS' is gekopieerd. Een lijst die 
alleen maatregelen, adviezen en uitspraken van allerlei overheden en organisaties 
opsomt die haar standpunt ondersteunen. Een lijst die allemaal- voor deze 
kortgedingprocedure irrelevante - rapporten, petities, statements en berichtgeving 
opsomt. Een lijst met documenten die voor het overgrote deel niet gaat over de uitrol 
van 5G. Zo staat er berichtgeving tussen over extreemlaagfrequente velden tussen 
(waarvoor een ander kader geldt), en ook allerlei uitspraken over de bescherming van 
werknemers in hun werkomgeving (waarvoor een andere Europese richtlijn geldt), en 
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preventieberichtgeving en regelgeving over het gebruik van mobiele telefoons, mede 
in verband met de naleving van de op Europees niveau vastgestelde SAR-waarde 
(waar Nederland zieh ook aan houdt) en berichtgeving over de erkenning van 
elektrohypersensiviteit als ziekte (maar niet vanwege een verband met 
elektromagnetische straling, maar om de mensen recht te geven op een respectvolle 
medische behandeling). Voorts geldt dat StopSGNL geen (gemotiveerd) beroep heeft 
gedaan op deze reeks van documenten uit andere landen waarvan (daarom) ook niet 
valt in te zien waarom die ook maar enigszins relevant zouden kunnen zijn voor deze 
procedure, die gaat over de situatie in Nederland. 

3. 79 StopSGNL gaat enigszins na der in op het be leid van Italië, Zwitserland en Frankrijk. 
Die parallel haalt niets uit, al was het alleen maar omdat de Stichting nalaat te 
onderbouwen waarom Nederland geen andere keuzes zou kunnen maken. Ook 
vanwege het volgende is het beleid van die landen niet relevant. 

3.80 De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft naar aanleiding van 
Kamervragen aangegeven bekend te zijn met het verschillend beleid in sommige 
andere landen:31 

"Het Rijksbeleid is gebaseerd op de meest actue/e wetenschappelijke 
inzichten. 

Onlangs heb ik u mijn reactie op het advies van de Gezondheidsraad over 
mobiele telefonie en kanker aangeboden. Een wetenschappe/ijk verband 
tussen gebruik van een mobiele telefoon en gezondheidseffecten is volgens 
de Gezondheidsraad onwaarschijnlijk. Het is mij bekend dat landen 
verschillend omgaan met de beschikbare kennis over gezondheidseffecten 
van radiofrequente elektromagnetische ve/den op lange termijn, en dat zij in 
hun beleid verschillende keuzes maken tussen wetenschappelijk bewijs, 
sociale, economische en politieke argumenten. 

Hierbij merk ik op dat in Nederland de Europese aanbeveling (1999/519/EG) 
ter bescherming van de bevo/king tegen de mogelijke schadelijke effecten 
van elektromagnetische ve/den wordt gevolgd. In deze aanbeveling worden 
blootstellingslimieten gehanteerd die door de International Commission on 
Non-Ionizing Radiation (ICNIRP) zijn aanbevolen. Deze ICNIRP 
blootstellinglimieten bevatten een ruime veiligheidsmarge, zodat ook 
rekening gehouden wordt met ouderen, kinderen en mensen met een zwakke 
gezondheid." 

3.81 De Staat sluit zieh dus aan bij wat op grond van het voorzorgsbeginsel op Europees 
niveau is aanbevolen (zie ook hierna in§ 7.9-7.33). De Stichting laat na te vermelden 
dat het overgrote deel van Europa, maar ook van de wereld, zieh daarom aansluit bij 

31 /ragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over 
elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit (ingezonden 9 november 2017). Antwoord van 
Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 7 december 
2017). 
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de aanbeveling van Europa en daarmee de richtlijnen van ICNIRP. De Staat brengt een 
overzicht van het RIVM als productie 9 in het geding. 

Verder kan nog worden gewezen op een overzicht op de website EMFs.info, 
Compilation of EMF limits and standards worldwide.32 

3.82 Om welke redenen andere landen een strikter beleid hanteren, is over het algemeen 
onduidelijk. Daarbij speien bovendien niet alleen wetenschappelijke argumenten, maar 
ook sociale, economische en politieke keuzes, die kunnen leiden tot een strikter beleid. 

Zie ook deze opmerking van de Europese Commissie:33 

"A number of Member States including Italy and Belgium implement EMF 
maximum authorised exposure limits that are far more restrictive than those 
advocated at European level. In light of the principle of subsidiarity and the 
absence of strict harmonisation, Member States are free to do so. 
Municipalities sometimes also play a role, for instance by imposing stricter 
EMF rules on locations that the municipality itself rents to network operators. 
The scientific basis for these tighter restrictions is often 
unclear." ( onderstrepi ng adv.) 

3.83 Het staat landen vrij om - vanwege het beginsel van subsidiariteit en 
minimum harmonisatie- een strikter beleid te hanteren dan op Europees niveau wordt 
voorgeschreven.34 Landen moeten zelf een afweging maken; wat Italië, Zwitserland en 
Frankrijk doen is daarom de beslissing van die landen, en doet niet af aan het beleid 
dat Nederland, in overeenstemming met de Europese aanbeveling, voert. De Stichting 
kan daarom niet met succes bepleiten (voor zover zij dat al gemotiveerd zou doen, zie 
§ 3. 79) dat het Nederland rechtens niet vrij zou staan om aan te sluiten bij de 
Europese aanbeveling, omdat een beperkt aantal landen in Europa een ander beleid 
voeren. 

3.84 Overigens klopt de weergave van het beleid van voornoemde landen in de 
kortgedingdagvaarding niet. In Frankrijk gelden dezelfde blootstellingslimieten als in 
Nederland, maar is- om andere redenen - aanvullende wetgeving aangenomen (die 
de Stichting aanhaalt in de kortgedingdagvaarding). Over 5G en blootstellingslimieten 
gaat die wetgeving echter niet, zodat geconcludeerd moet worden dat wat Stop5GNL 

32 Te raadplegen via: http://www.emfs.info/limits/world/compilation-download/. Zie ook 
http://www.emfs.info/limits/world/. 

33 zie bijvoorbeeld het rapport van J. Scott Marcus, Ulrich Stumpf, Peter Kroon, Stefano Lucidi, Lorenz Nett, 
Veronica Bocarova, Philippe Defraigne, Peter Dunn, Christian Hocepied, Hervé Jacquemin and Robert Queck 
(2017) in opdracht van de Europese Commissie, 'Substantive issues for review in the areas of market 
entry, management of scarce resources and general end-user issues', Final Report, p. 397 en het meest 
recent versehenen rapport van Frédéric Pujol, Carole Manero, Samuel Ropert, Ariane Enjalbal, Tony 
Lavender, Val Jervis, Richard Rudd and J. Scott Marcus, 'Study on using millimetre waves bands for the 
deployment of the 5G ecosystem in the Union, p. 111. 

3 Zie ook de Kamerbrief van 16 april 2019 (productie 7 van de Staat): "De Europese Unie heeft alle lidstaten 
aanbevo/en om de b/ootstellings/imieten van de ICNIRP na te leven ter bescherming van de gezondheid van 
de bevo/king. Het RIVM heeft een overzicht van het internationale beleid op het gebied van risico's van 
elektromagnetische ve/den. Per land kan we/ de wet- en rege/geving verschilfen, mede omdat de Europese 
aanbeveling niet bindend is." 
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op dit punt in de kortgedingdagvaarding opmerkt, niet relevant is. De Zwitserse 
Ständerat (een van de twee kamers van het Zwitserse parlement) heeft in 2018 niet 
"de grenswaarden van mobiele 5G telefonie in huis aangepast". De Ständerat wees 
een door de regering (Bundesrat) gesteunde motie af, waarin werd verzocht de 
wettelijke limieten voor radiofrequente EMV te versoepelen.35 De wettelijke limieten 
waren al vóór deze motie strenger dan in de Europese aanbeveling. Oat is dus niet 
naar aanleiding van de uitrol van 5G gebeurd. De Zwitserse overheid heeft de uitrol 
van 5G ook niet stopgezet. In de brief die in de kortgedingdagvaarding wordt 
aangehaald, heeft de Bundesambt für Umwelt aan lokale overheden (Kantons) 
geadviseerd om bij de beoordeling van vergunningsaanvragen voor antennes met 

beamforming uit te gaan van een worstcasescenario. Omdat in Zwitserland echter de 
limieten veel lager liggen dan in de meeste andere Europese landen, zal de verwachte 
veldsterkte op basis van een worstcasescenario in de praktijk boven die, strengere, 
limieten uitkomen. Een realistische inschatting van de blootstelling zal daarentegen 
lager uitkomen en kan juist (ruim) onder de Zwitserse limieten liggen. Om die reden is 
Zwitserland in afwachting van een methode waarmee een realistische inschatting kan 
worden gegeven. Ten slotte komt aan jurisprudentie van Italiaanse rechters, of 
decentrale regelgeving van Italiaanse lokale overheden ook geen gewicht toe bij het 
beoordelen van het Nederlandse beleid. Waarom dat wel zo zou moeten zijn, maakt de 
Stichting niet duidelijk. Los daarvan zijn die uitspraken sterk bepaald door de 
stellingen die partijen aldaar hebben ingenomen en is het beoordelingskader van 
rechters en gemeenten een andere dan het in deze kortgedingprocedure relevante (op 
wetenschappelijk onderzoek gebaseerde) beoordelingskader. Uit de uitspraken en 
besluiten kan dan ook niets zinnigs over 5G en blootstellingslimieten worden afgeleid 
dat relevant is voor dit kort geding. 

3.85 Ten slotte beroept de Stichting zieh nog op het beleid van diverse verzekeraars. Ook 
dat is niet relevant voor dit kort geding. Het rapport van Swiss Re waarop Stop5GNL in 
de kortgedingdagvaarding wijst illustreert dat ook. Verzekeraars maken inschattingen 
van de kwetsbaarheid van hun eigen producten - verzekeringspolissen - en de kansen 
die zieh voordoen om nieuwe verzekeringsproducten op de markt te brengen. Alleen 
om die economische en bedrijfstechnische redenen hebben verzekeraars EMV in de 
hoogste risicoklasse geplaatst (zie het onder voetnoot 51 in de kortgedingdagvaarding 
aangehaalde citaat). Oat is niet gedaan omdat verzekeraars zieh zergen maken om de 
volksgezondheid en zieh dat belang ook wensen aan te trekken. 

"Overall, however, scientific studies are still inconclusive regarding possible 
adverse health effects of EMF. If a direct link between EMF and human health 
problems were established, it would open doors for new claims and could 
ultimately lead to large losses under product liability covers. Liability rates 
would likely rise." [onderstreping adv.] 

35 Bundesversammlung (2018) bedenken zu höheren Anlagegrenzwerten im Ständerat. Te raadplegen via: 
https://www.parla ment. ch/ de/services/news/Seiten/2018/20180 305185139943194158159041_bsd 2 26. asp 
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3.86 Ook overigens klopt de weergave van de onderzoeksrapporten waarop Stop5GNL zieh 
beroept niet. Productie 48 van Stop5GNL bevat niet de twee onderzoeksrapporten van 
het Oostenrijkse onderzoeksinstituut AUVA, maar een samenvatting van deze twee 
rapporten die op de activistische website 'Diagnose Funk' is geplaatst. In het 
onderzoek zelf staat heel iets anders. De onderzoekers concluderen namelijk dat er 
géén conclusies over gezondheidseffecten kunnen worden getrokken (p. 7 van het 
rapport: "Keine der gefundenen Wirkungen lassen den Schluss auf direkte 
gesundheitsschadliche Wirkungen zu"). 

3.87 Lloyd's (productie 49 van Stop5GNL) concludeert dat de meerderheid van de 
epidemiologische onderzoeken geen verhoogd risico op hersentumoren laat zien, dat 
andere gezondheidseffecten niet wetenschappelijk bewezen zijn, dat meer onderzoek 
naar mogelijke langetermijneffecten en effecten op kinderen nodig is, en dat 
overheden de blootstellingslimieten van ICNIRP zouden moeten toepassen. Lloyd's 
heeft, anders dan Stop5GNL doet voorkomen, ook niet 'op basis daarvan' de dekking 
voor claims aangepast. Productie 50 van Stop5GNL is een weergave van de 
aansprakelijkheidsverzekering van CFC Underwriting. In tegenstelling tot het onder 
§ 114 in de kortgedingdagvaarding gestelde ("op basis daarvan") wordt onder 
uitsluitingsclausule 32 geen reden voor de uitsluiting gegeven en niet verwezen naar 
het rapport van Lloyd's. 

4 Geen overschrijding van blootstellingslimieten door nieuwe antennes 

4.1 De Staat zal nu ingaan op het tweede bezwaar van de Stichting: dat de ingebruikname 
van massive MIMO-antennes en small cells zou leiden tot een overschrijding van de 
veilige waarden; de blootstellingslimieten. Dit vermoeden van Stop5GNL is gebaseerd 
op onjuiste aannames. Ook metingen aan testopstellingen geven geen aanleiding om 
hiervoor te vrezen. En bovendien gelden de blootstellingslimieten ook voor de nieuwe 
antennes. Het Agentschap Telecom houdt daar toezicht op en zal handhavend 
optreden als de blootstellingslimieten tóch zouden worden overschreden. De Staat zal 
dit toelichten naar aanleiding van de stellingen van Stop5GNL. 

Geen hagere blootstelling door nieuwe antennes 
4.2 In § 28 wordt over de in het Stratix-rapport beschreven massive MIMO-antennes en 

small cells gesteld dat deze antennes in de nabije toekomst kunnen en zullen worden 
geb ru i kt "als de plan nen van de rege ring doorgang vinden". De Stichting miskent dat 
deze antennes al op de markt zijn en dat het gebruik ervan toegestaan is. Het enige 
wat op dit punt als actuele "plannen van de regering" kan worden aangemerkt, is de 
huidige veiling van de frequentiebanden, waarmee de Staat een verplichting als EU 
lidstaat nakomt (zie hoofdstuk 5 hierna). Het is ook niet zo dat antennes van de Staat 
zijn of dat de Staat bepaalt waar antennes worden neergezet. Dat doen de 
telecomoperators, die daarbij uiteraard aan alle relevante normen, wet- en regelgeving 
en mogelijk vergunningsvoorschriften moeten voldoen. 
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4.3 In § 26 wordt gesteld dat small cells signaalbundels versterken. Dat is echter niet 
voorbehouden aan small cells. Veel antennes, ook huidige, maken gebruik van 
versterking en bundeling van signalen. In § 27 wordt vervolgens gesteld dat doordat 
het bereik van (korte) radiogolven veel korter is, (heel) veel meer antennes nodig 
zullen zijn om een dekkend veld te creëren. Dit zal volgens de stichting leiden tot 
antennes op een afstand van 100 tot 150 meter van elkaar. In § 47 wordt dit 
herhaald, en wordt hieruit de conclusie getrokken dat de blootstelling aan de 
elektromagnetische velden flink omhoog zal gaan. 

4.4 Deze aannames zijn kennelijk (alleen) gebaseerd op het gebruik van de 26 GHz 
frequenties, die overigens geen deel uitmaken van de huidige frequentiebandveiling 
( en ten aanzien waarvan het spoedeisend belang van de vorderingen van de Stichting 
ontbreekt, zie hierna onder 5.4). Maar hoe dan ook zijn er twee redenen waarom niet 
kan worden aangenomen dat de plaatsing van small cells tot een te hoge blootstelling 
zou leiden. 

4.5 Ten eerste is veel minder zendvermogen nodig als antennes dicht op elkaar (en op de 
mobieletelefoongebruikers) staan. Het doel is dan om meer capaciteit te leveren en 
dezelfde dekking te realiseren, niet om een sterker signaal (en een (te) hoge 
veldsterkte) te realiseren. Doordat per antenne dan een lager vermogen wordt 
gebruikt, wordt men niet blootgesteld aan een te hoge veldsterkte. 

4.6 Ten tweede: het mag niet. Ook als er relatief veel small cells worden geplaatst, moet 
de totale EMV-veldsterkte waaraan een persoon kan worden blootgesteld op publiek 
toegankelijke locaties nog steeds onder de blootstellingslimieten liggen. Het 
Agentschap Telecom houdt toezicht op, en handhaaft de naleving van die limieten (zie 
hiervóór onder 3.10). 

4. 7 Ten derde wijzen ook ontwikkelingen uit het veri eden niet in de richting van een te 
hoge blootstelling. Zoals eerder al gezegd, houdt het Agentschap Telecom toezicht op 
het niet overschrijden van de limieten, en doet het gedurende het gehele jaar 
metingen door het hele land. Uit die metingen blijkt dat alle tot nu toe gemeten 
veldsterkten onder de li mieten voor blootstelling liggen: op straatniveau wordt in de 
meeste gevallen 0,5 tot 3V/m gemeten. In een woning is dit meestal 1 V/m. Maar dat 
geldt niet alleen nu, maar geldt al sinds het begin van de periode dat smartphones 
werden gebruikt. 

4.8 De analyse van de veldsterktemetingen van de afgelopen 14 jaar laat ook geen sterke 
toename van de veldsterkte zien, ondanks de toename in het aantal antennes, de 
capaciteitsbehoefte en de ingebruikname van verschillende generaties mobiele 
communicatie (2G, 3G en 4G). In onderstaande figuur wordt de outdoor gemiddelde 
maximaal gemeten veldsterkte in kaart gebracht in de periode 2006 - 2019. Uit de 
statistische analyse van de veldsterktemetingen die Agentschap Telecom heeft 
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uitgevoerd blijkt dat de elektromagnetische veldsterkte over die periode stabiel is, en 
ver onder de strengste blootstellingslimiet van 28 V /m ligt. 
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4. 9 Uit het voorgaande volgt dat wat StopSGNL betoogt in § 48 van de 
kortgedingdagvaarding over de grotere gezondheidsrisico's vanwege de hagere 
stralingsdichtheid bij 5G onjuist is. De stellingen aldaar over de intensiteit van 
blootstelling gaan ook om andere redenen niet op. Dat "de voor SG bestemde 
zendantennes op basis van het principe van beamforming" werken, en deze 
"gebundelde straling [ ... ] veel meer energie dan straling van bijvoorbeeld 4G" waaraan 
"de drager vaneen ontvanger (een mens)" wordt blootgesteld, is een stapeling van 
onjuiste suggesties of denkfouten. De Staat licht dit toe. 

4.10 In de eerste plaats suggereert de stichting hier ten onrechte, met haar stellingen over 
een vermeende "hogere stralingsdichtheid" door het vermeende plaatsen van veel 
small cells, dat vooral small cells gebruik maken van beamforming. Small cells die 
beamforming kunnen toepassen zijn weliswaar beperkt op de markt, maar het gaat bij 
beamforming vooral om de massive MIMO-antennes. 

4.11 In de tweede plaats kan het gebruik van beamforming uiteindelijk ju ist leiden tot een 
lagere blootstelling aan EMV. De huidige antennes zenden signalen in een bundel uit 
met een brede openingshoek, waardoor een breed gebied van bereik wordt voorzien. 
Bij massive MIMO-antennes die beamforming gebruiken, wordt het gevraagde signaal 
alleen uitgezonden in een rechtstreekse bundel naar de juiste eindgebruiker. Er is dan 
dus niet een continu signaal overa! rondom de mast, wat de overall blootstelling van 
mensen aan signalen (velden) die niet voor hen bestemd zijn, juist vermindert. Wie 
niet in de bundel staat, ontvangt, anders dan nu, minder 'straling'. Voorde 
hoeveelheid energie waaraan de ontvanger wordt blootgesteld, kan bovendien het 
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volgende gelden. De hoeveelheid energie die hij ontvangt, is (net als onder 4G) vooral 
afhankelijk van de hoeveelheid data die wordt overgedragen. Oat gaat bij 
beamforming en SG veel sneller dan op de oude manier. Dezelfde hoeveelheid data 
wordt dus sneller overgebracht, waardoor de totale hoeveelheid energie waaraan de 
ontvanger wordt blootgesteld (het product van het vermogen van de bundel en de 
tijdsduur) lager kan zijn dan nu.36 Daar komt nog bij dat signalen onder het 5G 
protocol efficiënter gemoduleerd zijn en zuiniger met energie en EMV omgaan. Zo 
worden ze 'uitgezet' (in 'slaapstand') als er geen signaal verzonden hoeft te worden. 

De Staat brengt als productie 30 een onderzoek van de Universiteit Gent in 
het geding. In dat onderzoek werd gevonden dat "the level of the downlink 
electromagnetic exposure ( electric field) of the massive MIMO network is 5 
times lower than the 4G reference scenario." 

4.12 En hoe dan ook geldt - het zij herhaald - dat ook onder de nieuwe antennes de totale 
blootstelling op elke locatie waar mensen zijn, gewoon onder de limieten moet blijven. 
Oat geldt ook voor de 'piekbelastingen', die trouwens ook bestaan bij de (minder 
efficiënte) 4G-velden. 

Veldsterktemetingen testlocaties 

4.13 De Stichting beroept zieh (§ 79-83) op recente metingen van het Agentschap Telecom 
aan testopstellingen van massive MIMO-antennes. 

4.14 Het Agentschap Telecom heeft veldsterktemetingen uitgevoerd bij massive MIMO 
antennes op SG-testlocaties in Groningen, Rotterdam en Maastricht en inmiddels ook 
aan twee 5G-antennes in Den Haag die in gebruik maken van de 26 GHz-band. Ook 
hier gaat het om tests. Rapporten van deze testmetingen worden overgelegd als 
producties 5 en 6 van de Staat. 

4.15 Die veldsterktemetingen worden ook besproken in het door de Stichting genegeerde 
RIVM-rapport van december 2019 (p. 19-21). Uit die metingen zou blijken dat de 
veldsterkte die mensen in de buurt van antennes ervaren, heel hoog is. Oat is een 
bijzondere conclusie, want Agentschap Telecom en het RIVM concluderen nu juist dat 
op basis van die eerste metingen die aan 5G-zenders (massive MIMO-antennes) zijn 
gedaan, blijkt dat de blootstellingslimieten op publiek toegankelijke plaatsen niet 
werden overschreden: 

"Uit de eerste metingen en berekeningen aan 5G-systemen blijkt dat de 
blootstelling aan de elektromagnetische ve/den van fosse antennes en 

36 Matalatala, M.; Deruyck, M.; Shikhantsov, S.; Tanghe, E.; Plets, D.; Goudos, S.; Psannis, K.E.; Martens, L.; 
Joseph, W. Multi-Objective Optimization of Massive MIMO SG Wireless Networks towards Power 
Consumption, Uplink and Downlink Exposure. Appl. Sci. 2019, 9, 4974. 
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gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie 
aanbeveelt."37 

Hoe 5G-systemen zich precies zullen ontwikkelen, is uiteraard nog niet bekend, en het 
RIVM adviseert daarom om wel een vinger aan de pols te houden. Dat is ook precies 
wat Agentschap Telecom doet. 

4.16 StopSGNL redeneert in de kortgedingdagvaarding echter als volgt. De gemeten 
veldsterkte bedroeg veel minder dan het toepasselijke ICNIRP-referentieniveau van 62 
V/m. Namelijk: 1,1 V/men 2,6 V/m. Maar, stelt de Stichting, die metingen zijn gedaan 
op grate afstand van de antenne, namelijk op 140 m en 170 m. Omdat de veldsterkte 
evenredig afneemt38 met de afstand tot de bron, is bijvoorbeeld de veldsterkte op 
10 m afstand van die tweede antenne 17x zo hoog, dus 44 V/m. En de 
stralingsintensiteit op enkele meters van small cells, waar zieh mensen gaan bevinden, 
zou nog hager zijn. En het zou nog erger zijn, omdat de meetresultaten volgens het 
Agentschap Telecom zelf niet representatief zijn. De hagere belasting van de huid zou 
volgens de stichting, ten slotte, leiden tot een hager risica op huidkanker. 

4.17 Bijna elke stap in deze redenering van de Stichting is onjuist. 

4.18 Ten eerste: de afstand waarop gemeten is of wordt, is de afstand tot de antenne, dus 
bovenin de mast. Niet de afstand tot de (voet van de) mast. De testmetingen zijn 
gedaan bij masten van zo'n 20 meter hoog, waar de antenne bovenin de mast was 
geplaatst. Die antennes straalden hun signaal in een bundel (beam) schuin naar 
beneden, maar niet heel erg schuin: pas op grotere afstand van de mast bereikte de 
bundel de grand ('het maaiveld'). Daarom is de veldsterkte gemeten op die grotere 
afstand van de mast. Op kortere afstand van de mast op maaiveldhoogte, zoals de 
10 m uit het rekenvoorbeeld van de stichting, was de veldsterkte veel lager, omdat de 
bundel daar niet op was gericht. Dat is nu juist het idee van beamforming. Dus op 
karte afstand van de mast, op de grand, waar de bundel niet is, is er sowieso géén 
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37 productie 8 van de Staat, p. 3. 
38 In 5 82 schrijft de Stichting kennelijk abusievelijk: "toeneemt". 
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gevaar voor een te hoge veldsterkte. Zie hieronder de schematische afbeelding uit het 
RIVM-rapport van december 2019, p. 21. 

4.19 Ten tweede: het gaat hier om metingen aan massive MIMO-antennes, die dus niets 
zeggen over small cells. Small cells, die dichtbij mensen worden geplaatst, hebben 
gezien de afstand die moet worden overbrugd vanzelfsprekend een veel lager 
vermogen dan massive MIMO-antennes, die ver weg staan. En zoals gezegd moeten 
alle antennes ook massive MIMO-antennes- zo weinig uitzenden dat de totale 
veldsterkte waaraan een persoon wordt blootgesteld nergens de blootstellingslimieten 
ove rsch rij dt. 

4.20 Ten derde: het klopt dat het Agentschap Telecom heeft opgemerkt dat de door het 
Agentschap Telecom uitgevoerde metingen niet representatief zijn. Ze zijn namelijk te 
hoog. De metingen zijn namelijk gedaan in een worst case scenario: midden in een 
statische bundel. Dus de gemeten veldsterkte is de maximale veldsterkte. De in een 
normale situatie ervaren veldsterkte - zeker gemiddeld over de tijd - is dus lager. Dat 
is wat het AT bedoelt met 'niet representatief'. 

4.21 Ten vierde: niet-ioniserende straling (EMV) van deze frequenties veroorzaakt geen 
huidkanker. Misschien denkt de Stichting hierbij aan UV-straling, die wel huidkanker 
kan veroorzaken. Maar UV-straling is de enige niet-ioniserende straling waarvan 
wetenschappelijk aangetoond is dat die huidkanker kan veroorzaken. UV-straling ligt 
echter aan de andere kant van zichtbaar licht in het frequentiespectrum. 

5 Vorderingen StopSGNL 

5.1 Stop5GNL verzoekt blijkens haar kortgedingdagvaarding aan u, mevrouw de president, 
om de Staat te verbieden om (rechts)handelingen of gedragingen te verrichten die: 

de uitrol van 5G bevorderen of mogelijk maken, waaronder: 
l.) de veiling van de voor 5G bestemde 700, 1.400 en 2.100 MHz en/of 3,5 
en 26 GHz-frequentiebanden; 
2.) het verlenen van vergunningen voor het gebruik van deze frequenties; 
3.) het toestaan van al beschikbaar gestelde frequenties voor het gebruik van 
de 5G-technologie; 
4.) het verlenen van testvergunningen voor de frequentieruimte die is bestemd 
voor 5G, en 
5.) het overigens faciliteren van gebruik van openbare middelen voor 5G. 

5.2 Stop5GNL verzoekt om dit verbod te handhaven tot het moment waarop: 

a) primair: onherroepelijk in rechte is vastgesteld dat naar de beste 
wetenschappelijke inzichten is aangetoond dat de uitrol c.q. toepassing van 
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5G-technologie geen gevaar voor de volksgezondheid (op de lange termijn) 

oplevert; 
b) subsidiair: onherroepelijk in rechte is vastgesteld dat uit wetenschappelijk 
onderzoek door minimaal vijf gerenommeerde onafhankelijke 
wetenschappelijke instituten is gebleken dat de uitrol c.q. toepassing van 5G 
technologie geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid (op de lange 
termijn); 
c) meer subsidiair: de Gezondheidsraad zijn onderzoek, zoals verzocht door de 
Tweede Kamer bij brief van 5 november 2019, heeft afgerond én onomstotelijk 
heeft geconcludeerd dat de uitrol van 5G geen gevaar oplevert voor de 
volksgezondheid (op de lange termijn). 

Een en ander uitvoerbaar bij voorraad en op straffe van een dwangsom. 

5.3 Naar het oordeel van de Staat is Stop5GNL niet-ontvankelijk in haar vorderingen, 
althans moeten deze worden afgewezen. Dat is, zoals uit het navolgende volgt, om 
een aantal redenen het geval. Eerst wordt ingegaan op de vraag in hoeverre aan de 
zijde van Stop5GNL sprake is van een spoedeisend belang, vervolgens op de 
begrijpelijkheid van een aantal van de vorderingen van Stop5GNL en tot slot op het 
hier geldende juridisch kader. 

Seen spoedeisend belang 
5.4 In 2020 worden alleen de 700, 1.400 en 2.100 MHz-frequentiebanden geveild en/of 

beschikbaar gesteld voor mobiele communicatie. Dat is niet het geval voor de 3,5 
GHz- en 26 GHz-frequentiebanden. De veiling van de 3,5 GHz-band volgt pas begin 
2022.39 De uitgifte van de 26 GHz band staat gepland voor 2021.Verder is beslist dat 
alleen de vergunningen voor het gebruik van 700- en de 1400 MHz frequentiebanden 
dit jaar in werking treden en dat a Ileen die vergunningen dus ook feitelijk kunnen 
worden gebruikt. De 2.100 MHz-band is reeds in gebruik en kan al gebruikt worden 
voor 5G. De huidige 2.100 MHz-vergunningen lopen af op 31 december 2020, waarna 
de nieuwe 2.100 MHz-vergunningen begin 2021 in werking treden.4o 

5.5 Volgens de Staat betekent dit dat Stop5GNL niet ter zake van alle genoemde 
frequentiebanden een spoedeisend belang heeft. Daarvan kan mogelijk alleen sprake 
zijn voor zover de vorderingen de 700- en de 1.400 MHz-frequentiebanden betreffen, 
en niet voor de overige banden. 

39 zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/06/aanvragen-deelname-aan-veiling-mobiele 
communicatie-mogelij k 
«o Te raadplegen via: 
https ://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/documenten/rapporten/2019/06/ 11/nota 
mobiele-communicatie 
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/orderingen zijn onbegrijpelijk en vaag en zo dat niet het geval is, niet uitvoerbaar 

Primaire vordering 
5.6 Een andere reden tot afwijzing van de vorderingen is de vaagheid ervan en de 

onmogelijkheid om het gevorderde na te komen voor zover het gaat om het 
gevorderde verbod "(rechts)handelingen of gedragingen te verrichten [ ... ] in de 
ruimste zin des woords" die de uitrol van 5G bevorderen of mogelijk maken. 

5. 7 De vorderingen zijn vaag omdat niet duidelijk is wat van de Staat wordt verlangd. 
Om te beginnen maakt de dagvaarding onvoldoende duidelijk wat zij in het petitum 
precies met 'voor 5G' of 'de 5G-technologie' bedoelt. De Staat leest in de dagvaarding 
geen concrete, laat staan onderbouwde, bezwaren tegen gebruik van het 5G New 
Radio protocol op zichzelf. Gebruik van dit communicatieprotocol verandert op zichzelf 
ook niets aan de aard of de sterkte van elektromagnetische velden (zie § 2.12 hiervóór 
en verder). De frequenties (die op zichzelf niets zeggen over het gebruik dat ervan 
gemaakt wordt), benoemt de Stichting afzonderlijk. Daar kan '5G' dus ook niet op 
zien. Doelt de Stichting met '5G' dan op het (toestaan) gebruik van de massive MIMO 
en small cells-antennes in combinatie met gebruik van het 5G New Radio-protocol 
(terwijl de Stichting, zoals gezegd, niet duidelijk maakt welke bezwaren zij tegen dat 
protocol heeft)? Maar wat betekent haar vordering dan concreet? Een bevel tot 
wetgeving, dat de (voorzieningen)rechter de Staat niet kan geven? Het petitum is, ook 
in samenhang gelezen met de rest van de kortgedingdagvaarding, met betrekking tot 
de term '5G' te onduidelijk. 

5.8 En dan die "(rechts)handelingen of gedragingen [ ... ] in de ruimste zin des woords". 
Vallen onder dat gevorderde verbod dan ook de interne overleggen die binnen het 
ministerie van EZK plaatsvinden om de voortgang van de veiling van de 700, 1.400 en 
2.100 MHz-banden te bespreken of een uitleg door de bewindspersoon in een brief aan 
de Tweede Kamer over 5G en gezondheid, zoals is gedaan in de Kamerbrief van 16 
aprii 2019 (productie 7 van de Staat). Oat zou meebrengen dat de Staat vergaand 
in zijn bewegingsruimte wordt beperkt en de regering niet meer kan voldoen aan de 
verplichting de Kamer te informeren. Kortom, het bereik van dit deel van de vordering 
is onduidelijk. Niet helder is wat bij toewijzing ervan van de Staat wordt verlangd. 

5.9 Ook is het voor de Staat onmogelijk om ten minste een deel van het gevorderde na te 
komen. Zo vordert de Stichting een verbod vergunningen te verlenen voor het gebruik 
van de 700, 1.400 en 2.100 MHz- en/of 3,5 en 26 GHz-frequentiebanden voor 5G 
alsook het toestaan van het gebruik van de 5G-technologie op reeds beschikbaar 
gestelde en dus vergunde frequenties. 

5.10 De Stichting gaat er ten onrechte aan voorbij dat de vergunningen die al zijn verleend 
en die nog verleend gaan worden 'technologieneutraal' zijn. De Staat verwijst hier naar 
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het op artikel 3.1 van de Telecommunicatiewet gebaseerde Nationaal Frequentieplan 
2014 ('NFP2014') (zoals gewijzigd),41 waarin het volgende is opgenomen: 

"[MJarktpartijen [. .] bepalen [zelf] welke techniek ze toepassen of dienst ze 
aanbieden, en dus oak of en wanneer ze overstappen naar modernere 
technieken."42 

5.11 Dit uitgangspunt wordt herhaald in de meest recente wijziging van het NFP2014: 

"Ter uitvoering van het beleid om technologieneutraal te zijn za/ er geen 
voorschrift worden gesteld aan de toe te passen technologie."3 

5.12 Het staat de vergunninghouder dus vrij om elke technologie van zijn keuze toe te 
passen. Ook biedt de huidige wet- en regelgeving de Staat niet de mogelijkheid om 
reeds bestaande vergunningen te wijzigen zodat deze niet zouden kunnen worden 
gebruikt voor 5G. Datzelfde geldt ook voor de nog te verlenen vergunningen. 

5.13 Ook het gevorderde verbod testvergunningen te verlenen voor frequentieruimte die 
bestemd is voor 5G is naar het oordeel van de Staat onbegrijpelijk en kan om die 
reden niet worden toegewezen. Juist door het doen van technische tests wordt het 
mogelijk om de omvang van de blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G 
apparatuur vast te stellen en daarmee of die blootstelling lager ligt dan de limieten van 
ICNIRP. De Staat ziet dus niet in welk (rechtens te respecteren) belang Stop5GNL 
heeft bij de toewijzing van dit deel van het gevorderde. 

5.14 Verder vordert Stop5GNL dat het de Staat wordt verboden het gebruik van openbare 
middelen voor 5G te faciliteren. Uit de kortgedingdagvaarding volgt in het geheel niet 
wat Stop5GNL hiermee bedoelt en wat de vordering omvat.44 Valt daar ook de 
financiering onder door de Staat van die de Gezondheidsraad en het RIVM die 
gevraagd en ongevraagd onderzoek uitvoeren naar onder meer - maar niet uitsluitend 
- de eventuele effecten van 5G op de gezondheid? Zou een dergelijk gebruik van 
openbare middelen dan moeten worden verboden? Dat kan niet aan de orde zijn en 
lijkt ook overigens niet in het belang van Stop5GNL, zeker niet gezien de waarde die 
o0k Stop5G stelt te hechten aan dergelijke onderzoeken."° De wijze van besteding van 
publieke gelden is bovendien vastgelegd in begrotingswetten. Toewijzing van het 

+1 Het NFP is laatstelijk gewijzigd op 5 december 2019. Zie Stcrt. 2019, 65252. 
? Nationaal Frequentieplan 2014, $ 4.1, vastgesteld bij besluit van de minister van Economische Zaken van 3 

november 2014 (Stcrt. 2014, 33116). Het NFP2014 is als bijlage bij dit besluit in de Staatscourant 
opgenomen. 

"3 Besluit houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014, 4 december 2019, Stcrt. 2019, 65252, p. 
6. Zie in vergelijkbare zin de toelichting op het Besluit bekendmaking veiling vergunningen 700, 1400 en 
2100 MHz van 6 maart 2020 (Stert. 2020, 13729, p. 23 en 24). 

«+ St0p5GNL verwijst slechts in twee paragrafen van de kortgedingdagvaarding naar de gestelde facilitering 
door de Staat van het gebruik van openbare middelen voor 5G. Oat is in § 156 en in § 1 van de primaire 
vordering. 
6S De Staat verwijst hier naar de kortgedingdagvaarding van Stop5GNL, p. 72 (primaire vordering, onderdeel 

meer subsidair). 
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gevorderde kan neerkomen op een wetgevingsbevel, wat strijdig zou zijn met 
jurisprudentie van de Hoge Raad.46 

5.15 Dan het tijdspad dat StopSGNL kennelijk voor zieh ziet. 

5.16 De gevorderde verboden zouden moeten gelden totdat naar beste wetenschappelijke 
inzichten is aangetoond dat de uitrol en/of toepassing van de SG-technologie geen 
gevaar oplevert voor de volksgezondheid op de lange termijn. Toewijzing van het 
gevorderde zou meebrengen dat de Staat gehouden is negatief bewijs te leveren, 
waarbij tevens uitgangspunt zou zijn dat er, wat het ontbreken van 
volksgezondheidsrisico's betreft, ook nog eens sprake zou moeten zijn van 
wetenschappelijke consensus op, zo begrijpt de Staat, mondiaal niveau. Oat is niet 
werkbaar en niet praktisch uitvoerbaar, alleen al omdat de vraag is bij hoeveel procent 
zekerheid StopSGNL van oordeel zou zijn dat voldoende wordt aangetoond dat SG 
geen risico's oplevert voor de volksgezondheid. Ook laat StopSGNL na objectieve 
criteria of maatstaven voor te stellen op basis waarvan zou kunnen worden 
aangetoond dat SG geen risico's oplevert voor de Volksgezondheid. 

5.17 Verder zou het door de Stichting gevorderde als gevolg hebben dat de vraag of sprake 
is van wetenschappelijke consensus en/of hoe welk onderzoek wetenschappelijk moet 
worden gewaardeerd, wordt verplaatst van onafhankelijke onderzoeksinstituten als de 
Gezondheidsraad en het RIVM, naar de rechtszaal. De Staat wijst in dat kader op de 
volgende uitspraken van voorzieningenrechters waaruit volgt dat een 
kortgedingprocedure zieh niet leent voor de vaststelling van de wetenschappelijke 
waarde van onderzoeken en/of de resultaten ervan en voorzieningenrechter ook niet 
de taak heeft om naar eigen inzicht waarde toe te kennen aan wetenschappelijke 
adviezen. 

Vzr. Rb Den Haag 28 november 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BG6117, rov. 
4.8; 
Vzr. Rb Den Haag, 3 aprii 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3013, rov. 4.3. 

5.18 Daarnaast zou toewijzing van dit deel van de vordering leiden tot grote onzekerheid 
over de vraag wanneer de SG-technologie kan worden ingezet. 

5.19 Ook acht de Staat de beoordeling door minimaal vijf gerenommeerde onafhankelijke 
wetenschappelijke instituten, zoals StopSGNL als alternatief voorstelt, geen optie. Om 
dezelfde reden als zojuist genoemd acht de Staat dit niet werkbaar. De Staat heeft 
vertrouwen en mag vertrouwen hebben in de Gezondheidsraad en het RIVM waar het 
gaat om het doen van wetenschappelijk onderzoek en het, mede door het 
onafhankelijke Kennisplatform EMV, signaleren van ontwikkelingen binnen de 

«6 HR 9 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4549, NJ 2010, 388 (Staat en SGP/Clara Wichmann c.s.) en HR 21 
maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8462 NJ 2003, 691 (Nitraatrichtlijn). 
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wetenschap, ook waar het onzekerheden betreft. En het is vervolgens aan de regering 
om met inachtneming hiervan beslissingen te nemen. 

5.20 Ook bestaat er geen noodzaak voor het afwachten van het onderzoek dat de 
Gezondheidsraad in vervolg op het verzoek van de Tweede Kamer van 5 november 
2019 is opgestart. Eind 2019 heeft het RIVM en Agentschap Telecom een onderzoek 
afgerond naar de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 5G 
systemen. De conclusie van dit onderzoek is dat 

"Uit de eerste metingen en berekeningen aan 5G-systemen blijkt dat de 
blootstelling aan de elektromagnetische ve/den van fosse antennes en 
gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt 
[en] alle wetenschappelijke onderzoeken samen geen bewijs geven dat 
blootstelling onder de limieten schadelijk is."47 

5.21 De conclusies van het RIVM sluiten aan bij wat hiervoor in hoofdstuk 4 is opgemerkt 
over de wijze waarop 5G-technologie functioneert en de veldsterkte die daarvan te 
verwachten is. Daarnaast zet de Staat ook in op vervolgonderzoek (zie§ 7.22 en 
verder), zoals hierna nog zal worden toegelicht. Dat er nog een onderzoek over SG 
loopt maakt - nog los van alle andere redenen, zoals de Europeesrechtelijke 
verplichting om de frequentiebanden vrij te geven - niet dat de Staat nú in 
redelijkheid geen beleid mag ontwikkelen, uitgaande van de huidige stand van zaken, 
die voor verdere terughoudendheid dan de Staat nu in acht neemt, geen grand biedt. 
Daarbij kamt dat het onderzoek van de Gezondheidsraad plaatsvindt op verzoek van 
de Tweede Kamer, die zieh, als controleur van de regering en medewetgever, ook niet 
heeft uitgesproken tegen de frequentieveilingen. 

Subsidiaire vordering 
5.22 Ook de subsidiaire vordering is te vaag en ongericht om te kunnen worden 

toegewezen. Immers, uit de tekst ervan volgt dat het aan u wordt overgelaten om te 
beslissen wat gegeven de belangen van Stop5GNL- wat die ook mogen zijn, wat niet 
vaststaat - te bepalen welke voorlopige voorziening hier passend zou zijn. Een 
dergelijke vage en ongerichte vordering is in strijd met de goede procesorde omdat 
het voor de Staat niet mogelijk is zieh hier afdoende tegen te verweren. 

5.23 Als gezegd, er zijn ook andere redenen waarom de vorderingen van StopSGNL dienen 
te worden afgewezen. 

«7 productie 8 van de Staat, p. 3, 36. 
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6 Juridisch kader - Europees niveau 

Uitvoering Europese regelgeving 
6.1 Het regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, ook 

dat van Nederland, wordt bepaald door vijf EU-richtlijnen, te weten de richtlijnen 

2002/19/EG48, 2002/20/EG49, 2002/21/EG5º, 2002/22/EG51 en 2002/58/EG52. Deze 
richtlijnen worden op 21 december 2020 vervangen door Richtlijn (EU) 2018/1972 van 
het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het 
Europees wetboek van elektronische communicatie.53 Deze richtlijn wordt ook wel 
aangeduid als de Telecomcode en is, net als de eerder genoemde richtlijnen, gericht 
op volledige harmonisatie van de regelgeving inzake elektronische 
communicatienetwerken, elektronische communicatiediensten, bijhorende faciliteiten 
en bijbehorende diensten en bepaalde aspecten van eindapparatuur. Dit alles ten 
behoeve van het bevorderen van de mededinging, de interne markt en de belangen 
van de eindgebruiker. De lidstaten moeten de Telecomcode vóór 21 december 2020 
hebben omgezet in nationaal recht.54 

6.2 Ook de uitgifte van frequentieruimte wordt gereguleerd vanuit Europa. De Staat wijst 
hier onder meer op Besi u it 2017 /899 inzake de 700 MHz-frequentieband. Artikel 1 van 
dit Besluit bepaalt dat uiterlijk op 30 juni 2020 het gebruik van de 700 MHz 
frequentieband dient te worden toegestaan: 

"1. Uiterlijk op 30 Juni 2020 staan de lidstaten het gebruik van de 694-790 
MHz-frequentieband („700 MHz-frequentieband") voor terrestrische systemen 
die in staat zijn tot levering van draadloze breedbanddiensten voor 
elektronische communicatie. [. .. ]" 

6.3 Uit artikel 1 van Besi u it 2017/899 vol gt dat lidstaten de mogelijkheid hebben om als 
zich "één of meer van de in de bijlage bij dit besluit genoemde gegronde redenen" 
voordoet of voordoen, het gebruik van de 700 MHz-frequentieband met ten hoogste 

48 Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en 
interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten ("Toegangsrichtlijn") 
(PB L 108 van 24.4.2002, biz. 7). 

«9 Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging 
voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten ("Machtigingsrichtlijn") (PB L 108 van 24.4.2002, 
biz. 21). 

so Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en diensten 
("Kaderrichtlijn") (PB L 108 van 24.4.2002, biz. 33). 

S1 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst 
en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten 
("Universeledienstrichtlijn") (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51). 

5? Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische 
communicatie ("Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie") (PB L 201 van 31.7.2002, 
biz. 37). 

53 Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van 
het Europees wetboek van elektronische communicatie (PbEU 2018, L 321). In artikel 125 van de 
Telecomcode is bepaald dat richtlijnen 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG, 2002/22/EG per 21 
december 2020 worden ingetrokken. 

54 Zie artikel 124 Telecomcode. 
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twee jaar uit te stellen. Geen van deze "gegronde redenen" doen zieh in geval van 
Nederland echter voor. 

6.4 Kortom, om te voldoen aan de verplichting in Besluit 2017/899, dient de Staat uiterlijk 
30 juni 2020 het gebruik van de 700 MHz-frequentieband mogelijk te hebben 
gemaakt. 

6.5 Hetzelfde geldt voor de 1.400 en de 2.100 MHz-frequentiebanden. Zo volgt uit het 
Uitvoeringsbesluit 2015/750 (zoals gewijzigd) dat de lidstaten de 1.400 MHz 
frequentieband uiterlijk op 1 oktober 2018 toegewezen en beschikbaar gesteld dienen 
te hebben.SS In Uitvoeringsbesluit 2012/688/EU is vastgelegd dat de lidstaten de 2.100 

MHz-band uiterlijk op 30 juni 2014 beschikbaar moeten hebben gesteld.56 Nederland 
heeft voldaan aan deze verplichtingen. De 2.100 band moet echter opnieuw worden 
geveild, wat op dit moment wordt voorbereid. 

6.6 De 3,5 GHz- en 26 GHz-banden zijn in artikel 54 van de Telecomcode aangewezen als 
prioritaire banden voor het faciliteren van de uitrol van 5G. Lidstaten zijn verplicht, zo 
volgt uit deze bepaling, om uiterlijk 31 december 2020 passende maatregelen te 
nemen, om het gebruik van deze banden toe te staan dan wel mogelijk te maken: 

"Gecoördineerde tijdschema's betreffende toewijzingen voor 
specifieke 5G-banden 
1. Voor terrestrische systemen die draadlozebreedbanddiensten kunnen 
leveren, nemen de lidstaten, wanneer dit noodzake/ijk is om de 
uitrol van 5G te vergemakke/ijken, uiterlijk 31 december 2020 alle 
passende maatregelen om: 

a) het gebruik van voldoende grate blokken in de band van 3,4 tot 3,8 
GHz te reorganiseren en toe te staan; 
b) het gebruik mogelijk te maken van ten minste 1 GHz in de band van 
24,25 tot 27,5 GHz, mits er sprake is vaneen duide/ijke marktvraag 
en er geen aanzienlijke beperkingen zijn voor de migratie van 
bestaande gebruikers of het vrijmaken van banden." 

6. 7 Samenvattend. Er zijn diverse besluiten van het Europees parlement en de Raad die 
Nederland verplichten bepaalde frequentiebanden binnen daarvoor gestelde termijnen 
beschikbaar te stellen en deze toe te wijzen. Daarbij is technologie-neutraliteit 
uitgangspunt. De Staat heeft, anders dan Stop5GNL wil doen voorkomen, dus niet de 
mogelijkheid de 700, 1.400 en 2.100 MHz en/of 3,5 en 26 GHz-frequentiebanden niet 
ter beschikking te stellen of onder dusdanige technische gebruiksvoorwaarden dater 

55 Zie artikel 2 van Uitvoeringsbesluit(EU) 2015/750 van de Commissie van 8 mei 2015 betreffende de 
harmonisering van de frequentieband 1427-1517 MHz voor terrestrische systemen die 
elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Unie (Kennisgeving geschied ender nummer 
C(2015) 3061). 

56 Zie Artikel 2, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit 2012/688/EU van de Commissie (2012/688/EU)  
betreffende de harmonisering van de frequentiebanden 1920- 1980 MHz en 2110- 2170 MHz voor 
terrestrische systemen die elektronische communicatiediensten kunnen verschaffen in de Unie. 
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wel of geen 5G-technologie mee kan worden ingezet. De Staat merkt in dat kader nog 
op - wellicht ten overvloede - dat het de Staat niet is toegestaan in strijd te handelen 
met Europese regelgeving. De Staat wijst in dit kader onder meer op artikel 288 VWEU 
en 4 lid 3 VEU en - heel relevant voor wat in deze procedure aan de orde is- op de 
inbreukprocedure die de Europese Commissie in 2018 heeft ingeleid vanwege de niet 
tijdige nakoming door Nederland ( en Kroatië) van verplichtingen met betrekking tot 
het ter beschikking stellen van de 700 MHz-band.57 

6.8 De vordering van de Stichting is gericht tegen wat Stop5GNL noemt de "principiële 
keuze" van de Staat om de uitrol van 5G te faciliteren.58 De Staat bestrijdt echter op 
dit punt keuzevrijheid te hebben. Met de uitgifte van de frequentieruimte zoals die 
reeds heeft plaatsgevonden in het verleden en op dit moment wordt voorbereid, geeft 
de Staat uitvoering aan de Europese verplichtingen zoals die eerder uiteen zijn gezet. 

Rechtmatigheid Europese regelgeving 
6.9 Uit het voorgaande volgt dat de uitgifte in Nederland van frequentiebanden die onder 

meer de uitrol van 5G mogelijk maken, implementatie betreft van Europese 
regelgeving. Het betoog van Stop5GNL dat de uitrol van 5G geiet op de vermeende 
gezondheidsrisico's in strijd zou zijn met verdragsrechtelijke bepalingen, ziet dus op de 
Europese regelgeving zelf. Reeds hierom is er geen grond voor het oordeel dat de 
Staat zijn wettelijke verplichtingen op grond van het Handvest, het EVRM schendt.59 
Hiertoe is het volgende redengevend. 

6.10 Het is vaste rechtspraak van het HvJEU dat Europese regelgeving wordt vermoed 
rechtsgeldig te zijn. Een lidstaat kan nationale wettelijke regelingen ter implementatie 
hiervan dan ook rechtmatig op deze regelgeving doen steunen. Sterker: lidstaten 
mogen geen maatregelen treffen die met deze reg els in strijd zijn: 

Arrest van 5 oktober 2004, C-475/01, ECLI:EU:C:2004:585 
( Commissie/Griekenland) 

"18. Handelingen van de gemeenschapsinstellingen worden in beginsel 
vermoed rechtsgeldig te ziin en roepen bijgevolg rechtsgevolgen in het 
leven, zolang zij niet zijn ingetrokken, in het kader van een beroep tot 
nietigverklaring nietig zijn verklaard of ten gevolge van een prejudiciële 
verwijzing of een exceptie van onwettigheid ongeldig zijn verklaard (zie 
in die zin arresten van 15 juni 1994, Commissie/BASF e.a., C-137/92 P, 
Jurispr. biz. I-2555, punt 48, en 8 juli 1999, Chemie Linz/Commissie, 
C-245/92 P, Jurispr. biz. 14643, punt 93)." (onderstr. adv.) 

Arrest van 6 oktober 2015, C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650 (Maximillian 
Schrems/Data Protection Commissioner) 

57 Zie persbericht van de Europese Commissie, 'Radiospectrum: Commissie verzoekt Kroatiê en Nederland te 
voldoen aan EU-regels inzake spectrum'. Te raadplegen via: 
https: // ec. eu ropa. eu/ comm issi on/ presscorner / deta i 1/n 1/M EMO _ 18_ 6 24 7 
58 zie 5 7 van de kortgedingdagvaarding van Stop5GNL. 
59 Zie 5 120-33 van de kortgedingdagvaarding van Stop5GNL. 
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"51. De Commissie kan op grand van artikel 25, lid 6, van richtlijn 95/46 
een beschikking vaststellen waarbij zij constateert dat een derde land 
waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt. Een dergelijke 
beschikking is volgens de tweede alinea van die bepaling gericht tot de 
lidstaten, die de nodige maatrege/en moeten nemen om zieh naar die 
beschikking te voegen. Krachtens artikel 288, vierde alinea, VWEU is zij 
verbindend voor alle lidstaten tot wie zij is gericht, zodat zij oak 
verbindend is voor hun organen [. .. ]" 

52. Zolang de beschikking van de Commissie niet door het Hof ongeldig 
is yerklaard, mogen de lidstaten en hun organen, waaronder de 
onafhankefiike toezichthoudende autoriteiten, dan oak geen maatregelen 
treffendie_met deze beschikking in strijd zijn, zoals handelingen die tot 
doe/ hebben om dwingend vast te stellen dat het derde land waarop de 
beschikking ziet, geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau 
biedt. De handefingen van de instellingen van de Unie worden immers in 
beginsel vermoed rechtmatig te ziin en dus rechtsgevolgen in het leven 
te roepen, zolang zijniet zijn ingetrokken, in het kader van een beroep 
tot nietigverklaring nietig zijn verklaard of ten gevo/ge van een 
prejudiciêle verwijzing of een exceptie van onwettigheid ongeldig zijn 
verklaard (arrest Commissie/Grieken/and, C475/01, EU:C:2004:585, 
punt 18 en aldaar aangehaalde rechtspraak)." (onderstreping adv.) 

Arrest van 15 juli 2010, C-582/08, ECLI:EU:C:2010:429 
(Commissie/Verenigd Koninkrijk en Noord-Jerland). 

6.11 Het voorgaande neemt overigens niet weg dat de Europese regelgeving - uiteraard  
in overeenstemming moet zijn met grondrechten en algemene beginselen, zoals onder 
meer neergelegd in het Handvest. Dit volgt reeds uit artikel 6 van het VEU en artikel 
51 van het Handvest. 

6.12 Verder is van belang dat gegeven het bepaalde in artikel 168 VWEU voor ieder 
optreden van de EU - dus oak het vaststellen van besluiten omtrent de uitgifte van 
frequentieruimte en/of het vergunnen van het gebruik ervan - een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid is gewaarborgd. Za bepaalt artikel 168 
VWEU, voor zover hier relevant, het volgende: 

"1. Bij de bepa/ing en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de 
Unie wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid 
verzekerd. 
Het optreden van de Unie, dat een aanvulling vormt op het nationale beleid, 
is gericht op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en 
aandoeningen bij de mens en_het yegnemen van bronnen van gevaar voor 
de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit optreden omvat de bestrijding 
van grate bedreigingen van de gezondheid, door het bevorderen van 
onderzoek naar de oorzaken [en] preyentie daarvan, alsmede door[. .. ] de 
controle van, de alarmering bij en de bestrijding van ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. 
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[ ... ]." (onderstreping adv.) 

6.13 Ook de Telecomcode, die uiterlijk 21 december 2020 in het Nederlands recht moet zijn 
geïmplementeerd en die de nu nog geldende richtlijnen op het gebied van 
elektronische communicatie zal vervangen, is gericht op de bescherming van de 
volksgezondheid. Dit volgt reeds uit artikel 168 VWEU, maar ook uit de preambule van 
deze richtlijn en de richtlijn zelf: 

Preambule: 

"(110) Er dient absoluut voor te worden gezorgd dat burgers niet zodanig 
worden blootgesteld aan elektromagnetische ve/den dat het schadelíjk is voor 
de volksgezondheid. 

[. .. ] 

(139) Daartoe moeten de kenmerken ervan, zoa/s maximumgrootte, gewicht 
en emissie-eigenschappen, op Unieniveau worden gespecificeerd op 
proportionele wijze voor lokale uitrol en om te zorgen voor een hoqe mate 
van bescherming van de volksgezondheid, zoals vastqeleqd in Aanbevelinq 
1999/519/EG." (onderstreping adv.) 

Artikel 45 lid 2 van deze richtlijn: 

"2. De lidstaten bevorderen de harmonisatie van het gebruik van 
radiospectrum voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten in de 
Unie in overeenstemming met de noodzaak een daadwerkelíjk en efficiënt 
gebruik daarvan te waarborgen en met als doe/ voordelen voor de 
consumenten, zoals concurrentie, schaalvoordelen en interoperabiliteit van 
diensten en netwerken. Zíj handelen daarbíj in overeenstemming met artikel 
4 van onderhavige richtlijn en Beschikking nr. 676/2002/EG door onder 
meer: 

sub h) in de hele Unie te streven naar consistentie en voorspelbaarheid wat 
betreft de manier waarop machtigingen voor het gebruik van radiospectrum 
worden verleend met het ooq op de bescherminq van de volksqezondheid, 
met inachtneminq van Aanbevelinq 1999/519/EG."(onderstreping adv.) 

6.14 Kortom, het HvJEU is als enige bevoegd om te oordelen over de rechtmatigheid van 
Europese regelgeving. Het staat de nationale rechter niet vrij om Europese regelgeving 
te toetsen aan het Handvest of het EVRM. Zie in deze zin ook het volgende arrest van 
het HvJEU: 

Arrest van 6 oktober 2015, C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650 (Maximillían 
Schrems/Data Protection Commissioner): 

"60. In dat verband moet worden herinnerd aan de vaste rechtspraak van 
het Hof dat de Unie een door het recht beheerste unie is waarin de 
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handelingen van de inste/fingen met name aan de Verdragen, de 
algemene rechtsbeginselen en de grondrechten worden getoetst [. .. ]. 

61. Dit in aanmerking nemend, is het Hof als enige bevoegd om de 
ongeldigheid van een handeling van de Unie, [. .. ], vast te stellen, waarbij 
de exclusiviteit van die bevoegdheid ertoe strekt de rechtszekerheid te 
waarborgen door het verzekeren van de uniforme toepassing van het 
Unierecht [. .. ] 

62. Hoewel het juist is dat de nationale rechters de ge/digheid van een 
Uniehandeling, zoals een krachtens artikel 25, lid 6, van richtlijn 95/46 
vastgestelde beschikking van de Commissie, mogen onderzoeken, zijn zij 
echter niet bevoeqd om zeit de onqeldiqheid van een dergelijke handeling 
vast te stellen (zie in die zin arresten Foto-Frost, 314/85, 
EU:C:1987:452, punten 15-20, en IATA en ELFAA, C-344/04, 
EU:C:2006: 10, punt 27. [. .. ]" (onderstreping. adv.) 

Tussenconclusie 
6.15 De vorderingen van Stop5GNL moeten worden afgewezen, in elk geval voor zover deze 

zien op de (voorbereiding van) veiling van de door Stop5GNL genoemde 
frequentiebanden, omdat de Staat op basis van de zojuist genoemde EU-regelgeving 
verplicht is om die frequentiebanden uit te geven - met als mogelijk gevolg dat deze 
voor 5G worden gebruikt - waarbij bovendien van belang is dat er termijnen gelden 
waarbinnen die banden beschikbaar moeten zijn gesteld en moeten zijn toegewezen. 
Uitstel van de veiling die bedoeld is voor uitgave van de frequentiebanden, en al wat 
ter voorbereiding daarvoor nodig is, zou betekenen dat de nationale rechter de Staat 
zou bevelen in strijd te handelen met bindend Europees recht. Dat kan niet de 
uitkomst van deze procedure zijn en reeds om die reden moeten de vorderingen van 
Stop5GNL worden afgewezen. 

7 Juridisch kader - nationaal niveau 

7 .1 Stop5GNL stelt, kort samengevat, dat de Staat onrechtmatig handelt jegens de 
personen waarvoor Stop5GNL stelt op te komen door ondanks het ontbreken van 
wetenschappelijke zekerheid over het uitblijven van gezondheidsrisico's vanwege de 
uitrol van 5G, toch bestaande en/of te veilen frequenties ter beschikking te stellen 
voor 5G-technologie.6O Stop5GNL doet in dat kader een beroep op de artikelen 168 en 
191 VWEU, de artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens, de artikelen 2 en 6 van het Handvest van de grondrechten van de EU, artikel 24 
van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, de artikelen 21 en 22 
van de Grondwet en het voorzorgbeginsel. Stop5GNL stelt, zo begrijpt de Staat het 
betoog van Stop5GNL, dat de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm uit artikel 6: 162 BW 
met deze (verdrags)bepalingen en dit beginsel wordt ingekleurd en zo bepalend zijn 
voor de vraag of de Staat onrechtmatig handelt jegens Stop5GNL, althans de personen 
waarvoor zij stelt op te komen. 

60 zie o.a. 5 118 van de kortgedingdagvaarding van Stop5GNL. 
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7 .2 Voordat hierop inhoudelijk wordt ingegaan, zal de Staat eerst ingaan op de vraag of 
Stop5GNL geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen kan inzetten en/of had kunnen 
inzetten om wat Stop5G beoogt met de onderhavige procedure te bewerkstelligen. 

Bestuursrechtelijke rechtsgang 
7.3 Zoals de Staat elders in deze conclusie van antwoord in kort geding heeft aangegeven, 

is er bij de veiling van frequentiebanden en de verlening van vergunningen die nodig 
zijn om de banden te kunnen gebruiken, door de wetgever gekozen voor het beginsel 
dat niet wordt gestuurd op inzet door de gebruikers van frequentiebanden van een 
bepaalde technologie; ook niet van 5G-technologie. Er is sprake van 'technologie 
neutraliteit'. Dat is ook als zodanig vastgelegd in het Nationaal Frequentieplan 2014 
('NFP2014'), en volgt overigens ook uit het Besluit bekendmaking veiling 
vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz van 6 maart 2020. 

7.4 Uit artikel 3.1 lid 3 sub b van de Telecommunicatiewet volgt dat in het NFP2014 
beperkingen kunnen worden opgelegd met betrekking tot de te gebruiken technologie 
indien dat nodig is om de volksgezondheid te beschermen tegen elektromagnetische 
ve Iden. 

7.5 In het NFP2014 is bepaald dat de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op 
het NFP2014; dus ook voor zover het de keuze betreft van de toe te passen 
technologie, althans het uitdrukkelijk ontbreken van een dergelijke keuze: 

"Het NFP is een besluit in de zin van de Awb, waarop een voorbereidings 
procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing is. Beroep hierop is mogelijk, maar dat heeft geen opschortende 
werking."61 

lets vergelijkbaars is opgenomen in het meest recente besluit tot wijziging van het 
NFP2014.62 

7.6 Omdat er ter zake van de in het NFP2014 gemaakte keuzes een met voldoende 
waarborgen omklede rechtsgang bij de bestuursrechter heeft opengestaan, bestaat er 
op dit punt voor Stop5GNL geen mogelijkheid een beroep te doen op de civiele 
rechter. 

Zie in deze zin: 
Rb Den Haag 9 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016: 13313; 
Rb Den Haag 1 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:2336; 
Rb Den Haag 10 januari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018: 172 (Woonbron) 

61 Nationaal Frequentieplan 2014, Stcrt, 25 november 2014, nr. 33116, p. 2. 
67 Zie het Besluit houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014, 4 december 2019, Stcrt. 2019, 

65252. 
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HR 28 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0527 (Changoe/Staat), en 
HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1296, AB 2016/267 (Privacy First). 

7. 7 Ook is er sprake van farmele rechtskracht. De consequentie hiervan is dat Stop5GNL 
niet ontvankelijk is in haar vorderingen de Staat te verbieden: 

vergunningen te verlenen voor het gebruik van de 700, 1.400 en 2.100 MHz 

en/of 3,5 en 26 GHz-frequentiebanden voor 5G; 
toe te staan dat al beschikbaar gestelde frequenties (800, 900, 1.800 en 2.100 
MHz en 2,6 GHz) worden gebruikt voor 5G-technologie. 

In aanvulling hierop geldt het volgende. 

Onrechtmatiqheid 
7.8 Als gezegd, baseert de Stichting haar vordering op artikel 6: 162 BW en doet in dat 

kader een beroep op een groot aantal verdragen waaronder het EVRM, de Grondwet 
en het voorzorgbeginsel. De Stichting stelt dat de Staat geen of onvoldoende 
uitvoering geeft aan de positieve verplichtingen die voor de Staat voortvloeien uit deze 
rechtsbronnen en onvoldoende acht slaat op het voorzorgbeginsel, althans hier 
onvoldoende uitvoering aan geeft. De Staat meent dat dit standpunt niet kan worden 
gevolgd. 

Voorzorgbeginsel 
7. 9 Allereerst merkt de Staat op dat Stop5GNL het doet voorkomen alsof er geen discussie 

bestaat over wat het voorzorgbeginsel inhoudt en waartoe het verplicht. Oat is niet het 
geval, in tegendeel. Oat volgt al uit de grote hoeveelheid literatuur die er alleen al in 
Nederland al is over dit beginsel, waaronder tenminste twee proefschriften, een 
rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en één van 
de Gezondheidsraad: 

E. de Jong, Voorzorgverplichtingen. Over de aansprakelijkheidsrechtelijke 
normstelling voor onzekere risico's, Utrecht 2016; 
A. Trouwborst, Precautionary Rights and Duties of States, Leiden 2006; 
WRR, Onzekere veiligheid, verantwoordelijkheid rond fysieke veiligheid, 

Amsterdam 2008; 
Gezondheidsraad, Voorzorg met rede, Den Haag 2008. 

7 .10 De Europese Commissie heeft ook gesignaleerd dat de 

"toepassing van het voorzorgbeginsel [ ... ] zowel in de Europese Unie als op 
intemationaal niveau [leidt] tot veel discussie en uiteenlopende, ja soms 
tegenstrijdige standpunten" [en besluitvormers als gevolg daarvan 
voortdurend moeten zoeken] naar een evenwicht tussen de vrijheden en 
rechten van personen, het bedrijfsleven en organisaties enerzijds en de 
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noodzaak tot de beperking van het risico op schadelijke gevolgen voor milieu 
en de gezondheid van mensen, dieren en planten anderzijds."63 

en heeft beslist richtsnoeren op te stellen voor de toepassing van het voorzorg 
beginsel. Die zijn vastgelegd in de Mededeling van de Europese Commissie van 2 
februari 2000, COM/2000/0001 def. (zie produetie 51 van Stop5GNL). De Commissie 
merkt met betrekking tot de status ervan op dat de Mededeling bedoeld is 

"als aanzet tot een uitvoerigere bestudering van de situaties waarin de risico's 
geëvalueerd, geschat, beheerd en gemeld zouden moeten worden. "64 

7 .11 Stop5GNL doet in de kortgedingdagvaarding een beroep op deze Mededeling van de 
Europese Commissie en stelt dat de Staat op basis hiervan niet zou mogen overgaan 
tot, zo begrijpt de Staat het betoog van de Stichting, de uitrol van 5G (voor zover daar 
al sprake van zou zijn, wat niet het geval is. Zie§ 2.17 en 5.9-5.11 hiervóór). 
Stop5GNL doet het daarbij voorkomen dat de toepassing van het voorzorgbeginsel, 
zoals nader uitgewerkt in de Mededeling van de Europese Commissie van 2 februari 
2000, ertoe leidt dat lidstaten ertoe gehouden zijn ieder risieo voor de gezondheid van 
de mens en voor het milieu te voorkomen. Dat is niet juist. 

7 .12 De Staat wijst er allereerst op dat de Unie gegeven het bepaalde in de artikelen 168 
en 191 VWEU zieh bij het opstellen van onder meer wetgevingsvoorstellen die de 
gezondheid van eonsumenten kunnen raken, laat leiden door het uitgangspunt dat een 
hoog niveau van beseherming van de menselijke gezondheid moet zijn verzekerd en 
voorts dat Unie ook al uitvoering geeft aan het voorzorgbeginsel ( en overigens ook het 
beginsel van preventief handelen). Dat volgt reeds uit deze bepalingen van het 
Werkingsverdrag. In die zin heeft een zelfstandig beroep op de Mededeling van de 
Commissie weinig betekenis.65 

7 .13 Stop5GNL doet het voorkomen dat de Mededeling van de Commissie leidt of zou 
moeten leiden tot een wijziging van het beleid van de Staat op het gebied van de 
uitgifte van frequentiebanden die zouden kunnen worden gebruikt voor 5G. Daarmee 
gaat zij eraan voorbij dat omdat de Unie bij de opstelling van riehtlijnen, besluiten en 
dergelijke al uitvoering geeft aan het voorzorgbeginsel, de Mededeling waarop 
Stop5GNL zieh beroept nu juist niet is bedoeld om 

"[. .. ] bepalingen van het Verd rag of afgeleid communautair recht te wijzigen of 
aan te tasten. "66 

63 Mededeling van de Europese Commissie van 2 februari 2000, COM/2000/0001 def., p. 1. 
6 Mededeling van de Europese Commissie van 2 februari 2000, COM/2000/0001 def., p. 12 (para. 7). 
65 zie in deze zin ook de Mededeling van de Europese Commissie van 2 februari 2000, COM/2000/0001 def., p. 

4, para. 2 en 3. 
66 Mededeling van de Europese Commissie van 2 februari 2000, COM/2000/0001 def., p. 4, para. 2. 
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Dat laatste is hier van belang omdat, zoals al eerder is opgemerkt, met de veiling van 
de frequentiebanden die gebruikt kunnen worden voor 5G, door de Staat uitvoering 
wordt gegeven aan Europese richtlijnen en besluiten en dus bij de opstelling daarvan 
rekening is gehouden met het voorzorgbeginsel ( en overigens ook het bepaalde in 
artikel 168 VWEU). 

7 .14 Dat het voorzorgbeginsel in EU-regelgeving een belangrijke rol speelt, vol gt ook uit de 
Telecomcode. In deze EU-richtlijn wordt op diverse plaatsen verwezen naar door 
Stop5GNL genoemde Aanbeveling 1999/519/EG betreffende de beperking van 
blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van O Hz- 300 GHz.67 

De Aanbeveling volgt de richtsnoeren uit de Mededeling van de Europese Commissie 
inzake het voorzorgbeginsel. Zo wordt in de Aanbeveling enerzijds opgemerkt dat de 
bevolking moet worden beschermd tegen 

"bewezen nadelige gevolgen voor de gezondheid van blootstelling aan 
elektromagnetische velden", 

maar anderzijds dat lidstaten kennis moeten nemen van 

"de vooruitgang in de wetenschappelijke kennis en de technologie met 
betrekking tot de bescherming tegen niet-ioniserende straling, onder meer met 
het oog op voorzorgsmaatregelen en dienen te zorgen voor regelmatig toezicht 
en herziening [ ... ] van de adviezen van [onder meer ICNIRPJ." 

en, tot slot, dat 

"de lidstaten bij het bepalen van het beleid of de maatregelen inzake de 
blootstelling van personen aan elektromagnetische ve/den, zowe/ de risico's als 
de voordelen van de diverse mogelijke maatregelen tegen elkaar afwegen 
wanneer zij besluiten of al dan niet opgetreden moet worden overeenkomstig 
deze aanbeveling."68 

7 .15 Datzelfde kamt te rug in de Mededeling van de Euro pese Comm issi e waar Stop5GNL 
zieh op beroept, maar anders dan Stop5G lijkt te willen betogen volgt uit de 
Mededeling niet dat er een streven is naar een nulrisico. De kern van de toepassing 
van het voorzorgbeginsel is dat op een gestructureerde wijze risico's voor mens en 
milieu zo volledig mogelijk in kaart worden gebracht en geëvalueerd, om vervolgens 
de meest in aanmerking komende maatregelen te kunnen nemen. Daarbij is overigens 
uitgangspunt dat de maatregelen die in aanmerking zouden kamen, in verhouding 
dienen staan tot het nagestreefde beschermingsdoel en de voor- en nadelen ervan zijn 
onderzocht en afgewogen. Ook is een belangrijk element van het voorzorgbeginsel, 
zoals omschreven in de Mededeling, dat maatregelen worden genomen zolang 

67 productie 13 van Stop5GNL. 
68 Aanbeveling 1999/519/EG, resp. preambule para. (4) en (19) en aanbeveling IV. 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Postbus 11756 2502 AT Den Haag +31 70 515 3000 pelsrijcken.nl 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 



PELS RI[CKEN 58/75 

wetenschappelijke gegevens ontoereikend of onnauwkeurig zijn of geen uitsluitsel 
bieden en het risico voor de maatschappij van het betreffende risico onaanvaardbaar 
hoog wordt geacht. Een ander kenmerkend element is dat wetenschappelijk onderzoek 
wordt voortgezet om uiteindelijk tot een betere en/of meer volledige 
wetenschappelijke evaluatie te komen, in welk kader er ook een wetenschappelijke 
monitoring plaatsvindt van de maatregelen die zijn genomen zodat deze kunnen 
worden bijgesteld.69 

7.16 De door Stop5GNL genoemde rapporten van de Wetenschappelijke Raad en de 
Gezondheidsraad op het gebied van voorzorg- resp. 'Onzekere veiligheid' en 
'Voorzorg met rede'7O) - wijken niet wezenlijk af van het in de Mededeling van de 
Europese Commissie neergelegde kader. 

7.17 Anders dan de Stichting wil doen voorkomen geeft de Staat uitvoering aan het 
voorzorgbeginsel. Dat doet de Staat door de door de ICNIRP vastgestelde 
blootstellingslimieten te hanteren, waarbij van belang is dat de ICNIRP, zoals eerder is 
toegelicht, deze limieten regelmatig herziet op basis van de meest recente 
wetenschappelijke inzichten. Dat is recentelijk nog gebeurd, in maart 2020.71 De 
nieuwe limieten zijn derhalve gebaseerd op de actuele wetenschappelijke kennis (en 
onderbouwen overigens dat de oude blootstellingslimieten afdoende waren). De Staat 
neemt deze nieuwe blootstellingslimieten over in de Telecomwet, althans de daarop 
gebaseerde algemene maatregel van bestuur, die in voorbereiding is. Dit is van belang 
omdat, zoals eerder is opgemerkt, het RIVM recentelijk heeft geoordeeld dat 

"alle wetenschappe/ijke onderzoeken samen geen bewijs [geven] dat 
blootstelling onder de limieten schadelijk is."72 

7.18 In dat kader is ook nog van belang dat door de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Den Haag in een zeer recente uitspraak, waar ook adviezen van het RIVM en andere 
wetenschappelijke organisaties een rol speelden, heeft overwogen dat "de Staat [ ... ] 
op de actuele adviezen van deskundigen [mag] vertrouwen en zijn beleid daar in zeer 
belangrijke mate op afstemmen [ ... ]". 

Vzr. Rb Den Haag 3 aprii 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3010, rov. 4.8 (Corona). 

7.19 Zoals eerder is besproken, voert het Agentschap Telecom, om zeker te stellen dat de 
blootstellingslimieten niet worden overschreden, regelmatig controles uit door 
veldsterktemetingen uit te voeren en door te controleren of apparatuur voldoet aan de 
EMC-richtlijn?? en de Radioapparatenrichtlijn74 en dus geen risico's opleveren voor de 
gezondheid en de veiligheid van mens en dier. 

69 Mededeling van de Europese Commissie van 2 februari 2000, COM/2000/0001 def., p. 8-11. 
70 producties 52 en 53 van Stop5GNL. 
71 Zie productie 1 van de Staat. 
72 Productie 8 van de Staat, p. 3. 
73 Richtlijn 2014/30/EU, PbEU L 96/79, 29.3.2014. 
« Richtlijn 2014/53/EU, PbEU L 153/62, 22.5.2014. 
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7 .20 Verd er voeren de Gezondheidsraad en het RIVM met regelmaat literatuuronderzoek uit 
naar de gezondheidseffecten van de (langdurige) blootstelling aan elektromagnetische 
straling. Dat heeft geresulteerd in diverse onderzoeksrapporten, waarvan enkele al 
uitvoerig in hoofdstuk 3 hiervóór zijn besproken. 

7.21 Die rapporten worden weer betrokken bij de afwegingen die de regering en de 
volksvertegenwoordiging maken bij de vormgeving van beleid; ook het beleid ter zake 
van het mogelijk maken van het gebruik van diverse frequentiebanden voor 5G 
technologie (waarbij de keuze of dit ook werkelijk gebeurt bij de vergunninghouder 
ligt). 

Zie in deze zin ook de Kamerbrief van 16 aprii 2019, inzake 5G en gezondheid, 

productie 7 van de Staat. 

7.22 Ook financiert de Staat met 16,6 miljoen euro onderzoek naar elektromagnetische 
velden en gezondheid. De Staat wijst hier op het door ZonMW gecoördineerde 
onderzoeksprogramma 'Elektromagnetische velden en gezondheid'75, dat onderdeel 
uitmaakt van de Europese Cohort Study of Mobile Phone Use and Health (COSMOS).76 

COSMOS is 

"an international cohort study investigating the possible health effects of long 
term use of mobile phones and other wireless technologies. 
[ ... ] 
[COSMOS] aim[s] to track the health status of participants using 
questionnaires and health registry data for 20 to 30 years. Health outcomes to 
be studied include risk of cancers, benign tumors, neurological and 
cerebro vascular diseases, as well as changes in occurrence of specific 
symptoms over time, such as headache and sleep disorders. 

Each of the 6 [participating] countries [including The Netherlands] uses similar 
study protocols, which enables us to pool the data. Combining data is 
necessary to address the possible associations between RF-EMF exposure and 
relatively rare diseases such as cancer of the brain." (onderstreping adv.) 

7.23 COSMOS is een langetermijnonderzoek en betreft epidemiologisch onderzoek naar de 
effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid. Anders dan Stop5GNL stelt 
(onder meer § 70) wordt er dus wel degelijk onderzoek gedaan naar de effecten van 
EMV op gezondheid op de lange termijn.77 

75 https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma 
deta i I/ elektro magnetische-velden-en-gezondheid/ 

76 zie http://www.thecosmosproject.org/about-the-study/. 
77 Zie in deze zin ook de volgende studies, te raadplegen via de website van ZonMW: 

https://www. zon mw. nl/nl/ onderzoek-resultaten/fundamen tee I-on derzoek/prog ram mas/program ma 
detai I/ elektro magnetische-velden-en-gezondheid/projecten/ 
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7 .24 Tot slot wijst de Staat hier op het Kennisplatform EMV. In het Kennisplatform werken 
diverse partijen samen die kennis hebben op het gebied elektromagnetische velden en 
gezondheid, die wetenschappelijk onderzoek hiernaar doen, maar ook in staat zijn 
wetenschappelijke onderzoeken te beoordelen, die deskundig zijn op het gebied van 
medische milieukunde en die inzicht hebben in de vragen die bij burgers leven op het 
gebied van EMV en gezondheid: RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, 
Agentschap Telecom en ZonMw. De Gezondheidsraad heeft een adviserende functie. 

Zie nader over de functie van het Kennisplatform: 
https://www.kennisplatform.nl/over-het-kennisplatform-elektromag netische 
velden/. 

7.25 Gezien het voorgaande is evident dat de Staat in overeenstemming handelt met het 
voorzorgsbeginsel. De Stichting heeft gezien het gestelde achter § 133-153 van de 
kortgedingdagvaarding ook niet aannemelijk gemaakt, laat staan bewezen, dat dit niet 
zo zou zijn. De Staat wijst in dat kader nog op het volgende. De Gezondheidsraad 
heeft, zoals Stop5GNL ook zelf opmerkt in de kortgedingdagvaarding, in 2008 een 
rapport uitgebracht over voorzorg.78 Het is ook de Gezondheidsraad geweest die 
meerdere systematische literatuurstudies heeft uitgevoerd naar de epidemiologische 
en dierexperimentele gegevens over de gezondheidsrisico's van de blootstelling aan 
radiofrequente elektromagnetische velden (zie hoofdstuk 3 hiervóór). 

7.26 Voor deze procedure is verder van belang dat de resultaten van deze onderzoeken 
voor de Gezondheidsraad slechts reden zijn geweest om verder onderzoek voor te 
stellen (waar door de Staat ook gehoor aan is en wordt gegeven (zie§ 7.29-7.30) en 
de suggestie te doen het ALARA-beginsel toe te passen (waarover hieronder meer)).79 

7.27 Overigens wijst de Gezondheidsraad op pagina 54 van dit rapport naar zijn rapport 
inzake voorzorg, 'Voorzorg met rede' uit 2008. De Gezondheidsraad heeft dus ook het 
voorzorgsbeginsel betrokken bij de opstelling van het rapport, maar dat is geen 
aanleiding geweest voor de Gezondheidsraad om met andere aanbevelingen te komen 
dan de aanbevelingen die hij heeft gedaan. 

7.28 De Staat wijst in dit kader ook op onderstaande uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarin de hoogste bestuursrechter 
overweegt dat gegeven de conclusies van de Gezondheidsraad in zijn rapporten over 
gezondheidsrisico's en de veiligheid met betrekking tot blootstelling van mensen aan 
elektromagnetische velden, er geen aanleiding is om uit voorzorg andere maatregelen 

Pooled community-based cohort study on health effects of exposure to electromagnetic fields 
(Projectnummer 85200001); 
Linking the Dutch prospective cohort study on ELF and RF exposure to the international cohort study on 
mobile phone use and health and creating a central data analysis center: COSMOS+ (Projectnummer 
85500003). 

78 productie 53 van Stop5GNL. 
79 productie 12 van de Staat, p. 54. 
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te nemen dan die er worden genomen, zoals bijvoorbeeld het introduceren van lagere 
blootstellingslimieten. 

Zie: 
ABRvS 1 aprii 2020, ECLI:NL:RVS:2020:924, ov. 5.2; 
ABRvS 5 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3979, ov. 14; 
ABRvS 21 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2518, ov. 3.3; 
ABRvS 21 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR5664, ov. 2.6.3. 

7 .29 Tot slot wijst de Staat erop dat hij ook in de toekomst onderzoek zal laten blijven doen 
naar de risico's van EMV voor mensen, daarbij uitvoering gevend aan het 
voorzorgbeginsel. De Staat wijst in dat kader op de beslissing van de regering het 
eerdergenoemde COSMOS-onderzoek voort te zetten tot 2023.80 

7.30 Dus ondanks de bevindingen van de Gezondheidsraad en het RIVM dater geen bewijs 
is voor gezondheidsrisico's indien de blootstelling aan elektromagnetische velden lager 
is dan de blootstellingslimieten,°' blijft er onderzoek worden gedaan. Op deze wijze 
wordt niet alleen uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de Gezondheidsraad 
en het RIVM.8? Ook biedt dit de mogelijkheid voor de regering de resultaten van de 
nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op de voet te blijven volgen en zo vinger aan 
de pols te houden. Het maakt het mogelijk om - als dat nodig zou zijn - beleid aan te 
passen, praktische voorlichting te intensiveren gericht op het verminderen van 
blootstelling aan elektromagnetische velden door onder meer mobiele telefoons en in 
te zetten op intensivering van de handhaving van blootstellingslimieten. Mocht nieuw 
wetenschappelijk onderzoek daartoe aanleiding geven dan zal er in ieder geval ook 
met ICNIRP in overleg worden getreden over de vraag of er een noodzaak bestaat om 
de meest recente Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 
300 GHz), die dateren van maart 2020, aan te passen. 

7.31 Tot slot is van belang te melden dat het Agentschap Telecom een vinger aan de pols 
houdt en zal blijven controleren of de veldsterkte niet uitkomt boven de blootstellings 
limieten. Oat gebeurt ook in het geval vergunninghouders overgaan tot de inzet van 
5G-technologie. Het Agentschap Telecom gaat dit onder meer doen door de volgende 
maatregelen te nemen: 

er worden per jaar honderden cumulatieve (breedbandige) steekproefmetingen 
gedaan op verschillende locaties en tijdstippen. Een breedbandige meting 
houdt in dat op een locatie de optelsom wordt gemeten van alle 'straling' (2G, 
3G, 4G, 5G, omroep) waaraan een persoon wordt blootgesteld. 
Agentschap Telecom kiest daarbij voor risicogestuurd toezicht, wat inhoudt dat 
ook metingen worden gedaan op plekken met meerdere antennes en op 

8o productie 7 van de Staat, p. 4 
81 Zie $ 3.49-3.50 van deze conclusie. 
82 zie productie 12 van de Staat, p. 54 en productie 8 van de Staat, p. 38. 
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publiek toegankelijke plekken waar mensen relatief dichtbij een antenne 
kunnen kamen. 
Agentschap Telecom besteedt speciale aandacht aan nieuwe 
antennetechnieken en recent geveilde frequenties. 
Agentschap Telecom doet op basis van alle metingen statistische analyses om 
de gemiddelde veldsterkte in Nederland te monitoren door dejaren heen. 
Agentschap Telecom publiceert alle meetresultaten. 

7 .32 Stel nu dat zou worden geconstateerd dat de gemeten 'straling' waaraan een persoon 
wordt blootgesteld hager ligt dan de blootstellingslimieten - wat niet wordt verwacht 
en waar ook geen aanwijzingen voor zijn - dan zal het Agentschap Telecom ingrijpen 
en afdwingen dat apparatuur wordt uitgeschakeld of bijgesteld. Dat zal ook gebeuren 
als op basis van toekomstig onderzoek de blootstellingslimieten naar beneden worden 
bijgesteld en die lagere limieten zouden worden overschreden. Kortom, als het 
noodzakelijk macht zijn in te grijpen, dan kan dat. 

7.33 Samenvattend. Het voorzorgbeginsel maakt een integraal onderdeel uit van de 
richtlijnen en besluiten van de Unie die Nederland gehouden is tijdig en volledig te 
implementeren. Los daarvan geeft de Staat uitvoering aan het beginsel door de 
blootstellingslimieten van ICNIRP als uitgangspunt te nemen, in te zetten op de 
voortzetting van wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico's van de 
blootstelling aan EMV, ook op de lange termijn, toe te zien op de handhaving van 
blootstellingslimieten door Agentschap Telecom, en door inzet van het Kennisplatform 
EMV, die wetenschappelijke kennis over elektromagnetische velden voor het publiek 
ontsluit en ook voorlichting geeft - aan mensen die dan om wat voor reden dan ook 
wensen - over hoe blootstelling te beperken. Anders dan Stop5GNL betoogt (onder 
meer § 147 en 148 van de kortgedingdagvaarding), handelt de Staat gezien het 
voorgaande in overeenstemming met het voorzorgbeginsel en is er geen sprake van 
een handelen in strijd met wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk 
verkeer betaamt en is ook niet aangetoond, laat staan bewezen, dat hier sprake van 
zou zijn. 

ALARA 
7 .34 Stop5GNL verwijst op enkele plaatsen in de kortgedingdagvaarding naar het ALARA 

beginsel. In het merendeel van de gevallen is het slechts signalerend. Op een enkele 
plaats in de kortgedingdagvaarding suggereert de Stichting dat de regering geen 
uitvoering zou geven aan het beginsel, zonder dit verder te onderbouwen.83 Omdat het 
voorzorgbeginsel en ALARA-beginsel een enkele keer samen worden genoemd zal 
hieronder kort op het ALARA-beginsel worden ingegaan. 

7 .35 Eerder in deze conclusi e van antwoord in kort geding is de Staat al ingegaan op het 
ALARA-beginsel. Zo is achter 3.12 hiervóór al opgemerkt dat de partijen bij het 
Antenneconvenant het ALARA-beginsel onderschrijven en hebben afgesproken de 

83 zie 5 76 van de kortgedingdagvaarding van Stop5GNL. 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Postbus 11756 2502 AT Den Haag +31 70 515 3000 pelsrijcken.nl 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 



PELS RI¡CKEN 63/75 

blootstelling van het publiek aan EMV zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden (en 
in ieder geval beneden de blootstellingslimieten). In aanvulling daarop merkt de Staat 
nog op dat vergunninghouders hier ook een financieel belang bij hebben. Een laag 
energieverbruik van apparatuur voor telecommunicatie - hetgeen financieel voordelig 
is voor de vergunninghouders - brengt een lage blootstelling aan elektromagnetische 
velden met zieh. 

7 .36 Voorde onderhavige procedure is echter van belang dat het ALARA-beginsel geen rol 
speelt bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm uit artikel 6: 162 BW 
omdat het beginsel geen zelfstandige betekenis heeft. De Stichting stelt overigens ook 
niet dat dit wel het geval zou zijn. Reeds dit brengt met zieh dat het ALARA-beginsel 
voor de beoordeling van de vraag of de Staat onrechtmatig handelt jegens de 
Stichting, althans de personen waarvoor de Stichting stelt op te komen, van geen 
belang is. 

EVRM 

7.37 StopSGNL doet ook een beroep op de artikelen 2 en 8 van het EVRM en stelt dat de 
Staat op basis hiervan een positieve verplichting heeft de uitrol van SG tegen te 
houden, totdat er - kort samengevat - voldoende wetenschappelijke consensus is 
inhoudende dat SG geen gevaar voor de volksgezondheid op de lange termijn oplevert. 

7.38 De Stichting verwijst ter onderbouwing van deze stelling naar de jurisprudentie van 
het EHRM inzake real and immediate risk en fair balance en haalt ook een uitspraak 
aan waarin het EHRM heeft verwezen naar het voorzorgbeginsel.84 StopSGNL laat 
echter na aannemelijk te maken dat de Staat gegeven deze jurisprudentie, ter zake 
van de uitrol van SG gehouden is anders te handelen dan wat de Staat doet. In § 122- 
126 en 139 van de kortgedingdagvaarding wordt slechts in algemene zin een 
beschrijving gegeven van de betreffende EVRM-jurisprudentie. Daarbij wordt niet 
gerefereerd aan het gebruik van SG en de door StopSGNL veronderstelde 
gezondheidsrisico's die dit zou opleveren. Naar het oordeel van de Staat heeft de 
Stichting hiermee niet aan haar stelplicht voldaan terzake van de kennelijk bedoelde 
stelling dat de Staat in strijd handelt met de voor de Staat uit het EVRM 
voortvloeiende positieve verplichtingen, laat staan dat zij dit stevige verwijt voldoende 
aannemelijk heeft gemaakt. 

7.39 In aanvulling hierop merkt de Staat nog het volgende op. Uit de jurisprudentie van het 
EHRM volgt dat alleen een schending van een uit de artikelen 2 of 8 EVRM 
voortvloeiende positieve verplichting wordt aangenomen als de overheid kennis heeft 
of zou moeten hebben van een specifieke risico waaraan een specifieke persoon of 
groep van personen is of wordt blootgesteld: 

t.. ] it was impossible for the administrative and municipal departments 
responsible for supervising and managing the tip not to have known the risks 

8 Zie $ 124, 125 en 139 van de kortgedingdagvaarding van Stop5GNL. 
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inherent in methanogenesis or of the necessary preventive measures, 
particularly as there were specific regulations on the matter[..]. 
It follows that the Turkish authorities at several levels knew or ought to have 
known that there was a real and immediate risk to a number of persons living 
near the Ümraniye municipal rubbish tip. "85 ( onderstreping adv.) 

7.40 Er zijn veel meer uitspraken van het EHRM waarin het voorgaande tot uitgangspunt 
wordt genomen. Zie onder meer de navolgende uitspraak: 

"For a positive obligation to arise, it must be established that the authorities 
knew or ought to have known at the time of the existence of a real and 
immediate risk to the life of an identified individual from the criminal acts of a 
third party and that they failed to take measures within the scope of their 
powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid that 
risk ([Osman v. the United Kingdom, judgment of 28 October 1998, Reports 
1998-VIII]., pp. 3159-60, par. 116)".86 (onderstreping adv.) 

7.41 Het moet dus gaan om een concreet risica, een concreet gevaar op schade en een 
concrete en te identificeren groep van personen die ten gevolge van een blootstelling 
aan een gebeurtenis schade kunnen lijden. Voorts geldt de eis dat de verdragsstaat 
van dit alles op de hoogte moet zijn of moet hebben kunnen zijn. Zoals eerder 
opgemerkt volgt uit wetenschappelijke onderzoeken waaronder het recente onderzoek 
van het RIVM, dat er geen bewijs is dat blootstelling onder de limieten schadelijk is 
voor de gezondheid. Aangezien de blootstellingslimieten van ICNIRP uitgangspunt zijn 
voor het Nederlandse beleid en wet- en regelgeving, is er geen sprake van een real 
and immediate risk zoals als bedoeld in bovengenoemde EHRM-jurisprudentie. 

7.42 Verder volgt uit wat Stop5GNL opmerkt achter § 125 van de kortgedingdagvaarding 
dat de Stichting het belang erkent van de fair balance-test, maar laat de Stichting na 
op te merken wat deze test voor de onderhavige procedure betekent. Uit EHRM 
jurisprudentie volgt dat de test van belang is bij de beoordeling van de vraag of een 
verdragsstaat een positieve verplichting ex artikel 2 en 8 EVRM schendt of heeft 
geschonden: 

"In determining whether or not a positive obligation exists, regard must be 
had to the fair balance that has to be struck between the general interest of 
the community and the interests of the individual, the search for which 
balance is inherent in the whole of the Convention [ ...J87 (onderstreping 
adv.) 

7.43 Er moet dus beoordeeld worden of er sprake is van een redelijk evenwicht tussen, 
enerzijds, het betrokken individuele grondrecht en, anderzijds, het algemene belang 
dat door de overheid wordt gediend. Stop5GNL heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit 
niet het geval is, waar de Staat nog aan toevoegt van oordeel te zijn dat dit wél zo is. 

85 EHRM 30 november 2004, AB 2005/43 (Óneryildiz/Turkije), rov. 101. 
86 EHRM 31 mei 2007, 7510/04, EHRC 2007/85 (Kontrová/Slowakije), rov. 50. Vgl. EHRM 20 maart 2008, RvdW 

2008, 794 (Budayeva e.a./Rusland). 
87 EHRM 17 oktober 1986, 9532/81, NJ 1987/945 (Rees/Verenigd Koninkrijk), rov. 37. 
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Door de ICNIRP-blootstellingslimieten over te nemen in wetgeving, in te zetten op de 
voortgang van wetenschappelijk onderzoek en de handhaving van 
blootstellingslimieten, is er een redelijk evenwicht ontstaan tussen de belangen van de 
samenleving bij goede telecommunicatie enerzijds en de bescherming van de 
gezondheid van burgers, ook de personen waarvoor Stop5GNL stelt op te komen, 
anderzijds. 

7.44 Tot slot wijst de Staat nog op de wide margin of appreciation die de Staat toekomt als 
er sprake is van een uit het EVRM voortvloeiende positieve verplichting. Stop5GNL 
besteedt hier geen aandacht aan in de kortgedingdagvaarding en wenst hier kennelijk, 
maar ten onrechte, aan voorbij te gaan. 

7.45 Uitgangspunt in de jurisprudentie van het EHRM is dat een verdragsstaat in 
milieuzaken, waar ook onderhavige procedure toe gerekend moet worden, a wide 
margin of appreciation heeft: 

"The Court has repeatedly stated that in cases raising environmental issues 
the State must be allowed a wide margin of appreciation (see Hatton and 
Others, cited above, $ 100, and Buckley v. the United Kingdom, judgment of 
25 September 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV, pp. 1291 
93, §§ 74-77)."88 (onderstreping adv.) 

7.46 Dit wordt ook bevestigd in een uitspraak van het EHRM van 24 juli 2014, waarin het 
EHRM ook overweegt dat gegeven het beperkte financiële budget van verdragsstaten 
en de prioriteiten die moeten worden gesteld, het aan de verdragsstaat is om te 
bepalen op welke wijze aan een positieve verplichting wordt voldaan: 

"As to the choice of particular practical measures, the Court has consistently 
held that where the State is required to take positive measures, the choice of 
means is in principle a matter that falls within the Contracting State's margin 
of appreciation. There are different avenues to ensure Convention rights, and 
even if the State has failed to apply one particular measure provided by 
domestic law, it may still fulfil its positive duty by other means. In this 
respect an impossible or disproportionate burden must not be imposed on the 
authorities without consideration being given, in particular, to the operational 
choices which they must make in terms of priorities and resources; this 
results from the wide margin of appreciation States enjoy, as the Court has 
previously held, in difficult social and technical spheres (see Budayeva and 
Others, cited above, §§ 134-35). "89 (onderstreping adv.) 

En vervolgens: 

"The scope of the positive obligations imputable to the State in the particular 
circumstances would depend on the origin of the threat and the extent to 

88 EHRM 10 november 2004, 46117/99 (Ta$kin c.s./Turkije), rov. 116. 
89 EHRM 24 juli 2014, EHRC 2014/240 (Brincat c.s./Malta), rov. 101. 
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which one or the other risk is susceptible to mitigation (see Budayeva and 
Others, cited above,§§ 136-137)."9º (onderstreping adv.) 

7.47 Naar het oordeel van de Staat voldoet de Staat aan zijn positieve verplichtingen. De 
Staat neemt voldoende wettelijke en andere maatregelen om de gezondheid van de 
personen waarvoor Stop5GNL stelt op te kernen effectief te beschermen, daarbij 
rekening houdend met de ruime beoordelingsmarge die de Staat gezien de 
jurisprudentie van het EHRM daarbij toekomt. Daarbij is van belang dat de Staat 
rekening houdt met de meest recente wetenschappelijke inzichten, blijkend uit de 
aansluiting die de Staat heeft gezecht bij de ICNIRP-richtsnoeren van maart 2020, en 
de keuze die de Staat heeft gemaakt om het wetenschappelijk onderzoek naar de 
gezondheidsrisico's van de blootstelling aan EMV, ook op de lange termijn, voort te 
zetten. Ook is van belang dat er zal worden ingezet op de handhaving van 
blootstellingslimieten - door Agentschap Telecom - en er vanuit Kennisplatform EMV 
voorlichting wordt gegeven aan consumenten over hoe blootstelling aan EMV kan 
worden beperkt. 

7.48 Kortom, de Staat handelt binnen de ruimte die de wide margin of appreciation de 
Staat biedt en hanteert een fair balance tussen enerzijds het algemeen belang en 
anderzijds de belangen waar Stop5GNL voor stelt op te kernen. Ook is niet 
aannemelijk gemaakt dat gegeven de blootstellingslimieten die in Nederland leidend 
zijn, er sprake is van een real and immediate risk. 

Handvest, IVRK, en Grondwet 
7.49 De Stichting haalt in de kortgedingdagvaarding (§ 127-131) ook het Handvest, het 

IVRK en de Grondwet aan. Stop5GNL laat echter na aan te geven waarom deze hier 
van belang zijn en/of de Staat wel of niet in overeenstemming handelt met het 
Handvest, het IVRK en de Grondwet. Slechts in algemene zin wordt opgemerkt dater 
een positieve verplichting bestaat voor de Staat om maatregelen te nemen ter 
bevordering van de volksgezondheid.91 Daar blijft het bij. 

7.50 Zoals hierboven opgemerkt, voldoet de Staat aan zijn verplichtingen uit het EVRM en 
aangezien er geen reden is te veronderstellen dat het Handvest, het IVRK en de 
Grondwet tot meer aanzet dan waartoe de Staat op basis van het EVRM is gehouden  
en Stop5GNL ook niet aannemelijk heeft gemaakt, laat staan bewezen, dat dit wel het 
geval zou zijn - volstaat de Staat hier met te verwijzen naar wat hiervoor met 
betrekking tot het EVRM is betoogd. 

Urgenda 
7.51 Stop5GNL beroept zieh in de kortgedingdagvaarding (§ 150-153) op de uitspraken die 

respectievelijk de rechtbank Den Haag, het gerechtshof Den Haag en de Hoge Raad 

90 EHRM 24 juli 2014, EHRC 2014/240 (Brincat c.s./Malta), rov. 101. 
91 Zie 5 132 van de kortgedingdagvaarding van Stop5GNL. 
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hebben gedaan in de Urgenda-zaak.92 De Stichting laat na duidelijk te maken waarom 
een beroep wordt gedaan op deze uitspraken. In de betreffende paragrafen wordt 
niets opgemerkt over de uitrol van 5G en/of het gebruik van 5G-technologie en de 
door Stop5GNL veronderstelde daaraan verbonden gezondheidsrisico's. Het wordt 
kennelijk aan de Staat overgelaten om in te schatten wat het belang is van dit deel 
van de kortgedingdagvaarding voor wat Stop5GNL met deze kortgedingdagvaarding 
tracht te bewerkstelligen. 

7.52 In die zin valt ook op dat de Stichting, kennelijk, een beroep doet op zowel de 
uitspraak van rechtbank Den Haag, het gerechtshof Den Haag als die van de Hoge 
Raad. Oat is niet zonder belang. In de uitspraak van de rechtbank speien 
gevaarzetting en de Kelderluikcriteria een belangrijke rol. Oat is niet het geval in de 
uitspraken van het hof en de Hoge Raad. Daarin draait om de vraag of de Staat 
voldoende uitvoering geeft aan de positieve verplichtingen de Staat op basis van de 
artikelen 2 en 8 EVRM heeft. 

7.53 Los daarvan merkt de Staat op dat de parallel die Stop5GNL kennelijk veronderstelt 
met wat in de Urgenda-zaak aan de orde is niet opgaat. Zo cordelen de rechtbank, het 
hof en de Hoge Raad, onder verwijzing naar onder meer de rapporten van de 
International Panel on Climate Change (IPCC) over klimaatverandering, de 
verschillende UNEP Emission Gap Reports, het Akkoord van Parijs en broeikasgas 
emissiedata uit European Database for Global Atmosferic Research (EDGAR) dat 
sprake is van een "reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er 
een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden 
geconfronteerd met verlies van leven en/of verstoring van het gezinsleven." 

HR 20 december 2019 ECLI:NL:HR:2019:2006, rov. 4.7. 

Zie in dezelfde of vergelijkbare zin: 
o Rb Den Haag 24 juni 2015 ECLI:RBDHA:2015:7145, 4.65; 
o Hof Den Haag 9 oktober 2018 ECLI:NL:GHDHA:2018:2591, rov. 37, 44 

en 45. 

7.54 Ook de Staat heeft in de Urgencia-procedure erkend dater een dringende noodzaak 
bestaat maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, 
maar de Staat en Urgencia verschilden van inzicht over het tempo waarin deze 
maatregelen zouden moeten worden genomen. 

7.55 Oat zijn belangrijke verschillen met de onderhavige procedure. Op basis van het 
wetenschappelijk onderzoek van onder meer de Gezondheidsraad, het RIVM en ICNIRP 
hebben uitgevoerd is er geen bewijs dat blootstelling aan elektromagnetische velden 

9? Rb Den Haag 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDA:2015:7145, Hof den Haag 9 oktober 2018, 
ECLI:NL:GHDHA:2018:2591 en Hoge Raad 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006. 
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onder de ICNIRP-Iimieten schadelijk is voor de gezondheid.93 De Staat heeft ook niet 
erkend dat dit wel het geval zou zijn; integendeel. Reeds daarom gaat de vergelijking 
met de uitspraken in de Urgenda-zaak niet op. 

7.56 Op één punt bestaat er wel gelijkenis tussen de onderhavige procedure en de 
Urgenda-zaak. De Hoge Raad overweegt in het arrest van 20 december 2019 dater 
"een grote mate van internationale consensus bestaat over de dringende noodzaak 
van een reductie in 2020 van minimaal 25-40% van de uitstoot van broeikasgassen 
ten opzichte van 1990 door Annex I-landen",94 wat van belang blijkt voor de Hoge 
Raad om te komen tot het oordeel dat van de Staat verwacht mag worden dat 
aanvullende emissiereductiemaatregelen worden genomen. Ook ter zake van wat in de 
onderhavige procedure aan de orde is bestaat een grote mate van consensus, namelijk 
ter zake van het gebruik van de ICNIRP-blootstellingslimieten. Voor een aanzienlijk 
deel van de landen waar 5G gaat worden gebruikt zijn de blootstellingslimieten 
leidend, net als voor Nederland. 

Zie o.a.: 
Productie 9 van de Staat, p. 10 en 11. 
EMFs.info, Compilation of EMF limits and standards worldwide.95 

Bundesamt für Strahlenschutz (2016) Internationaler Vergleich der rechtlichen 
Regelungen im nichtionisierenden Bereich. Band 1 Ländervergleich der 
Regelungen für elektrische, magnetische und elektro-magnetische Felder(0 Hz 
- 300 GH2).96 

Daarvan uitgaande bestaat er geen aanleiding de vorderingen van de Stichting toe te 
wijzen. 

8 Nagekomen producties StopSGNL 

8.1 Stop5GNL heeft op 16 aprii 2020 nog 10 producties in het geding gebracht; de 
producties 59 tot en met 68 (totaal 185 pagina's). In de begeleidende brief staat dat 
de Stichting van plan is om in de door haar te nemen conclusie van repliek een beroep 
te doen op deze producties. Uit de e-mail van Team handel, Kort geding van de 
rechtbank Den Haag van 14 aprii 2020, 13.16 uur, volgt dat het Stop5GNL is 
toegestaan uiterlijk op 16 april 2020 nadere producties in te dienen, zodat de 
gedaagde partij daarop - desgewenst - kan reageren in de conclusie van antwoord. In 
de begeleidende brief van de Stichting wordt echter nagelaten aan te geven waarom 
deze producties precies zijn overgelegd zodat de Staat daarnaar moet gissen. 

93 zie $ 3.7-3.8, 3.17, 3.34, en 3.48-3.50 van deze conclusie. 
9+ HR 20 december 2019 ECLI:NL:HR:2019:2006 (Urgenda), rov. 7.2.11. 
95 Te raadplegen via: http://www.emfs.info/limits/world/compilation-download/. Zie ook 

http://www.emfs.info/limits/world/ 
96 Te raadplegen via: https://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de;0221 

2016021914007 /3/BfS 2016 3614580010 Bdl.pdf. 
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8.2 De eisen van een behoorlijke rechtspleging brengen mee dat een partij die een beroep 
wil doen op uit bepaalde producties blijkende feiten en omstandigheden, dit op een 
zodanige wijze dient te doen dat voor de rechter duidelijk is welke stellingen hem ter 
beoordeling worden voorgelegd en dat voor de wederpartij duidelijk is waartegen zij 
zieh moet verweren. De enkele omstandigheid dat uit door een partij overgelegd stuk 
een bepaald feit blijkt, impliceert niet dat zij zieh ter ondersteuning van haar 
standpunt op dat feit beroept. 

Dat is vaste rechtspraak van de Hoge Raad. Vgl. HR 10 maart 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:404, HR 23 oktober 1992, ECLI:NL:HR:ZC0729 en HR 8 
januari 1999, ECLI:NL:HR:ZC2810. 

8.3 Voorde Staat is- bij gebreke aan een (voldoende) toelichting op de producties  
onvoldoende duidelijk waartegen hij zieh op dit punt precies moet verweren in zijn 
conclusie van antwoord in kort geding. Het nalopen en onderbouwd weerspreken van 
deze producties, onder het doen van aannames over wat de Stichting er precies mee 
wil, zou bovendien veel tijd, pagina's en nieuwe producties vergen, wat- zeker in kort 
geding- de grenzen van een goede procesorde zou overschrijden. 

8.4 Voor zover de voorzieningenrechter al toestaat dat Stop5GNL bij conclusie van repliek 
een beroep doet op een of meerdere van deze producties - de Staat wijst hier op de 
eerdergenoemde e-mail van de rechtbank van 14 aprii 2020 - merkt de Staat hier kort 
het volgende op. Indien en voor zover het Stop5GNL wordt toegestaan om in de 
conclusie van repliek een beroep te doen op deze producties en haar betoog aan de 
hand daarvan uit te breiden ten opzichte van de dagvaarding, wenst ook de Staat in 
zijn te nemen conclusie van dupliek hierop nader te reageren. In dat geval zijn dit 
echter de facto producties voor de tweede schriftelijke ronde, en moet het ook de 
Staat vrijstaan om, zo dat nodig zou zijn, in de tweede ronde producties in te brengen. 

8.5 De Staat geeft niettemin een karte reactie op overgelegde producties: 

Productie 59: 
Deze productie betreft een print van een webpagina van de Rijksoverheid. De 
print is vermoedelijk overgelegd om te betogen dat het de Staat is die 5G 
introduceert. Dat is echter niet het geval. Zoals ook volgt uit de kop van het 
bericht maakt de veiling in 2020 van verschillende frequentiebanden het voor 
vergunninghouders mogelíjk om 5G-technologie toe te passen. Zoals eerder 
opgemerkt in deze conclusie van antwoord in kort geding is er echter sprake 
van technologieneutraliteit en is het niet de Staat die voorschrijft of afdwingt 
dat 5G-technologie wordt ingezet. 
Productie 60: 
Als het rapport van de Gezondheidsraad uit 1975 iets aantoont, is het dater 
bij de Staat en de Gezondheidsraad al lang aandacht bestaat voor mogelijke 
gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Relevant voor deze zaak 
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is het rapport niet. Het is 45 jaar oud en dateert van vóór de ontwikkeling van 
moderne mobiele ( en zelfs draadloze) telefonie. Het rapport is door de tijd en 
de wetenschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen 45 jaar achterhaald. 
Overigens gaat het rapport vooral over industriële toepassing van 
elektromagnetische velden in radarapparatuur en magnetrons, en de 
blootstelling van mensen die daarmee werken. Het rapport is grotendeels 
technisch van aard, en ook opgesteld door een commissie die voornamelijk uit 
technici bestand. Het korte deel dat over gezondheidseffecten gaat bevat geen 
uitgebreide en systematische analyse, maar haalt enkele publicaties aan, die 
ook niet allemaal in de literatuurlijst zijn terug te vinden. Hoe dan ook, anno 
2020 baseert de Gezondheidsraad zieh voor zijn advisering, en de Staat voor 
zijn beleid en wet- en regelgeving, uiteraard op de huidige stand van de 
wetenschap en onder toepassing van de huidige standaarden van 
wetenschapsbeoefening. Er heeft in de afgelopen 45 jaar zeer veel onderzoek 
plaatsgevonden naar niet-thermische effecten van elektromagnetische straling, 
en gezondheidseffecten hiervan bij blootstelling onder de geldende limieten 
zijn niet aangetoond. 
Productie 61: 
In het interview met prof. Hans Kromhout doet hij uitlatingen op persoonlijke 
titel, niet namens de Gezondheidsraad. Zoals eerder in deze conclusie 
opgemerkt, is debat inherent aan wetenschapsbeoefening. Daarom is het juist 
van belang dat meerdere wetenschappers zieh over het totaal aan 
wetenschappelijke bevindingen buigen, zoals de groep wetenschappers die 
deel uit maken van bijvoorbeeld de commissie EMV van de Gezondheidsraad, 
ICNIRP en IARC. Daarnaast kunnen wetenschappers van mening verschillen 
over wat de maatschappelijke consequenties zouden moeten zijn van 
conclusies die uit wetenschappelijk onderzoek kunnen worden getrokken (het 
maatschappelijke debat). Opvattingen over hoe wetenschappelijke bevindingen 
doorwerken in bijvoorbeeld beleid of over welk aanvullend onderzoek nog 
uitgevoerd zou moeten worden om bijvoorbeeld onzekerheden te verkleinen, 
horen vooral in het maatschappelijk debat thuis. De individuele opmerkingen 
van één wetenschapper doen echter geen afbreuk aan de wetenschappelijke 
waarde van de bestaande rapporten waar de Staat zieh op baseert, en brengen 
evenmin juridische verplichtingen mee om anders te handelen dan de Staat nu 
doet. Kromhout distantieert zieh in dit interview overigens ook niet van de 
overgelegde rapporten van de Gezondheidsraad. Wei van "'activistische' 
academici die brandbrieven schrijven" en van de beschuldiging dat ICNIRP 
wordt "betaald door de industrie". (De weergave van) Kromhouts stelling dat 
"de ICNIRP-norm [ ... ] vol ledig gebaseerd is op opwarming" is overigens in 
zoverre onjuist dat de ICNIRP-richtlijnen zijn gebaseerd op alle 
wetenschappelijke onderzoeken naar alle mogelijke gezondheidseffecten van 
elektromagnetische velden. Daaruit blijkt dat voor wat betreft radiofrequente 
velden, nadelige effecten van overmatige opwarming de enige 
wetenschappelijk aangetoonde gezondheidseffecten zijn (zie § 3. 7 en verder 
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hiervóór). Kromhout pleit ook voor het voortzetten van onderzoek om over 
sommige aspecten nog meer te weten te komen. En dat gebeurt ook (zie ook 
hiervóór). 

Productie 62: 
Dit is een ingezonden brief van een Nederlandse huisarts die zieh geregeld in 
de media uitlaat over haar zorgen over 'elektrohypersensitiviteit'. Uit haar (niet 
onderbouwde) stelling dat in het buitenland "steeds meer mensen met vage 
klachten" zieh zouden melden, kan geen conclusie worden getrokken over een 
causaal verband tussen blootstelling aan EMV en die vage klachten die door 
sommigen kennelijk aan EMV worden toegeschreven. Volgens de huidige stand 
van de wetenschap is er bijvoorbeeld geen verband aangetoond tussen 
blootstelling aan EMV en aan 'elektrohypersensitiviteit' toegeschreven klachten 
(vergelijk ook § 3.42 hiervóór). Ook overigens valt de brief op door 
tendentieuze en niet-onderbouwde aannames over de invloed van 'de 
telecomlobby' en spreekt uit de brief een gebrek aan kennis van zaken. Zo is 
bijvoorbeeld de uiteenzetting over de vaststelling van de 61 V/m-limiet (in 
plaats van door het grondige onderzoek dat ICNIRP uitvoert, zoals blijkt uit de 
richtlijnen) een voorbeeld van een feitelijk onjuist verhaal dat in activistische 
kringen wordt verspreid. 
Productie 63: 
Het artikel van Kostoff c.s. is een literatuur-review die niet systematisch van 
aard is (geeft geen zoekmethoden en bijbehorende complete uitkomsten en 
geen kwaliteitscriteria). Er worden vergaande uitspraken in gedaan over 
vermeende tekortkomingen in de wetenschappelijke literatuur over mogelijke 
gezondheidseffecten van radiofrequente EMV, zonder die te staven met een 
systematisch overzicht en analyse van de onderliggende literatuur. De 
paragraaf over 5G is speculatief van aard en bespreekt vooral hypotheses. Het 
artikel beroept zieh op selectieve literatuur, waaronder op het 
wetenschappelijk gediskwalificeerde Biolnitiative Report (zie § 3.69 hiervóór). 
Het artikel is exemplarisch voor de selectieve onderbouwing door StopSGNL 
van haar vorderingen: op basis van een eenzijdige selectie van artikelen die 
haar standpunt onderschrijven, in plaats van op basis van systematische 
review van alle relevante artikelen en een kritische toetsing ervan aan 
wetenschappelijke standaarden, zoals (bijvoorbeeld) de Gezondheidsraad wél 
doet. 
Productie 64: 
Dit is een bericht op een website waarin staat dat, anders dan een aantal 
andere landen, de coronacrisis voor Nederland geen reden is de veiling van de 
700, 1.400 en de 2.100 MHz-frequentiebanden te staken. Achtergrond van de 
beslissing van landen om de veiling te staken is de noodzakelijkheid om voor 
de veilingen in die landen fysieke bijeenkomsten te laten plaatsvinden, wat 
lastig is vanwege het coronavirus. Dat is in Nederland niet het geval. Om die 
reden wordt het dan op dit moment ook niet noodzakelijk geacht om de veiling 
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vanwege corona te staken. Met de grondslagen voor de vorderingen van 
Stop5GNL heeft dit artikel overigens weinig te maken. 

Productie 65: 
Dit betreft een publicatie waarin kritiek wordt geuit op de nieuwe ICNIRP 
richtlijnen. Zoals eerder opgemerkt onderschrijft de Staat de ICNIRP 
richtlijnen, en zijn deze bepalend voor het huidige beleid van de regering en 
zullen deze ook onderdeel gaat uitmaken van wet- en regelgeving. De Staat 
onderschrijft de publicatie dus niet. Tegelijkertijd draagt de Staat er zorg voor 
dat onderzoek naar de gezondheidsrisico's van de blootstelling aan EMV wordt 
voortgezet. In het voorgaande is, onder verwijzing naar diverse onderzoeken 
van nationale en internationale wetenschappelijke organisaties, al op veel van 
de argumenten die in deze publicatie worden gebruikt, ingegaan. 

Productie 66: 
Het als productie 66 overgelegde artikel kent veel aannames en beschrijvingen 
zonder afdoende wetenschappelijke onderbouwing, maar wel met verwijzingen 
naar wetenschappelijk gediskwalificeerde studies zoals het Biolnitiative Report. 
Ook hebben de auteurs geen medische of biologische expertise. 

Productie 67: 
Een document van L. Vriens, gepensioneerd fysicus, van de aan Stop5GNL 
verwante actiegroep StopUMTS. Zijn argumenten vertonen grote overlap met 
die van Stop5GNL en ook zijn selectieve omgang met de wetenschappelijke 
literatuur (het opsommen van publicaties die zijn standpunt ondersteunen in 
plaats van een systematische, wetenschappelijk verantwoorde review) is 
vergelijkbaar met die van Stop5GNL in de dagvaarding. Het is een betoog van 
9 pagina's dat alle kanten op gaat, met (onjuiste en onvolledige) stellingen, in 
een productie, waar door Stop5GNL in de dagvaarding geen concreet beroep 
op is gedaan en waaraan zij geen concrete gevolgtrekking heeft verbonden. 
Het nalopen en onderbouwd weerspreken hiervan zou weer vele pagina's en 
nieuwe producties vergen, wat- zeker in kort geding- de grenzen van een 
goede procesorde zou overschrijden. 
Productie 68: 
Anders dan Stop5GNL doet voorkomen is het overgelegde document niet van 
(een onderzoekscommissie) van de Europese Commissie, maar vaneen 
individuele auteur van EPRS, de European Parliamentary Research Service. 
EPRS adviseert, net als andere organisaties overigens, het Europese 
Parlement. Het is de Staat ook bij dit document, nu een toelichting ontbreekt, 
niet duidelijk waarom Stop5GNL het in het geding brengt. Het overgelegde 
memo kent overigens een duidelijk disclaimer: "The content of the document 
is the sole responsibility of its author(s) and any opinions expressed herein 
should not be taken to represent an official position of the Parliament" 
(onderstreping adv.). 

Samenvattend geven de aanvullende producties de Staat geen aanleiding om zijn 
hiervóór uiteengezette standpunten te wijzigen. 
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9 Conclusie 

Stop5GNL heeft geen spoedeisend belang bij andere vorderingen over de veiling van 
c.q. (het toestaan van) het gebruik van frequenties, dan de vorderingen die over de 
veiling van de 700 en 1.400 MHz-banden gaan. Haar vorderingen over het toestaan 
van mogelijk gebruik van frequenties voor 5G stuiten bovendien af op farmele 
rechtskracht. De vorderingen die niet over de frequentieveiling gaan, zijn onvoldoende 
bepaald geformuleerd om tot een verbod of bevel te kunnen leiden. Inhoudelijk heeft 
Stop5GNL niet aannemelijk gemaakt, laat staan bewezen, dat de Staat onrechtmatig 
handelt jegens de Stichting of de personen waarvoor zij stelt op te komen. Stop5GNL 
heeft onvoldoende aangevoerd om aan te nemen dat de Staat in strijd heeft gehandeld 
of handelt met de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm uit artikel 6: 162 BW, ingekleurd 
door onder meer het voorzorgbeginsel en het EVRM. De Staat geeft door de gekozen 
wijze van handelen juist uitvoering aan het voorzorgbeginsel en geeft ook uitvoering 
aan de voor hem uit het EVRM voortvloeiende positieve verplichtingen. 

De Staat concludeert dan ook tot weigering van de gevraagde voorzieningen, met 
veroordeling van Stop5GNL in de kosten van deze procedure. 

names ms. Ii9o eo (as, 

4In 
or. F.Veldhuis, aduocoat. 
Advocaten 
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10 Producties inz. Staat/Stichting StopSGNL 

l. ICNIRP guidelines for limiting exposure to electromagnetic field (100 kHz to 
300 GHz), ICNIRP, maart 2020. 

2. Differences between the ICNIRP (2020) and previous guidelines. 
3. ICNIRP Statement on the "Guidelines for limiting exposure to time-varying 

electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)", Health 
Physics 97(3):257-258, 2009. 

4. Antenneconvenant (Convenant in het kader van het Nationaal Antennebeleid 
inzake de plaatsing van vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele 
communicatie), 28 sept. 2010. 

5. Agentschap Telecom, Rapport veldsterktemetingen op 5G-testlocaties, 23 
september 2019. 

6. Agentschap Telecom, Veldsterktemetingen aan installaties in de 26 GHz 
band, 20 november 2019. 

7. Brief staatssecretaris EZK en minister MZS aan de Tweede Kamer van 16 
april 2019, inzake 5G en gezondheid. 

8. RIVM en Agentschap Telecom, Verkenning van de blootstelling aan 
elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen. Small cells en 
massive MIMO, december 2019. 

9. RIVM, Comparison of international policies on electromagnetic fields (power 
frequency and radiofrequency fields), januari 2018. 

10. Gezondheidsraad, Mobile phones and cancer. Part 1: Epidemiology of 
tumours in the head, 3 juni 2013. 

11. Gezondheidsraad, Mobile phones and cancer. Part 2. Animal studies on 
carcinogenesis, 5 september 2014. 

12. Gezondheidsraad, Mobile phones and cancer. Part 3. Update and overall 
conclusions from epidemiological and animal studies, 1 juni 2016. 

13. FDA (U.S. Food & Drug Administration) (2020) Review of Published Literature 
between 2008 and 2018 of Relevance to Radiofrequency Radiation and 
Cancer. FDA, Silver Spring (voorblad en conclusie). 

14. Wissenschaftliche Beirat Funk (2019) Konsensusbeschluss WBF 
Expertenforum 2019. Wissenschaftliche Beirat Funk, Wien. Wissenschaftliche 
Beirat Funk (2004) Mobilfunk und Gesundheit. Konsensus-Konferenz 2004. 
Wissenschaftliche Beirat Funk, Wien. 

15. SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health 
Risks) (2015) Potential health effects of exposure to electromagnetic fields 
(EMF). European Commission, Brussels (voorblad en conclusie). 

16. KNAW e.a., Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door 
belangenverstrengeling, 2017. 

17. Jaarbericht Gezondheidsraad EMV 2008. 
18. Jaarbericht Gezondheidsraad EMV 2006. 
19. Jaarbericht Gezondheidsraad 2005 (bespreking van het REFLEX-report, 

voorblad, aanbiedingsbrief, hoofdstuk 8). 
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20. Kennisplatform ElektroMagnetische Velden, 'Het Bio-Initiative rapport: een 
pleidooi voor lagere blootstellingslimieten', Kennisbericht 2008-001 - 1. 

21. Gezondheidsraad, briefadvies Bioinitiative rapport aan de Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimte Ordening en Milieubeheer (VROM), 2 september 
2008. 

22. Committee on Man and Radiation (2009) COMAR technical information 
statement: expert reviews on potential health effects of radiofrequency 
electromagnetic fields and comments on the bioinitiative report. Health 
Physics 97: p. 348-356. 

23. Bundesamt für Strahlenschutz (2019) Stellingnahme zum "Bioinitiative 
Report". 

24. ICNIRP Note on Recent Animal Carcinogenesis Studies (NTP en Ramazzini 
Institute), München, Duitsland, Health Physics 2020/118. 

25. Brief Europese Commissie (over 5G-appeal), 29 november 2017. 

Aanvullende producties van de Staat: 

26. Memo bespreking van onderzoekspublicaties waarop Stop5GNL zieh beroept 
27. Rapport van het onderzoek dat das Büro für Technikfolgenabschätzung beim 

Deutschen Bundestag (TAB) in opdracht van de Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung heeft gedaan over onder meer het 
ECOLOG-instituut (voorblad en relevante pagina's). 

28. G. Speit, R. Gminski Ren Tauber R., 'Genotoxic effects of exposure to 
radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) in HL-60 cells are not 
reproducible.', Mutat Res. 2013 Aug 15;755(2):163-6. 

29. Vijayalaxmi, Prihoda T.J. (2019) Comprehensive Review of Quality of 
Publications and Meta-analysis of Genetic Damage in Mammalian Cells 
Exposed to Non-Ionizing Radiofrequency Fields. Radiation Research 191:20 
30 (abstract). 

30. Matalatala, M.; Deruyck, M.; Shikhantsov, S.; Tanghe, E.; Piets, D.; Goudas, 
S.; Psannis, K.E.; Martens, L.; Joseph, W. Multi-Objective Optimization of 
Massive MIMO 5G Wireless Networks towards Power Consumption, Uplink and 
Downlink Exposure. Appl. Sci. 2019, 9, 4974. 
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