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herziening van de beoordeling en het beheersen van de gevaren van 
elektromagnetische velden voor de volksgezondheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van opvatting dat een herziening van de beoordeling en de beheersing van de 
risico's van elektromagnetische velden (EMV's) voor de volksgezondheid dringend 
noodzakelijk is met het oog op het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van de 
volksgezondheid. Hij meent dat de huidige normen zijn gebaseerd op verouderde 
onderzoeksgegevens waarbij veelal alleen de thermische effecten werden gemeten. Indiener 
verzoekt om de instelling van een onpartijdige commissie voor onderzoek naar de effecten 
van EMV's aan de hand van de nieuwste gegevens en inzichten, een evaluatie van alle 
bestaande referentiewaarden, bestudering van alternatieve referentie- en maximumwaarden, 
invoering van nieuwe wetgeving ter zake, adequate voorlichting aan het publiek over de 
langetermijneffecten van het gebruik van bepaalde apparaten, verbetering van de (h)erkenning 
van elektrohypersensitiviteit en prioriteit voor de financiering van onderzoek op dit gebied.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

"De Commissie heeft de onafhankelijke wetenschappelijke comités van de EU opgericht om 
wetenschappelijke kwesties te onderzoeken en maakt reeds lange tijd gebruik van de diensten 
van deze comités. Het meest recent is het Wetenschappelijk Comité van de Europese 
Commissie voor nieuwe gezondheidsrisico’s (SCENIHR) om advies gevraagd over 
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bovengenoemd onderwerp. De comités bestaan uit onafhankelijke deskundigen die ad 
personam zijn aangewezen op basis van hun wetenschappelijke kwaliteiten. Deze 
deskundigen gaan bij hun werkzaamheden uit van de beginselen van onafhankelijkheid, 
wetenschappelijke kwaliteit en transparantie. Bij het aanvaarden van hun opdracht leggen zij 
verklaringen af op het gebied van persoonlijke inzet, vertrouwelijkheid en eventuele 
belangenverstrengeling. Zij stellen onafhankelijke wetenschappelijke evaluaties op waarbij zij 
uitgaan van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het opstellen van wetenschappelijk 
advies dat volledig voldoet aan de beginselen van onafhankelijkheid zoals omschreven in de 
reglementen van de wetenschappelijke comités1 vindt plaats aan de hand van een duidelijk 
omschreven procedure en onder begeleiding van een wetenschappelijk ambtenaar van de 
diensten van de Commissie. De jongste beoordeling inzake de gezondheidseffecten van 
EMV's is door SCENIHR goedgekeurd op 19 januari 2009. Meer informatie is te vinden op: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm.

Indiener verzoekt om het onderzoek uit te breiden met een onafhankelijke evaluatie van alle 
bestaande referentiewaarden voor zowel RF/MW als ELF, zoals bepaald door de 
International Commission for Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP):

De Commissie ondersteunt en geeft opdracht tot onafhankelijke wetenschappelijke 
risicobeoordelingen, die worden opgesteld door organen als SCENIHR. De Commissie wenst 
echter tevens onderscheid te maken tussen risicobeoordeling en risicobeheer. De vaststelling 
van de blootstellingsgrenswaarden maakt deel uit van het risicobeheer en daarmee van het 
beleid. Het vormt daarom onderdeel van het normale beleidsvormingsproces.

Indiener verzoekt om alternatieve referentiewaarden en maximale grenswaarden te 
overwegen voor het geval wordt aangetoond dat de referentiewaarden van ICNIRP in hoge 
mate ontoereikend zijn voor het waarborgen van een hoog niveau van 
consumentenbescherming overeenkomstig de beginselen van Europees en internationaal 
recht:

Zoals bepaald in Aanbeveling (1999/519/EG) van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de 
beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz - 300 
GHz, houdt de Commissie de jongste wetenschappelijk ontwikkelingen in het oog om te 
waarborgen dat de fundamentele grens- en referentiewaarden adequaat blijven voor het 
verzekeren van een hoog niveau van bescherming voor de bevolking. Indien wordt vastgesteld 
dat de wetenschappelijke basis voor de bestaande richtsnoeren ontoereikend is, dan vindt er 
een nieuwe evaluatie plaats. De evaluaties door het Wetenschappelijk Stuurcomité (SSC) in 
1998, door het Wetenschappelijk Comité inzake toxicologie, ecotoxicologie en milieu
(CSTEE) in 2001 en door SCENIHR in 2007 en 2009 hadden tot doel om vast te stellen of er 
wetenschappelijke redenen zijn om de basis voor de bestaande richtsnoeren te heroverwegen. 
Tot nu toe was het resultaat van al deze onafhankelijke wetenschappelijke beoordelingen dat 
er geen wetenschappelijke redenen zijn om de bestaande blootstellingsgrenswaarden aan te 
passen.

Indiener verzoekt om een snellere goedkeuring van de nodige wetgeving om te waarborgen 
dat alle apparaten die RF en ELF uitstralen voldoen aan eventuele gewijzigde grenswaarden. 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf
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Deze waarden zouden de status moeten hebben van wettige maximale veiligheidswaarden in 
plaats van aanbevolen richtsnoeren of referentiewaarden:

Er bestaat reeds Europese wetgeving die waarborgt dat alle apparaten die EMV's uitstralen 
voldoen aan de blootstellingsgrenswaarden van Aanbeveling 1999/519/EG. Zoals verzocht 
door de Commissie zorgen de technische normen die zijn vastgelegd in de richtlijnen 
2006/95/EG1 (de LVD-richtlijn) en 1999/5/EG2 (de R&TTE-richtlijn) en die van toepassing 
zijn op alle apparatuur die EMV's uitstraalt en die aanwezig is op de Europese markt ervoor 
dat het publiek niet wordt blootgesteld aan hogere waarden. Het gaat dan ook om wettelijk 
afdwingbare grenswaarden. De sector houdt zich aan deze grenswaarden. Kortgeleden is één 
product aangetroffen dat niet aan de eisen voldeed, maar een onderzoek waarbij een groot 
aantal producten werd gecontroleerd toonde aan dat het hier slechts om een incident ging. Er 
zij tevens op gewezen dat Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad weliswaar niet verbindend 
is voor de lidstaten, maar dat de meeste lidstaten zijn overgegaan tot de tenuitvoerlegging 
ervan3.

Indiener wenst dat wordt gewaarborgd dat het publiek op afdoende wijze wordt voorgelicht 
over de mogelijke gevaren van langdurig gebruik van apparatuur die een aanzienlijke 
hoeveelheid RF/MW uitstraalt, en tevens op de hoogte wordt gesteld van cumulatieve risico's, 
risico's voor kwetsbare bevolkingsgroepen en manieren om de blootstelling aan mogelijk 
schadelijke EMV's te verminderen of te beperken:

De Commissie publiceert alle in EU-verband geproduceerde wetenschappelijke adviezen over 
deze kwesties en stelt ze beschikbaar aan het publiek. Daarnaast worden er voor niet-
deskundigen begrijpelijke versies van de wetenschappelijke adviezen geproduceerd om de 
toegankelijkheid van de informatie voor een breed publiek te verbeteren (zie met name 
http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-fields/index.htm). Daarnaast hebben 
de Wereldgezondheidsorganisatie en nationale instanties informatie over dit onderwerp 
gepubliceerd.

Indiener wil dat de erkenning en diagnose van elektromagnetische overgevoeligheid door 
artsen, alsmede de kennis over de juiste behandeling en de erkenning van elektromagnetische 
overgevoeligheid als functionele beperking worden bevorderd:

Op het gebied van elektromagnetische overgevoeligheid is veel onderzoek verricht. Tot nu toe 
is geen direct verband aangetoond tussen blootstelling aan verschillende soorten EMV's en de 
symptomen waar mensen die beweren elektromagnetisch overgevoelig te zijn melding van 
                                               
1 Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelĳke voorschriften der lidstaten inzake 
elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.
2 Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende 
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun 
conformiteit.
3 Verslag van de Commissie over de toepassing van de aanbeveling van de Raad van 12 juli 
1999 (1999/519/EG) betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 GHz) - Tweede verslag over de tenuitvoerlegging 
2002-2007 (COM(2008) 532 def.).
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maken. Om dit onderwerp nog verder uit te diepen is het nodig dat duidelijke diagnostische 
criteria worden vastgesteld en dat er nieuwe gevalideerde wetenschappelijke hypotheses 
worden geformuleerd die als uitgangspunt voor verder onderzoek kunnen dienen.

Indiener wenst dat prioriteit wordt verleend aan de financiering van onderzoek naar de 
risico's en mechanismen van biologische en genetische gevolgen:

De Commissie en vele lidstaten en derde landen hebben de laatste tien jaar veel geld besteed 
aan onderzoek naar de eventuele gevolgen van EMV's voor de gezondheid. Met name heeft 
de Europese Commissie middelen uit het Vijfde, Zesde en Zevende Kaderprogramma voor 
onderzoek toegewezen aan onderzoek op dit gebied1. Dit heeft een grote hoeveelheid kennis 
opgeleverd op basis waarvan verschillende onafhankelijke wetenschappelijke evaluaties zijn 
uitgevoerd. Binnen het lopende Zevende Kaderprogramma is 3,5 miljoen EUR toegewezen 
aan een meerjarig wereldwijd onderzoek naar het verband tussen hersentumoren en 
blootstelling aan radiofrequentievelden bij kinderen en adolescenten (het project MOBI-
KIDS). Overwogen wordt om prioriteit te verlenen aan de financiering van onderzoek op dit 
gebied, met het oog op de wetenschappelijke lacunes die door SCENIHR zijn vastgesteld."

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf


