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Geachte mevrouw Keijzer,
Eerder heb ik u een mail gestuurd, die ik tevens heb doorgestuurd aan bovenstaande mensen
genoemd in de cc.
Er is geen reactie van u ontvangen. De gezondheidsklachten van vele EHS’ers worden nog steeds
niet gehoord! Daarnaast is EMV (elektromagnetische velden) door IARC gekwalificeerd als klasse
2B mogelijk kankerverwekkend. Met uw 5G beleid en het vastleggen van de blootststellingslimiet
luistert u alleen naar de industrie. Uit dit beleid blijkt absoluut niet dat u besef heeft van uw
verantwoordelijkheid t.b.v. het beschermen van de volksgezondheid.
Daarom acht ik het noodzakelijk mijn zorgen over de aanstaande uitrol van 5G nogmaals te
verduidelijken in deze brief en mijn 1e uitnodiging te herhalen.
Graag ontvang ik u op mijn thuisadres voor een keukentafelgesprek, waarbij ik u wil bijpraten over
onderzoeksuitkomsten van wetenschappers/specialisten uit binnen- en buitenland en over
ervaringen van meetspecialisten in hun werkveld met betrekking tot 2G, 3G en 4G.
Ik wil mijn zorgen nogmaals uiten over de huidige wijze van introductie van 5G en (in verband
daarmee) het verhogen van de stralingsbelasting en maximaal benutten van de
blootstellingsrichtlijn (ICNIRP) zonder adequaat risico-onderzoek naar de effecten op de
volksgezondheid. Ik zit in een landelijk netwerk met relaties naar EU, dat u van echte informatie
‘uit het veld’ kan voorzien.
De belangen zijn groot. Dus wat gaat het worden? De digitale infrastructuur zoals de providers en
de industrie dat voorstaan, met daarbij de opbrengsten voor de overheid, òf onze volksgezondheid
van burgers? U bent als staatssecretaris medeverantwoordelijk voor de gezondheid van alle
burgers! Bovendien staat uw partij voor een goed rentmeesterschap. Ik kan niet anders dan u bij
voorbaat aansprakelijk te stellen voor de gezondheidsschade die burgers oplopen als gevolg van de
invoering van 5G.
Tot slot nog een paar vragen:
1. U, Staatssecretaris Mona Keijzer, schrijft in de media over de uitrol van 5G dat er geen
gevaar is voor de volksgezondheid, inclusief de suggestie dat dat wetenschappelijk
onderbouwd is.
U wordt geadviseerd door het Kennisplatform EMV, GR en het Agentschap Telecom, allen
overheid of semioverheid, die namens u EMV-metingen en onderzoek toetsen aan ICNIRP
(een ca. 20 jaar oude richtlijn). Luistert u alleen hiernaar?
2. Bestaan er echt wetenschappelijke rapporten/onderzoeken die aantonen dat er ook op
lange termijn geen schadelijke gevolgen zijn van 5G? Ik hoor graag van u.

3. Er zijn gevallen van zelfdoding bekend onder EHS’ers, mensen die geen uitweg meer zagen
als gevolg van EMV-belasting. Elektrogevoeligheid is erkend als puur fysiek verschijnsel en
de EU heeft lidstaten opgeroepen elektrogevoeligen te beschermen en voorzieningen t.b.v.
hun bescherming te treffen.
Kent u die informatie? Wanneer worden gezondheidsklachten m.b.t. EMV serieus genomen
door bestuurders?
4. Hebben wij als burgers een keuze? Buiten onze wil om worden wij blootgesteld (zelf in onze
woning, wieg en slaapkamer) aan 2G, 3G, 4G en straks ook 5G? Is dat democratisch?
5. Wie garandeert ons dat 5G onschadelijk is want, asbest, tabak, DDT, E-nummers (diverse
zijn na veel leed veroorzaakt te hebben verboden) en veel andere zaken achtte de overheid
ook 100% veilig. Is dwangmatige toediening wat trekken heeft van een gedwongen
experiment op mensen, zeker nu onderzoekers en wetenschappers gefundeerd
waarschuwen, wel ethisch?
6. Weet u dat er een conferentie georganiseerd wordt door Das Vorstandsteam
der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.?
De conferentie behandelt het thema van de 'biologische effecten' van EMV: Internationaal
gerenommeerde sprekers geven uit de eerste hand informatie/aanbevelingen in lezingen,
workshops, filmdocumentaires en paneldiscussies. Ik adviseer u daar heen te gaan.
7. Oproep van wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 187 landen, dringen
aan op een stop op de uitrol van het 5G (vijfde generatie) draadloos netwerk, inclusief 5G
via satellieten in de ruimte. 5G zal onze blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV)
enorm verhogen, bovenop de reeds bestaande 2G, 3G en 4G netwerken voor
telecommunicatie. De schadelijkheid van EMV voor mensen en het milieu is bewezen. De
toepassing van 5G is een experiment op de mensheid en op het milieu, wat onder
internationaal recht als een misdaad wordt beschouwd. Weet u dat er al meer dan 100.000
ondertekenaars van “Het 5G appeal” zijn en u doet niets?
8. Er is erkenning van EHS bij WHO en EU. Wist u dat?
Op 31 mei 2011 heeft het IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek),
onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, na een week vergaderen door 31
wetenschappers uit 14 verschillende landen in een persbericht bekend gemaakt dat zij
hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele telefonie gebruik van maakt)
gaat indelen in groep 2b: ‘mogelijk kankerverwekkend.’
Het Europees Parlement nam op 2 april 2009 de resolutie getiteld ‘Gezondheidsrisico’s in
verband met elektromagnetische velden (EMV)’ aan met 566 stemmen voor.
9. Dat alles kunt u toch niet naast u neerleggen? Juist van een CDA-politica verwacht ik wat
anders.
10. Hoe regelt u de afscherming van mensen die niet bestraald willen worden? Niet iedereen
kan immers tegen deze straling en kunnen nu al niet overal gaan en staan waar ze willen.
Elektrohypersensitieven (EHS’ers) worden door de huidige en toekomstige
stralingsbelasting uitgesloten tot deelname aan onze maatschappij. Waar kunnen de kosten
van verlies van werk en de kosten voor afschermingsmaatregelen worden gedeclareerd?
Ik vertrouw erop dat u goede notie neemt van deze brief en mijn vragen beantwoordt èn ik hoop
dat u uw bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt en mijn uitnodiging tot een gesprek aanneemt.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging dat u mijn bericht in goede orde ontvangen heeft.
Met vriendelijke groeten,

Lid van: Vemes en ‘Eerlijk over 5G’

