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Duidelijkheid vooraf 
Het verhaal in dit rapport is zo diep triest dat het is opgeleukt met wat cartoonachtige plaatjes. Maar 

dit rapport is absoluut serieus bedoeld. Ondanks de humor in dit rapport, hoop ik dat dit rapport ooit 

zal worden gebruikt als bewijsmateriaal om o.a. onze regering en de (ex)medewerkers van het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat achter tralies te krijgen voor marteling, zware 

mishandeling en het schenden van de mensenrechten. 

                                                                                     

1: Inleiding 
 

1.1: In het kort. 

De toeslagen-affaire is zo herkenbaar, maar waar het bij de toeslagen nog over geld ging, 

gaat het hier over gezondheid. 

Een grote groep stralingsgevoeligen heeft (soms extreem) last van de straling van mobiele 

communicatie, maar kunnen nergens heen met hun klachten. Huisartsen hebben zich niet 

verdiept en worden vals voorgelicht door de overheid. De overheden ontkennen het 

probleem. Daardoor is er geen enkel maatregel getroffen, geen recht op aangepaste 

werkplek, geen recht op financiële tegemoetkoming en geen recht op veiligheid in je eigen 

woning. Bij straling van mobiele communicatie hebben we het niet alleen over 5G, maar 

zeker ook over 4G en andere stralende devices, zoals de smartphone, wifi, slimme meters, 

etc. De stralingsgevoeligheid is een probleem dat door de overheid bewust wordt 

gecamoufleerd. Steeds weer lopen we tegen een enorme muur of worden van het kastje 

naar de muur gestuurd. Vragen worden ontwijkend of niet beantwoord, burgers worden 

weken (of maanden) aan het lijntje gehouden en de veiligheid is niet gewaarborgd. Wat wij 

stralingsgevoeligen nu al jaren meemaken, maakt de toeslagen-affaire tot een kleinigheidje. 
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Volgens de gegevens van de overheid zelf is het aannemelijk dat meer dan 10% van de 

bevolking last heeft van straling. Een deel daarvan heeft zo veel last dat een normaal leven 

niet meer mogelijk is. De situaties van de mensen die ik persoonlijk ken, variëren: 

 van gevlucht naar het buitenland tot niet kunnen vluchten, omdat ze hun gezin niet 

kunnen missen, 

 van slapen in je auto tot een camper of caravan kopen om te vluchten.  

 van niet meer kunnen werken, tot niet meer weten hoe je het op moet lossen, want 

er is geen enkele opvang, ondersteuning of financiële vergoeding.  

 van niet meer achter de PC kunnen tot nooit meer je huis uit kunnen.  

 van worstelen met de situatie tot de afscheidsbrief al klaar hebben. 

Ondanks dat ik dit rapport schrijf om te laten zien hoe alle stralingsgevoeligen, maar ook 

stralingsbewusten keer op keer tegen een muur oplopen, is dit rapport enkel en alleen mijn 

verhaal met mijn vragen en de antwoorden die ik gekregen heb. Vele stralingsgevoeligen en 

stralingsbewusten gingen mij voor en hadden soortgelijke ervaringen. Dit rapport is gewoon 

een enkel voorbeeld. 

 

1.2: Globaal overzicht. 

 

De afgelopen 2 jaar heb ik geprobeerd om op nette wijze in contact te komen met onze 

overheid over de straling. Eerst heb ik vragen gesteld aan het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat (EZK), maar ik kreeg geen antwoord op mijn vragen. Daarna nog een brief 

gestuurd, een klacht ingediend en een klacht over de klachtafhandeling ingediend. Ten slotte 

heb ik een hoorzitting gehad, waarop een klachtafhandelingsbrief volgde. En ondanks dat 

het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) inmiddels wel wist dat ik niet 

tevreden was, kreeg ik een klachtafhandelingsbrief met opnieuw nieuwe (aantoonbare) 

leugens. 

Daarna heb ik een officiële klacht tegen EZK neergelegd bij de Nationale Ombudsman. Die 

blijkt echter dezelfde vreselijke werkwijze te hebben. Ze hebben er maanden over gedaan 

om te bepalen of ze het wel of niet gaan onderzoeken. Naast het lang laten wachten, 

hadden ze duidelijk geen idee waar het over gaat en welk belang ermee gemoeid is, maar 

wel gaven ze het ministerie gelijk. 

Vrijwel gelijktijdig heb ik vragen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welszijn en Sport 

(VWS). Zij weigeren pertinent te antwoorden en verwijzen naar het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK). 

In dit rapport volgt een verslag van wat ik zoal gedaan heb en de reacties van o.a. de 

ministeries.  
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Het rapport is verdeeld in 3 blokken:  

 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK),  

 Nationale Ombudsman(NO) 

 Ministerie van Volksgezondheid, Welszijn en Sport (VWS)  

Mijn ervaringen van de afgelopen 2 jaar variëren van vele excuses en leugens tot uiteindelijk 

iemand die de hoorn op de haak gooide. Gewoon contact met de overheid lijkt onmogelijk 

en de Ombudsman weigert zich erin te verdiepen, terwijl een grote groep 

stralingsgevoeligen niet meer weet hoe te overleven. Zo laks EZK naar ons is, zo snel hebben 

ze in diezelfde tijd een heel 5G-netwerk uitgerold. 

 

Terwijl in mei 2020 iedereen thuis zat en de snelwegen bijna leeg waren, rolde het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat in sneltreinvaart 5G uit, zonder zich aan de coronaregels te houden natuurlijk.  

 

1.3: Harde bewijzen 

 

Van alles wat ik u hieronder ga vertellen zijn bewijzen. Brieven en mails zijn bewaard en van 

alle belangrijke telefoongesprekken zijn audio- of video-opnames gemaakt. De nummers in 

groen verwijzen naar de bewijsstukken, waarvan de belangrijkste zijn opgenomen in 

hoofdstuk 8. 

De bewijzen in dit rapport maken pijnlijk duidelijk waarom een grote groep Nederlanders 

geen vertrouwen meer heeft in de overheid. 

In dit rapport ga ik alleen in op de gang van zaken met het de genoemde instanties. Er wordt 

dus niet ingegaan op technische of inhoudelijke zaken. Daarvoor verwijs ik naar mijn vorige 

rapporten: 
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Rapport 1: “Gevaarlijke fouten in de blootstellingslimiet voor de straling van mobiele 

communicatie” uit juni 2021. 

 http://www.creamees.nl/data/documents/Rapport-veiligheidslimiet.pdf 

Rapport 2: “Heeft de nieuwe generatie nog wel bestaansrecht” uit september 2019: 

 http://www.creamees.nl/data/documents/Rapport-Mobiele-communicatie-en-

gevaren.pdf 

Daarnaast zijn er heel veel rapporten beschikbaar die het gevaar van straling aantonen. Wie 

zich tegen straling keert is zeker geen complotdenker, maar iemand die zich goed heeft 

geïnformeerd. 

2: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
 

2.1: Brief met vragen 

 

In juni 2019 heb ik een brief (EZK 0) naar EZK gestuurd met wezenlijke vragen over straling 

van mobiele communicatie. Op dat moment had ik me al behoorlijk verdiept in de materie 

en de antwoorden waren niet op de verschillende sites van de overheid te vinden. Daarom 

stelde ik vragen als: 

 Waar vind ik onderzoeken (niet alleen conclusie) die veiligheid aantonen? 

 Wat is de definitie van de veilige norm? 

 Welke maatregelen neemt de overheid om mij te beschermen? 

Eerst kreeg ik geen antwoord. In augustus maar eens gevraagd waar de antwoorden bleven. 

De brief was op een verkeerde afdeling terecht gekomen en de medewerker die het moest 

beantwoorden, had natuurlijk net nu vakantie.  

Op 11 september 2019 kreeg ik een brief (EZK 5) met standaard alinea’s en die 

beantwoordde dus niet mijn vragen. Zo erg zelfs, dat ik het niet eens als antwoord op deze 

brief had herkend. En in de brief stond een ongekend aantal verwijzingen naar internetsites 

(die zelf ook weer vol verwijzingen staan), maar ook daar kon ik het antwoord niet vinden. 

Verder werd ik bedankt voor mijn brief van 5 augustus, die ik in werkelijkheid op24 juni had 

verzonden. De eerste, maar zeker niet de laatste leugen. 

Ervaring heeft geleerd dat het gebruikelijk is (als het straling betreft) dat zowel burgers als 

organisaties worden afgescheept met brieven opgebouwd uit standaardteksten. En deze 

beantwoorden meestal niet de gestelde vragen. 

http://www.creamees.nl/data/documents/Rapport-veiligheidslimiet.pdf
http://www.creamees.nl/data/documents/Rapport-Mobiele-communicatie-en-gevaren.pdf
http://www.creamees.nl/data/documents/Rapport-Mobiele-communicatie-en-gevaren.pdf
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Ik heb geprobeerd de schrijver van de brief aan de lijn te krijgen, maar dit werd mij 

geweigerd. Dus ik nog maar eens een brief gestuurd, maar nu met mijn interpretatie van de 

antwoorden, zoals in de figuur hieronder. 

 

 

Figuur 1: Deel uit mijn brief, waar EZK stilzwijgend mee heeft ingestemd. 

Daarbij was aangegeven: “Als ik op 1 oktober 2019 niets gehoord heb, zie ik dit als uw 

antwoord.” Natuurlijk had ik daar antwoorden in verwoord, waarvan ik zeker wist dat dit 

niet de mening van EZK was. (Voor wie even wil lachen: EZK 10) Daar is buiten de 

ontvangstbevestiging nooit een reactie op gekomen….. dus zijn dit dan ook de antwoorden 

van EZK? 

Natuurlijk waren dit niet de antwoorden, dat snap ik ook. Maar EZK wou mij niet te woord 

staan en ik moest toch iets doen. 

 

2.2: Klacht ingediend bij EZK 

 

Op 5 december 2019 (een mooie dag voor cadeautjes) heb ik een officiële klacht ingediend 

bij EZK. (EZK26) 

In april 2020 heb ik na veel wachten een telefoongesprek gehad met Heleen Uijt de Haag, de 

adjunct-directrice van de afdeling Digitale Economie (EZK-DE). (EZK30)  

Het gesprek begon al met manipulatie. “U bent bang voor straling…..”, waarop ik heb 

aangegeven dat ik straling op een vervelende manier ervaar. Het is pijnlijk en ziekmakend. 
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Tijdens het gesprek werden wederom geen antwoorden gegeven, maar werd ik vooral 

afhouden met antwoorden als “hier lopen onze paden uit elkaar” en “toevallig heb ik daar 

meer verstand van.” Ook was zij bereid een gesprek voor mij te regelen met het 

Kennisplatform, maar daar had ik al een gesprek mee gehad. Daarop gaf ze aan: “Maar dan 

regel ik een gesprek met Mw. Beerlage”. Toen ik aangaf dat dat degene was met wie ik een 

gesprek van bijna een uur had gehad, kwam ze tot een vreemde conclusie: “Dat is ons niet 

bekend”, alsof het Kennisplatform verplicht is dit te melden. 

Op mijn vraag “Waaraan kan ik merken dat u onze gezondheid serieus neemt?” maakte ze 

een bijzonder verspreking. ”Wij nemen die klachten seri…. eh nee laat ik het zo zeggen: Wij 

nemen serieus dat die volksgezondheid geborgd is.” Het lijkt dus belangrijker dat het proces 

geborgd is, zodat het goed op papier staat (zoals voor een ISO-certificaat), dan dat het echt 

om onze gezondheid gaat. 

Uiteindelijk werd toegezegd dat mijn vragen beantwoord zouden worden. Dus ik heb snel 

een bevestiging gestuurd, met daarin de nog openstaande vragen en enkele nieuwe vragen. 

Ook al heeft EZK de beloofde datum 2x in 5 dagen verzet, er volgde uiteindelijk een brief met 

mijn vragen en een reactie daarop. (EZK22) 

Wederom kon me niet vinden in de antwoorden, want diverse vragen waren weer 

ontwijkend of niet beantwoord.  
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Wel duidelijk was het antwoord op mijn vraag hoe het wapen 5G beveiligd is. Hoewel het 

toch te verwachten was dat EZK zou ontkennen dat 5G een wapen is, deed zij dat niet en gaf 

aan dat de beveiliging in handen is van de aanbieders van openbare telecommunicatie-

netwerken. Dit terwijl een andere medewerker van EZK in de pers had aangegeven dat de 

beveiliging bij de providers een “ondergeschoven kindje” is. 

 

 

 

 

2.3: Klacht over de klachtafhandeling 

 

Op 29 juni 2020 heb ik een klacht ingediend tegen de klachtafhandeling.(EZK24) Inmiddels 

wist ik dat dat nodig was om de Nationale Ombudsman erbij te kunnen betrekken. Daarna 

heb ik lang moeten wachten en kreeg alleen secretaresses aan de lijn, die mij niet mochten 

doorzetten. 

Op 17 september 2020 volgde uiteindelijk een hoorzitting. (EZK29) De voorzitter was de 

directeur van de afdeling EZK-DE, waar mijn klacht tegen gericht was en hij was dus zeer 

belanghebbend. Tijdens het gesprek heeft hij echter meerdere malen gezegd dat hij 

onafhankelijk was. Ik snap dat het volgens de procedure is, maar het is niet correct om aan 

te geven onafhankelijk te zijn, terwijl hij een belanghebbende is. Als hij mij gelijk had 

gegeven, zou hij zijn eigen afdeling in diskrediet brengen. 

Tijdens de hoorzitting heb ik wel keurig kunnen vertellen wat ik vond dat er allemaal was 

misgegaan. 

Op 30 september 2020 stuurde de (on)afhankelijke voorzitter een klachtafhandelingsbrief 

(EZK28) Het verslag van de hoorzitting was overwegend een goede weergave van het 

gesprek. Wat echter niet klopte is het feit dat in het eerdere gesprek met Mw. Uijt de Haag 

allerlei onderwerpen besproken zouden zijn. Dat wat niet het geval en dat had ik ook in de 
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hoorzitting uitgelegd. Hier liegt EZK dus over de inhoud van het gesprek, maar zijn zich er 

niet van bewust dat ik audio-opnames heb van het gesprek. 

Naast een verslag van de hoorzitting, was er een uiteenzetting van hoe men tot de conclusie 

was gekomen. Dit was duidelijk niet meer dan het eigen straatje schoonvegen, wat dan ook 

met aantoonbare leugens gepaard ging. Zo zou mijn mail met vragen pas op 8 augustus 2019 

bij EZK zijn aangekomen, doordat ik het naar een verkeerd ministerie had gestuurd. Dit 

terwijl ik op 26 juni 2019 al een ontvangstbevestiging (EZK 2) had gehad, waaruit blijkt dat ik 

het naar het goede ministerie had gestuurd. 

                 

De klachten waren in de klachtafhandelingsbrief opgesplitst.  

1. Het feit dat EZK mij in 15 maanden tijd, 59 weken had laten wachten werd door EZK 

zelf gegrond verklaard.  

2. De rest (m.n. het niet beantwoorden van essentiële vragen) werd zonder goede 

onderbouwing niet gegrond verklaard. 

 

  

Tijdens de hoorzitting mocht ik alléén ingaan op de procesgang. Ik mocht niet technisch of 

inhoudelijk op de zaak ingaan. In de klachtafhandelingsbrief werd echter meteen gesteld dat 

het geheel was afgerond, waardoor ik dus geen enkele kans had gehad om in te gaan op 

technische en inhoudelijke zaken, zoals: 

 Het ontkennen van gezondheidsklachten. 

 Het niet nemen van maatregelen noch het verstrekken van voorzieningen. 

 De incorrectheid van de blootstellingslimiet. 

 Wat is de definitie van veilig? 

 Wat zijn de kaders? 

 Het bewust niet noemen van de frequentie van 60 GHz. 

 Het gebrek aan metingen. 
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 Foutieve stellingen die tegen de natuurkundige wetten in gaan. 

 Foutieve redeneringen. 

 Schenden van de mensenrechten. 

 De relatie met Corona. 

 De gevolgen voor een pacemaker. 

 Het stimuleren van bekabelde verbindingen. 

 Zinnige toepassingen, anders dan die door complotdenkers worden genoemd. 

En ook deze klachtafhandeling heeft langer geduurd dan toegestaan.  

 

Maar inmiddels had ik wel zoveel bewijs in handen dat ik hiermee naar de Nationale 

Ombudsman kon. (Hoofdstuk 4) 

 

2.4: Doorverwijzingen 

 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat lijkt zelf nergens verantwoordelijkheid te 

nemen en verwijst steeds door naar anderen, zoals de Gezondheidsraad, Antennebureau en 

het Kennisplatform EMV. Ook met die instanties heb ik contact gelegd. Dat vond allemaal 

plaats vóór de klachtafhandeling van EZK. Van al deze instanties kan gezegd worden dat ze 

veel sneller, veel opener, veel eerlijker en veel vriendelijker zijn dan EZK, maar toch wil ik u 

mijn ervaringen met deze instanties niet onthouden. 

 

2.4.1: Gezondheidsraad 

 

In oktober 2019 heb ik (na doorverwijzing van EZK) bij de Gezondheidsraad de rapporten 

opgevraagd die de veiligheid van straling aannemelijk maken. Oké, ik geef mijn fout toe, 
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want ik had daarbij moeten melden dat het mij om hoogfrequente straling van mobiele 

communicatie ging.  

Nog geen 2 weken later kreeg ik een link verwijzend naar enkele “rapporten”. Diverse linken 

betroffen laagfrequent of radioactieve straling en waren daardoor niet relevant, maar dat 

was dus mijn schuld. We kijken nu dus alleen naar de rapporten die gestuurd werden over 

de hoogfrequente straling voor mobiele communicatie. 

De meest recente was niet meer dan een brief uit 2015 (GR4), waarin de veilige afstand bij 

antennewerkzaamheden werd besproken. De tot dan geldende veilige norm van 3 meter 

was door de toegenomen straling niet meer voldoende. Zelf zou ik dit lezen als een bewijs 

dat straling gevaarlijk is, maar het is mij dus toegezonden als meest recente bewijs van 

veiligheid.  

In die tussentijd is de Gezondheidsraad ook in het nieuws geweest. Zij hebben een rapport 

uitgebracht, waarin staat dat de straling mogelijk effect kan hebben op het lichaam. In het 

journaal gaf de Gezondheidsraad ook aan dat er eerst meer onderzoek moet komen. Toch 

noemen ze het veilig. 

 

 Zomaar een vrije vertaling van deel van de site van de Gezondheidsraad. 

Op 4-8-2021 heb ik een ander rapport van mij aan de Gezondheidsraad gestuurd. In dat rapport toon 

ik aan dat de blootstellingslimiet niet deugt om meerdere redenen. Het rapport heb ik aangetekend 

aan de Gezondheidsraad gestuurd en tot op vandaag is daar geen reactie op gekomen. 
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2.4.2: Kennisplatform EMV 

 

Na een doorverwijzing van EZK heb ik een telefoongesprek (KP 2) gehad met Mw. Beerlage 

van het kennisplatform. In tegenstelling tot Mw. Uijt de Haag van EZK-DE was Mw. Beerlage 

heel vriendelijk en correct. Ik had ook werkelijk het gevoel dat ze me zou willen helpen. Toch 

deed ook zij enkele bijzondere uitspraken. 

Tijdens de 5G-test in Den Haag waren vogels dood neergevallen. En ja, misschien was dat 

gewoon toeval. Maar waarom komt het kennisplatform dan met het verhaal dat dit komt, 

doordat de tuinman de taxus had gesnoeid en dat daardoor de vogels de giftige besjes 

hadden gegeten. Dit verhaal klopt niet om 3 redenen:  

 Taxusbesjes zijn niet giftig voor vogels. 

 Vogels die besjes eten die op de grond liggen, eten deze ook als ze aan de struik 

hangen. 

 Het was vast niet de eerste keer dat er taxus werd gesnoeid en nooit eerder waren 

daar vogels van gestorven. 

 

Gewoon toeval was geloofwaardig geweest, het officiële verhaal van de overheid is dat niet. 

Dat de vogels dus toch door de 5G-testen zijn gestorven wordt daardoor juist 

waarschijnlijker, al wordt dat door het kennisplatform “een broodje aap verhaal” genoemd. 

Het Kennisplatform gaf wel aan dat er aanwijzingen zijn dat er straks zo’n 300.000 

Nederlanders ziek zullen zijn van de straling. Dat is bijna 2%. 

EZK had mij zelf doorverwezen naar het Kennisplatform EMV. Ik vond dat mijn vragen daar 

niet thuishoorden, maar EZK bleef volhouden dat ik naar het Kennisplatform moest met mijn 

vragen. Dus toen ik het Kennisplatform aan de lijn had bevestigde het Kennisplatform EMV 
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dat het politieke beslissingen waren en dat het Kennisplatform daar geen antwoord op kon 

geven.  

QUOTE Kennisplatform:  

“Het feit dat zij (=EZK) het bij ons over de schutting 

donderen, dat vind ik heel vervelend, want ik ga 

absoluut niet over wetten en over de uitrol van 5G. Ik 

heb daar zelfs geen adviesfunctie naar de overheid in. “ 

De vragen die ik gesteld had betroffen politieke beslissingen en daar kan het Kennisplatform 

dus helemaal niets mee. En met alle contacten die het Kennisplatform met de burgers heeft, 

hebben zij zelfs geen adviesfunctie…. ofwel er wordt niets gedaan met wat de burger zegt. 

Ik heb het Kennisplatform bedankt, want nu kon ik weer terug naar EZK.  

In het latere gesprek met Mw. Uijt de Haag (EZK-DE) probeerde ze mij wederom door te 

verwijzen naar het kennisplatform, zoals vermeld in hoofdstuk 2.2. Dit is een klassiek 

voorbeeld van het “Van het kastje naar de muur” spelletje dat wordt gespeeld. 

 

2.4.3: Antennebureau 

 

Op bepaalde momenten is de straling hoger, zoals in het weekend. Na een telefoongesprek 

met Antennebureau blijkt dat zij echter geen idee hebben waarom dit zo is (of het misschien 

niet wil zeggen). Het antennebureau kan niet aangeven wat er op bepaalde momenten 

gebeurt waardoor straling veel hoger is. Dit terwijl Mona Keijzer (verantwoordelijke 

staatsecretaris van EZK) steeds aangeeft dat het Antennebureau overal continu meet en 

overal toezicht op houdt. 

Ook wanneer het antenneregister wordt geopend, blijken daar onwaarheden in te staan. 

Zomaar een voorbeeld van gemeente Westerveld. 
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Volgens het register zitten de antennes op 3 meter, 5 meter en 30 meter. Wanneer men bij 

de mast staat, ziet men zo dat dit niet kan kloppen. Omwonenden beweren dat het om een 

illegale mast gaat. Dit heb ik nog niet gecontroleerd. 

Nieuwe masten/antennes worden pas op het antenneregister ingevoerd, ruim nadat ze in 

dienst zijn gesteld. Dus op het moment dat de burger overlast ondervindt van het aanzetten 

is de antenne niet vindbaar. 

 

2.5: Kleine lachertjes?  

 

Dit rapport schetst de grote lijnen, maar sommige kleine dingen zijn te bijzonder om niet te 

vermelden. Gewoon om de humor erin te houden…. of juist gewoon om te janken: 

 Telefoniste van EZK die mij zou terugbellen, lijkt enkele weken later niet (meer) te 

bestaan. 

 Een bevestiging is door EZK aan mij verstuurd, maar daarna probeert de secretaresse 

2 keer om het bericht te annuleren. 

 Als een zendmast uitvalt, bijv. door brand, dan komen patiënten die in het ziekenhuis 

aan de beademing liggen, in levensgevaar. Oké, dit lijkt onwaarschijnlijk, maar wordt 

wel beweerd door de adjunct directrice van EZK-DE, Heleen Uijt de Haag. 
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 Een excuus aanbieden betekent dat je erkent een fout te hebben gemaakt. Het 

veelvuldig aanbieden van excuses van EZK aan mij bevestigt daarmee dat ze goed 

fout zitten. (En de meeste fouten erkennen ze niet eens). 

 In die tussentijd zeggen zowel Mona Keijzer, Dion Graus als Frank Futselaar dat er 

nog geen 5G in de masten zit. Dit hebben ze gezegd op 11 juni 2020 terwijl 5G in 

dienst is gegaan op 29 april 2020. De NOS heeft op dat moment al aangegeven dat op 

1000 masten 5G in werking was. En dit zijn dus de mensen die over 5G beslissen. Het 

maakt niet uit of ze niet op de hoogte zijn of dat ze keihard liegen. Beide is kwalijk.  

 Antennebureau vertelt in het NOS-journaal over de 1e 5G-meting in een woonwijk, 

terwijl Mona Keijzer al een jaar riep dat er overal metingen waren gedaan. 

 De reden van de mastbranden werd door NOS en overheid al meteen gelinkt aan 5G. 

Dit gebeurde al voor de dader bekend was en zonder enig bewijs. De kans dat de 

brand niet door tegenstanders was gesticht, was juist veel groter. Bij de invoering van 

4G zijn de 2 grootste TV-torens van Nederland in de brand gegaan en daar konden 

burgers helemaal niet bij. 

 Op mijn vraag welke maatregelen getroffen zijn tegen de bestaande systemen wordt 

verwezen naar de rechter die uitspraken heeft gedaan over het nog uit te rollen 

systeem. 

 Het is zeer aannemelijk dat de straling van 5G één van de veroorzakers van Corona is. 

De straling tast het immuunsysteem aan en daardoor zijn mensen bevattelijker voor 

een virus en dus ook voor Corona. Wanneer men echter hierover begint, antwoordt 

EZK dat radiogolven of het mobiele netwerk geen virus kunnen verspreiden. Dat een 

virus zich niet via een golf verspreidt, snapt iedereen die ooit natuurkunde heeft 

gehad. Dat wil dus niet zeggen dat de straling niet één van de oorzaken kan zijn. 
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2.6: Conclusie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

 

Na 2 jaar de vragen van de eerste brief teruglezend, blijkt dat er in al die tijd niet één vraag 

beantwoord is. En zolang ze bij EZK leugens blijven verkondigen tot in de 

klachtafhandelingsbrief en zolang ze de schuld continu bij anderen blijven leggen, zullen ze 

niet leren en gewoon zo doorgaan. 

 

3: Inhoudelijk 
 

Hierboven is vooral ingegaan op het proces. Om de vervolgstappen beter te snappen, 

worden in dit hoofdstuk de belangrijkste inhoudelijke punten belicht, m.n.: 

- Rapporten die de veiligheid aantonen 

- Randvoorwaarden en definitie 

- Consultatieverslagen 

- Leugens van de overheid 

- Belangenverstrengeling 

 

De eerst 4 zijn dan ook meteen de punten die ik heb meegenomen naar de Nationale 

Ombudsman (hoofdstuk 4) en de laatste heeft de Ombudsman er zelf bij getrokken. 
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3.1: Rapporten die veiligheid aantonen 

 

Het internet staat vol met rapporten die de gevaren van straling aantonen. Dat zijn volledige 

wetenschappelijke rapporten.  

De rapporten die de veiligheid aannemelijk zouden moeten maken zijn op internet niet te 

vinden. Er zijn slechts samenvattingen en een samenvatting is als een krantenkop, het 

bepaalt of je het wel of niet wil lezen. 

Door alle ontwijkende antwoorden kan wel worden gesteld, dat EZK geen rapporten heeft 

die de veiligheid van straling maar een beetje aannemelijk maken. Dit terwijl internet vol 

staat met rapporten die het gevaar aantonen of het op z’n minst aannemelijk maken. 

 

3.2: Randvoorwaarden en definitie 

 

De rapporten die het gevaar aantonen worden door de overheid afgekeurd op futiliteiten, 

zoals “er zou heel misschien een andere oorzaak kunnen zijn” en krijgen daarmee het 

stempel “gevaar niet bewezen”. Ze worden dus afgekeurd omdat ze niet zouden voldoen 

aan de kaders van de overheid. Maar mijn vraag wat deze kaders zijn, is nooit beantwoord. 

Ook de definitie van het begrip “veilig“ weigert EZK te geven. Daardoor: 

 kunnen tegenstanders nooit een rapport leveren, dat wel aan de kaders voldoet. Het 

bewijzen van de schadelijkheid wordt onmogelijk gemaakt. 

 kunnen tegenstanders de bewijzen van de overheid (als deze al te vinden zijn) niet 

toetsen aan diezelfde kaders. Het bewijzen dat rapporten van de overheid niet aan 

hun eigen kaders voldoen, wordt zo ook onmogelijk gemaakt. 

 

DEELCONCLUSIE: Het is ons dus onmogelijk gemaakt om goede bewijzen te leveren. En 

daarnaast is het ons ook onmogelijk gemaakt om de bewijzen van de overheid te toetsen 

aan hun eigen kaders. 

 

3.3: Consultatieverslagen 

 

Wettelijk is het ministerie van EZK verplicht de burger te betrekken bij de besluitvorming. Op 

mijn vraag hoe ze dat doen, heeft EZK geantwoord dat ze dat doen middels 
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internetconsultaties. Vele tegenstanders hebben daarop gereageerd. Op mijn vraag wat 

ermee gedaan wordt, antwoordde EZK dat dat te lezen is in de consultatieverslagen. Echter 

van de belangrijkste consultaties zijn geen consultatieverslagen. Hieronder enkele goede 

voorbeelden. 

https://www.internetconsultatie.nl/multibandveiling 

 789 reacties, hoofdzakelijk tegen 

 Publicatie: 5-12-2019 

 Einddatum consultatie: 15-1-2020 

 Geen consultatieverslag 

https://www.internetconsultatie.nl/marktconsultatie26ghzband 

 86 reacties, hoofdzakelijk tegen  

 Publicatie: 24-1-2020 

 Einddatum consultatie: 6-3-2020 

 Geen consultatieverslag 

https://www.internetconsultatie.nl/beleidsvoornemen_3_5ghz 

 123 reacties, hoofdzakelijk tegen 

 Publicatie:1-3-2019 

 Einddatum consultatie: 17-3-2019 

 Geen consultatieverslag 

https://www.internetconsultatie.nl/nfp_wijziging_3_5_ghz_band 

 93 reacties, hoofdzakelijk tegen 

 Publicatie: 18-12-20 

 Einddatum consultatie: 29-1-2021 

 Geen consultatieverslag 

De laatstgenoemde is qua datum niet relevant voor het proces met EZK, maar toont wel aan 

dat het dus nog steeds zo is dat er niets met de consultaties wordt gedaan. 

Daarentegen is er van deze consultatie wel een consultatieverslag: 

https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode 

Van de 1487 reacties, waren er 1447 die bezorgdheid over de gezondheid hadden genoemd. 

En zoals gewoonlijk is dit dan weer gewoon afgedaan met “het is onder de limiet”. Dit terwijl 

https://www.internetconsultatie.nl/multibandveiling
https://www.internetconsultatie.nl/marktconsultatie26ghzband
https://www.internetconsultatie.nl/beleidsvoornemen_3_5ghz
https://www.internetconsultatie.nl/nfp_wijziging_3_5_ghz_band
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode
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veelvuldig is aangetoond dat deze limiet niet correct is. 

 

Deel uit consultatieverslag. 

 

DEELCONCLUSIE: EZK houdt internetconsultaties, omdat ze wettelijk verplicht zijn de 

burger te betrekken. Ze doen echter niets met de reacties van de burger. 

 

3.4: Leugens van de overheid 

 

Zowel EZK als de partijen waarnaar ze doorverwijst vertellen nagenoeg hetzelfde verhaal. 

Echter daarin zitten heel veel incorrectheden, valse argumenten en leugens. De technische 

leugens heb ik met name in mijn laatste rapport uitgebreid uitgelegd. De link naar mijn 

rapport vindt u in 3.1. 

Daarin leest u onder meer het volgende: 

 De blootstellingslimiet van de ICNIRP is niet gebaseerd op gezondheid, maar op 

technische noodzaak. 
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 Wanneer de frequentie toeneemt, zou de blootstellingslimiet moeten afnemen. De 

overheid/ICNIRP laat de limiet juist toenemen, waardoor gevaar voor het menselijk 

lichaam ontstaat. 

 De blootstellingslimiet is gebaseerd op handhaven op basis van de gemeten straling. 

Dit is niet correct en zou beter op basis van de energie gehandhaafd moeten worden.  

 Wanneer 5G toch op de hogere frequenties in dienst zal worden gesteld, is dit ver 

boven de gecorrigeerde blootstellingslimiet en is dus zeer onveilig. 

 Bij bundelvorming doven de signalen elkaar uit, maar mens en dier krijgen wel de 

energie over hun lichaam uitgestort. 

 De blootstellingslimiet kijkt alleen naar of er een direct gevaar is. Er zou echter ook 

gekeken moeten worden naar hoe iets ervaren wordt. De straling van mobiele 

communicatie wordt nu al door een grote groep als marteling ervaren. 

 De blootstellingslimiet van de ICNIRP kijkt alleen naar de bovengrens, maar niet naar 

het effect van hele kleine signalen. 

 Meer dan 99% van de energie die voor mobiele communicatie gebruikt wordt, wordt 

niet effectief gebruikt en is dus pure energieverspilling. Nu duurzaamheid het thema 

van het volgende kabinet lijkt te worden, zal hier een grote winst te behalen zijn 

door mobiele communicatie te beperken. 

 Het hele beleid omtrent straling van mobiele communicatie hangt aan elkaar van 

denkfouten, onvolledigheden en leugens. Dit komt misschien als klungelig en 

lachwekkend over, maar het zijn bewust gemaakte criminele “denkfouten”. Deze 

schaden onze gezondheid ernstig en dient dan ook als misdaad tegen de mensheid 

worden gezien. 

 

De blootstellingslimiet is overduidelijk niet veilig. Onze overheid weet dit en 

kiest er bewust voor onze bevolking bloot te stellen aan een gevaarlijke dosis 

straling. Dit is een misdaad tegen de mensheid. 

Daarnaast zijn er nog de aantoonbare leugens van EZK-DE in de klachtafhandelingsbrief, 

zoals uitgelegd in hoofdstuk 2.3: 

 Te laat omdat ik het naar het verkeerde ministerie zou hebben gestuurd, terwijl ik 

een ontvangstbevestiging had. 

 Onderwerpen noemen die in het telefoongesprek met Heleen Uit de Haag besproken 

zouden zijn, die niet besproken zijn. Van gesprek bestaat audio-opname, maar dat 

wist EZK niet. 

 Mijn opmerking tijdens de hoorzitting over dat Mw. Uijt de Haag geen antwoorden 

heeft gegeven, is niet in het verslag opgenomen. En dingen bewust niet vermelden, is 

toch ook liegen? 
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Liegen in de klachtafhandelingsbrief getuigt niet van spijt of 

het beter willen doen. 

3.5: Belangenverstrengeling 

 

De Gezondheidsraad hanteert (naar eigen zeggen) de code ter voorkoming van 

belangenverstrengeling. En dat is natuurlijk heel mooi. 

Bij het Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Volksgezondheid 

is dit echter niet het geval. Waar EZK economisch gebaat is bij veel straling, is onze 

Volksgezondheid gebaat bij zo min mogelijk straling. De gevolgen voor de volksgezondheid 

zouden dus bij VWS moeten liggen, waardoor er een goede wisselwerking komt. VWS heeft 

echter het geheel bij EZK gelegd. Daardoor is er binnen EZK dus weldegelijk 

belangenverstrengeling.  

4: De Nationale Ombudsman 
 

Omdat ik vanaf het begin problemen had met EZK, heb ik enkele malen met de Nationale 

Ombudsman gebeld. Ook zij hebben een standaardprocedure van afhouden. Toch heb ik een 

brief (NO 1) gestuurd, waarin ik het werk van EZK spiegel aan de normen van de 

Ombudsman, zoals zij deze zelf in de behoorlijkheidswijzer hebben verwoord. Deze 

behoorlijkheidswijzer was een tip van één van de anderen die vóór mij een klacht bij de 

Ombudsman hadden neergelegd.  

Gelukkig had ik na een tijdje een Ombudsvrouw getroffen die mij wel wou bijstaan. Zij heeft 

EZK enkele malen gemaand om mijn vragen te beantwoorden. 

Ik mocht echter pas een echte klacht bij de Ombudsman neerleggen op het moment dat ik 

de gehele klachtenprocedure bij EZK had doorlopen en de klachtafhandelingsbrief (EZK 28) 

van EZK in handen had. 

 

4.1: Het eerste oordeel 

 

Op 7 oktober 2020 heb ik dus pas de officiële klacht (NO 2) bij de Nationale Ombudsman 

neergelegd. 

Inmiddels was mij bekend dat de Nationale Ombudsman niet mag ingaan op technische of 

inhoudelijke zaken en ook niet op beleidszaken. De klacht over EZK die ik bij de Ombudsman 
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heb neergelegd was een weloverwogen klacht zonder inhoudelijke of beleidszaken, maar 

enkel en alleen gericht op de afhandelingsprocedure. 

Ik had gekozen om de volgende zaken op te geven: 

 De rapporten die de veiligheid aannemelijk moesten maken, zijn niet inzichtelijk. 

 De consultatieverslagen waren niet inzichtelijk 

 Aantoonbare leugens van EZK in klachtafhandelingsbrief 

Zo’n 5 maanden heeft de Nationale Ombudsman me laten wachten met “we zijn er mee 

bezig, maar ik mag er niets over zeggen”. Ook dit zou volgens het juridisch loket niet mogen. 

De Ombudsman is verplicht je op de hoogte te houden van de vorderingen. 

Uiteindelijk kwam er een oordeel van de Ombudsman (NO4): “EZK heeft correct gehandeld” 

en de Ombudsman had de rapporten en consultatieverslagen dus schijnbaar wel kunnen 

vinden.  

Met alle bewijzen die ik had, vond ik dat zeer verwonderlijk, dus ik heb een telefoongesprek 

(NO6) aangevraagd om de Ombudsman zich te laten verantwoorden. Dus ik heb gezegd: ”Als 

jullie de rapporten en consultatieverslagen wel hebben kunnen vinden, dan geef mij maar de 

link en dan ga ik akkoord met de uitslag van jullie onderzoek.” De Ombudsman wist ineens 

niet meer waar hij de rapporten had gevonden. Hij kon wel één consultatieverslag vinden 

over 5G. Daar schrok ik wel heel even, maar al snel bleek het een consultatieverslag te zijn, 

dat was gepubliceerd NA dat ik mijn klacht bij de Ombudsman had neergelegd en die was 

dus niet relevant. 

De leugens van EZK waar ik gewoon bewijzen van had, daar had de Ombudsman helemaal 

niets mee gedaan. Volgens de Ombudsman omdat dat maar kleine dingetjes waren en zij 

kijken alleen naar het grotere plaatje. Maar tijdens het gesprek bleek dat hij ook het grotere 

plaatje niet in beeld had. Hij heeft mij zelfs gevraagd uit te leggen hoe internetconsultaties 

werken. 

Ten slotte had de Ombudsman een punt opgenomen dat ik helemaal niet in mijn 

klachtenbrief had opgegeven. Hij noemde namelijk de belangenverstrengeling bij EZK en dat 

ik vond dat gezondheidsproblemen door straling beter bij VWS konden liggen. Nu vind ik dat 

ook, maar had dat in mijn brief niet genoemd, omdat dit beleidszaken zijn en daar doet een 

Ombudsman niets mee. Tijdens het telefoongesprek heb ik dan ook gevraagd waarom hij dat 

punt had opgenomen. Zijn antwoord: “Ik denk dat ik dat heb opgenomen, omdat het een 

beleidszaak is en de Ombudsman doet niets met beleidszaken.” Nee, dat was nu net de 

reden waarom het niet in mijn brief stond. Maar hij had het nu dus gewoon opgenomen om 

iets te hebben om mij te kunnen afwijzen. 

De Nationale Ombudsman kijkt alleen naar procedures. Het ministerie had keurig sorry 

gezegd en dat was het enige wat voor de Ombudsman belangrijk was. Dat een groot aantal 
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burgers zoveel last heeft dat hun leven ontwricht is en ze zelfs bezig zijn met zelfmoord, was 

niet belangrijk. 

 

Dit terwijl het veelvuldig aanbieden van excuses er juist op wijst dat er continu fouten 

worden gemaakt in het nadeel van de burger. 

 

4.2: Herzieningsverzoek 

 

Daarna heb ik een herzieningsverzoek gedaan (NO 8). Het heeft weer even geduurd, maar 

uiteindelijk werd er een nieuwe Ombudsman (=-vrouw) aan mijn zaak toegekend. Zij heeft 

mij gebeld en ik heb keurig mijn verhaal kunnen vertellen. Ik heb dus met name de volgende 

punten genoemd: 

 Ombudsman kon ook geen rapporten vinden 

 Ombudsman kon ook geen consultatieverslagen vinden (alleen die van NA de klacht) 

 Ombudsman heeft niets gedaan met aantoonbare leugens van EZK 

 Ombudsman gaat in op punten die ik niet genoemd heb, om mij maar af te kunnen 

wijzen. 

Enkele weken later ontving ik een brief (NO 12) waarin mij werd verteld dat de Nationale 

Ombudsman geen aanleiding zag om een herzieningsonderzoek te doen. 
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Opnieuw heb ik gebeld (NO 13) om een toelichting. Ze wou niet op de inhoud ingaan en toen 

ik toch aandrong heeft ze het gesprek gewoon beëindigd door de hoorn op de haak te 

gooien.  

Op 28-6-2021 heb ik een klacht ingediend bij de ombudsman tegen de Nationale 

Ombudsman zelf. Bij deze klacht heb ik ook gevraagd om inzage in mijn dossier, maar ook 

daar had ik nog niets van gehoord. Op 22-9-2021 Heb ik zelf maar weer contact opgenomen. 

Ik heb mijn verhaal mogen doen en het wordt nu onderzocht. 

 

4.3: Conclusie over Nationale Ombudsman: 

De Nationale Ombudsman bleek niet te begrijpen waar het over ging, noch welk enorm 

belang er dient. Ondanks al mijn keiharde bewijzen heeft de Nationale Ombudsman het 

ministerie van EZK gewoon gelijk gegeven. Volledige onkunde of corrupt, ik weet het niet. 

Maar één ding is duidelijk: de Nationale Ombudsman komt niet op voor de burgers in nood 

en trekt duidelijk partij voor EZK. 

 

5: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) 
 

In die tussentijd heb ik ook het ministerie van Volksgezondheid, Welszijn en Sport (VWS) 

aangeschreven. De eerste mail was ongeveer gelijk met de eerste brief aan EZK. De tweede 

mail was nadat mijn hele verhaal met EZK (incl.de Ombudsman) waren afgerond. Met name 

de afhandeling van deze tweede mail is ronduit een hoop geklungel. 

 

5.1: De eerste poging: 2019 

 

Op 1 augustus 2019 heb ik aan VWS gevraagd wat dat ministerie doet t.b.v. de 

volksgezondheid als het gaat om straling en 5G (VWS 0). Binnen enkele dagen kreeg ik het 

bericht dat mijn vraag werd doorgezet naar EZK. Ik heb meteen aangegeven dat ik dat niet 

wil, omdat EZK hele andere belangen heeft. Zo is EZK gebaat bij zo veel mogelijk straling en 

onze gezondheid is juist gebaat bij zo min mogelijk straling. 

Daarop kreeg ik het bericht met de tekst “Er zijn geen ministeries die elkaar tegenwerken of 

andere belangen hebben.”  

De vraag is dus doorgestuurd naar EZK, maar daarop is nooit antwoord gekomen ( en dus 

niet zoals in de klachtafhandelingsbrief staat dat ze het laat beantwoord hebben). 
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5.2: De tweede poging: 2021 

 

Pas toen ik de hele klachtafhandeling met EZK en de Nationale Ombudsman achter de rug 

had, heb ik opnieuw vragen gesteld bij VWS (VWS 7), die heel erg op VWS gericht waren en 

niets met EZK te maken hadden. Daarbij heb ik meteen aangegeven dan ze het niet naar EZK 

mochten sturen en dat dat ook geen nut zou hebben, omdat EZK mij niet meer te woord wil 

staan over dit onderwerp. 

Op 4 mei 2021 kreeg ik een nogal vreemd antwoord (VWS 8). Natuurlijk weer verwijzen naar 

nietszeggende sites en (letterlijk) de volgende opmerking: 

Heeft u al eens gedacht aan het ouderwetse middel van een brief? Niets let u een 

brief te sturen naar welk ministerie u maar wilt. Het postadres van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is: 

Postbus 20350 

2500 EJ Den Haag 

Alsof elektronische mail niet beantwoord mag worden door VWS, maar een ouderwetse 

brief wel. 

Een brief met vrijwel identieke tekst geprint (VWS 9), in een envelop gedaan en op 7 mei 

2021 verzonden.  

Op 17-6-2021 komt er antwoord op mijn brief (VWS10) met de tekst “Uw brief lijkt bedoeld 

als mening” en wordt dus niet beantwoord. De brief lijkt dus voor altijd in het archief te 

verdwijnen. 

Op 30-6-2021 heb ik gebeld om te melden dat ik toch echt antwoorden wil. Daarop ben ik 

teruggebeld. VWS kon de vragen echt niet beantwoorden. Ik had niet veel meer keuze dan 

het alsnog naar EZK door te laten sturen. Persoonlijk zag ik daar de humor wel van in, want 

EZK wou mij niet meer te woord staan. Nu moest EZK vragen beantwoorden als: “En wat 

doet VWS om EZK daarop aan te spreken? “ 

Op 6-7-2021 volgt een ontvangstbevestiging (VWS 12) van EZK dat ik binnen 30 dagen 

antwoord mag verwachten. Op 22-7-2021 laat EZK weten dat dat een foutje was ( VWS13) 

en dat het toch weer wordt teruggestuurd naar VWS, die het zouden moeten 

beantwoorden. 
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Op 13 september was er antwoord van VWS (VWS 14). Het lijkt een standaardbrief te zijn, 

zoals EZK deze veelvuldig verstuurd. Er is dus weer niet één vraag beantwoord. 

---WORDT VERVOLGD--- 

 

 

 

 De normstelling waar we bij corona het hele land op slot gooide, blijkt een norm die niet voor straling geldt. 
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6: Conclusie 
 

Kort samengevat kunnen we het volgende concluderen: 

 EZK kan niet één rapport opleveren dat de veiligheid van straling bewijst of op z’n 

minst een beetje aannemelijk maakt. Dit terwijl er vele rapporten zijn die de 

schadelijkheid aantonen. 

 EZK weigert een definitie te geven van het begrip “veilig”. Ook weigeren ze aan te 

geven waar onze bewijzen van schadelijkheid aan moeten voldoen. Zo wordt het ons 

onmogelijk gemaakt de schadelijkheid aan te tonen of de straling aan te vechten. 

 EZK doet niets met de reacties op de internetconsultaties. 

 EZK spreekt niet tegen dat 5G een wapen is. 

 EZK liegt (aantoonbaar) tot zelfs in de klachtafhandelingsbrief. 

 Directeur EZK-DE geeft zich uit voor ONAFHANKELIJK onderzoeker, terwijl hij juist 

BELANGHEBBEND is. Het betreft zijn afdeling. Mijn klacht gegrond verklaren zou 

betekenen dat zijn afdeling in de problemen komt. 

 EZK wil niet op mijn vragen in gaan. VWS mag niet op mijn vragen ingaan. 

                                       

 EZK, VWS, Kennisplatform sturen de burger continu van het kastje naar de muur. 

 EZK laat de burger 59 weken wachten (door EZK zelf gegrond verklaard). 

 EZK weigert om op sommige belangrijke vragen antwoord te geven. 

 De Nationale Ombudsman heeft geen idee waar het over gaat en wat het belang van 

de klacht is. Ondanks dat en ondanks alle harde bewijzen zeggen ze dat EZK correct 

gehandeld heeft. 

 De Nationale Ombudsman(=vrouw) gooit gewoon de hoorn op de haak. 

 Antennebureau wordt gepresenteerd als alwetende instantie, maar zegt zelf niet te 

weten wat de stralingsschommelingen veroorzaakt. 
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De overheid speelt gewoon vals spel. 

Kortweg kun je stellen dat de overheid de burger met stralingsproblemen gewoon voorliegt, 

de problemen camoufleert en weigert een gesprek aan te gaan. En ook de Nationale 

Ombudsman laat de burger stikken. Burgers met stralingsallergie worden vergiftigd en 

gemarteld in hun eigen huis en kunnen met hun probleem nergens terecht. 

 De burger die zich aan de regels houdt, komt geen stap verder. 

 De burger die tegen straling demonstreert wordt als crimineel of geestelijk gestoorde 

afgeschilderd. 

 De overheid houdt zich niet aan de wet en martelt stralingsgevoeligen. 

 Op een nette manier aanvechten is gewoon onmogelijk.  

 

Het ministerie speelt een vals spel van afhouden en liegen. 

Moeten wij burgers ons dan verlagen tot het niveau van de 

overheid? Is het in de brand steken en omtrekken van 

zendmasten dan echt de enige manier om ons lichaam te 

beschermen? 

7. Hoe nu verder?  
 

Inmiddels ligt een technisch inhoudelijk rapport van mij, dat de incorrectheid van de 

blootstellingslimiet aantoont, bij de Gezondheidsraad met de vraag om hun visie daarop te 

geven. Bijna 2 maanden later hebben zij nog niet gereageerd en zijn telefonisch niet 

bereikbaar. 

Dit rapport (wat u nu zit te lezen) zal zoveel mogelijk worden verspreid, waaronder naar de 

diverse media. Ook wordt het bij de Commissie voor verzoekschriften Eerste Kamer 

neergelegd. 

Er staan nog diverse dingen open, zoals de discussie met VWS en de klacht tegen de 

Nationale Ombudsman. 

En in die tussentijd slaap ik af en toe op verlaten plekken om te overleven. 

Hartelijk dank voor het lezen. 

Jolanda van den Berg 
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8: De bewijsstukken 
 

Hieronder volgt een overzicht van alle bewijsstukken. Een deel is bij dit rapport toegevoegd, 

echter niet alles. Alle bewijsstukken zijn genummerd, dus ook die niet zijn bijgesloten. In de 

tekst van dit rapport zijn IN GROEN de verwijzingen aangegeven.  

Er wordt nu gekeken of het mogelijk is een flexibele versie van dit rapport op internet te 

zetten. Daar zouden dan wel alle bewijsstukken geplaatst kunnen worden incl. de opnames 

van de telefoongesprekken. 

Bij een flexibel rapport op internet zou het tevens mogelijk zijn om toekomstige acties op te 

nemen……. want er staan nog diverse zaken open. 

De bewijsstukken zijn licht aangepast, maar enkel en alleen het volgende: 

 Ze zijn geschikt gemaakt voor openbaarmaking, dus nummers, sommige adressen en 

namen zijn verwijderd. 

 Sommige irrelevante disclaimers zijn verwijderd. 

 Wanneer een mail antwoord is op een mail en de originele mail was ingesloten, dan 

is de originele mail meestal verwijderd. Deze vindt u al onder een ander nummer. 

Er zijn geen cruciale aanpassingen gedaan, zelfs geen spelfouten verbeterd. 

De items staan in de onderstaande lijst gesorteerd op datum. Daarna volgen de 

bewijsstukken, maar deze zijn op nummer gesorteerd om het zoeken te vereenvoudigen. 
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8.1: Lijst van stappen en nummers bewijsstukken: 

datum bewijs 
numme
r 

type 
communic
atie 

omschrijving 

    

24-6-2019 EZK 0 bestand mijn vragen 

    

24-6-2019 EZK 1 mail/brief Ontvangstbevestiging  

    

26-6-2019 EZK 2 mail/brief bevestiging dat de vragen zijn doorgestuurd naar EZK-
DE.  

    

12-8-2019  telefoon Burger vraagt EZK waar antwoorden blijven 

    

12-8-2019 EZK 3 mail/brief Lag op verkeerde afdeling. 

   antwoord volgt begin september. 

    

10-9-2019 EZK 4  Nog steeds geen antwoord. Wanneer kan ik antw 
verwachten? 

    

11-9-2019 EZK 5 mail/brief brief met standaardpassages, niet herkenbaar als 
antwoord. 

    

16-9-2019  telefoon gebeld waar antwoorden blijven. 

    

    

16-9-2019 EZK 6  Antwoorden zijn verstuurd: met bijlage….en dat is dus 
de EZK5 standaardmail waarvan ik dacht dat het het 
antwoord was op mijn vraag aan VWS. 

    

18-9-2019 EZK 7 mail/brief Ik: vragen zijn niet beantwoord. 

    

18-9-2019 EZK 8 mail/brief leesbevestiging 

    

18-9-2019 EZK 9 telefoon "verzoek om dit met behandelaar te bespreken" 

    

22-9-2019 EZK 10 mail/brief humor-mail 

    

26-9-2019 EZK 11 mail/brief burgercorrespondentie: ontvangstbevestiging. 
Doorgestuurd naar EZK-DE. Antwoord volgt binnen 30 
dagen. 

    

26-9-2019 EZK 12 mail/brief Nee ik ga niet weer 6 weken wachten. 
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3-10-2019 GR 1 mail/brief mijn vraag om rapporten die de veiligheid van straling 
aantonen. 

    

3-10-2019 GR 2 mail/brief GR-bibl: leesbevestiging op mijn vraag om rapporten  

    

16-10-2019 GR 3 mail/brief GR-communicatie: link met rapporten. 

    

16-10-2019 GR 4 mail/brief Als bewijs veilig gestuurde brief over 3-meter-regel 

    

5-12-2019 EZK 26 mail/brief mijn officiële klacht 

    

10-12-2019 EZK 25 mail/brief ontvangstbevestiging 

    

22-1-2020 EZK telefoon Secretaresse MP (heel aardig) weet er niet van: wij 
bellen u terug 

    

29-1-2021  telefoon gebeld met rijksoverheid: vraag wat wordt er gedaan 
met consultaties, waar vind ik dat? 

    

3-2-2020 EZK telefoon Mw KN weet van niets: U hoort van ons 

    

12-2-2020 EZK telefoon Weet nu waar het over gaat, maar verwijst door naar 
Kennisplatform. Kan niet vertellen waarom niet 
behandeld: "ik werk op secretariaat" 

    

13-2-2020 KP telefoon antwoordapp ingesproken met verzoek mij te bellen 

    

19-2-2020 KP telefoon Gesprek met Mw Beerlage van Kennisplatform (netjes 
behandeld) 

    

18-3-2020 ANT telefoon ik heb antennebureau gebeld met de vraag wat ik voel. 
Gesproken met R.B. 

    

20-3-2020 ANT telefoon zelf gebeld…. Niet aanwezig 

    

? -3-2020 ANT telefoon Ik ben teruggebeld door ANT. Kortweg: Zij weten niet 
wat de stralingsschommelingen kan veroorzaken. 

    

31-3-2020 EZK 13 mail/brief Excuus voor lang blijven liggen van mijn brief  van 5 
december plus uitnodiging voor telefoongesprek 

    

2-4-2020 EZK 14 mail/brief Ja ik wil gesprek 

    

10-4-2020 EZK 15 mail/brief bevestiging gesprek 23 april 
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15-4-2020 EZK 16 mail/brief bevestiging gesprek 23 april met nog openstaande en 
nieuwe vragen. 

    

20-4-2020 EZK 17 mail/brief bevestiging gesprek 23 april plus belofte dat ze 
proberen in de week van 4 mei antwoorden te geven 

    

23-4-2020 EZK 30 telefoon telefoongesprek met Heleen Uijt de Haag, adj 
directeur bij EZK-DE 

    

24-4-2020 EZK 18 mail/brief de antwoorden pas  na uitspraak Stop5Gnl.nl 

    

28-4-2020 EZK 19 mail/brief teleurgesteld in gesprek  

    

10-5-2020 EZK 20 mail/brief Nu datum rechter uitspraak bekend 

    

12-5-2020 EZK 21 mail/brief Geen garantie maar zsm na uitspraak. 

    

2-6-2020  telefoon gebeld: waar blijven mijn antwoorden 

    

5-6-2020  telefoon weer gebeld 

    

5-6-2020 EZK 22 mail/brief Brief met antwoorden op oude en nieuwe vragen 
inclusief de vragen. 

    

15-6-2020 EZK 23 mail/brief ontvangstbevestiging 

    

29-6-2020 EZK 24 mail/brief Mijn klacht over klachtafhandeling n.a.v. gesprek en 
antwoorden 

    

17-8-2020   Ombudsman heeft EZK gemaand om te reageren 

    

31-8-2020  telefoon Wanneer hoor ik iets? 

    

4-9-2020 EZK 27 mail/brief uitnodiging voor telefonische hoorzitting en excuus 

    

 EZK 32 mail/brief bevestiging uitnodiging 

    

 EZK 33 mail/brief dank voor bevestiging plus toegangscode 

    

17-9-2020 EZK 29 telefoon Hoorzitting met Dhr. De Groot. 

    

30-9-2020 EZK 28 mail/brief klachtafhandelingsbrief 
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29-1-2021  telefoon Rijksoverheid met algemene vraag waar 
consultatieverslagen te vinden zijn. 

    

4-8-2021 GR5 brief/mail Mijn rapport (aangetekend) toegestuurd, met de 
vraag om hun visie daarop. 

    

 NO 20 mail/brief eerste brief aan Ombudsman 

    

22-1-2020 NO mail/brief ontvangstbevestiging 

    

11-2-2020 NO telefoon gebeld naar NO: Ong A Kwie gaat terugbellen 

    

9-3-2020 NO telefoon gesprek met Ong A Kwie 

    

8-6-2020 NO 1 mail/brief Brief a.d.h.v. behoorlijkheidswijzer 

    

8-6-2020 NO mail/brief gesprek met Mw. Veerkamp: eindelijk duidelijke 
procedure 

    

17-8-2020 NO mail/brief NO maant EZK tot aktie 

    

7-10-2020 NO 2 mail/brief brief aan Nationale Ombudsman 

    

30-10-2020 NO 3  Dhr Oudshoorn wordt behandelaar 

    

 NO  Diverse malen gebeld om te vragen hoe het ermee 
was. Steeds: "we zijn bezig, maar kunnen er niets over 
zeggen." 

    

17-3-2021 NO 4 brief Brief Ombudsman: EZK heeft correct gehandeld 

    

18-3-2021 NO 5 telefoon gebeld om afspraak te maken voor telefoongesprek. 

    

19-3-2021 NO 6 telefoon Telefoongesprek met dhr Oudshoorn verantwoording 
uitslag. Hij  kan zelf ook geen rapporten noch 
consultatieverslagen vinden, Ombudsman heeft niets 
gedaan met leugens EZK. Plus punt gezocht om mij af 
te wijzen. 

    

26-3-2021 NO 7 brief/mail Brief: U mag herzieningsverzoek doen 



De overheid speelt vals spel. Pagina 35 
 

    

29-3-2021 NO 8 brief/mail Mijn herzieningsverzoek: Ombudsman kan zelf ook 
geen rapporten noch consultatieverslagen vinden, 
Ombudsman heeft niets gedaan met leugens EZK. 

    

6-4-2021 NO 9  behandelaar wordt Mw Rusman 

    

 NO 10 telefoon Na wat bellen: Mw Rusman blijkt te druk: Mw Ingrid 
Wilke wordt behandelaar. 

    

16-4-2021 NO 11 telefoon Telefoongesprek met Mw Wilke, ik mocht 
onderbouwen 

    

10-5-2021 NO 12 brief Brief: geen reden tot herziening, geen reden tot 
onderzoek 

    

24-6-2021 NO 13 telefoon telefoongesprek: Mw Wilke is niet bereid in te gaan 
op zaak en gooit hoorn op de haak!!!! 

    

    

28-6-2021 NO 14 brief/mail Klacht ingediend tegen Nationale Ombudsman en 
dossier opgevraagd 

30-6-2021 NO 14b telefoon Is klacht ontvangen? 

    

6-7-2021  telefoon ontvangen? Klachtencoördinatoren 

    

    

14-7-2021 NO 15 brief/mail vertraging in behandeling 

    

22-9-2021 NO 16 telefoon Was nog niet opgepakt. Nu uitgebreid uitleg mogen 
geven. Ombudsman moet zelf oordelen. 

    

1-8-2019 VWS 0 mail/brief Andere vraag uitgezet, los van de vragenlijst die ik naar 
EZK heb gestuurd. 

    

1-8-2019 VWS 1 mail/brief ontvangstbevestiging van mijn vraag "wat doet 
ministerie van Volksgezondheid (VWS) aan straling en 
5G t.b.v. volksgezondheid?" 

    

1-8-2019 VWS 2 mail/brief doorgestuurd naar VWS 

    

6-8-2019 VWS 3 mail/brief uw bericht is doorgestuurd naar EZK-DE. Binnen 30 
dagen reactie te verwachten 
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6-8-2019 VWS 4 mail/brief IK: ik wil dat VWS deze vraag beantwoord 

    

7-8-2019 VWS 5 mail/brief VWS heeft zelf doorgezet naar EZK  

   "Er zijn geen ministeries die elkaar tegen werken of die 
andere belangen hebben 

    

nooit VWS 6  Er is hier verder nooit een antwoord op gekomen. 

    

 VWS 7 mail/brief mail met vragen 2021, niet doorsturen naar EZK 

    

4-5-2021 VWS 8 mail/brief Van informatierijksoverheid.nl: "VWS heeft instructie 
gekregen om door te sturen aan EZK", "probeer eens 
een ouderwetse brief" 

    

7-5-2021 VWS 9 brief Vrijwel identieke inhoud als mail VWS7, maar nu via de 
post. 

    

17-6-2021 VWS 10 mail/brief antwoord van VWsS op mijn brief "Uw brief lijkt 
bedoeld als mening" en wordt dus niet beantwoord. 

    

30-6-2021  telefoon Gebeld omdat ik wel antwoord wil, dus niet alleen 
opslaan in archief. U wordt teruggebeld. 

    

1-7-2021 VWS 11 telefoon telefoongesprek: VWS kan of wil niet beantwoorden. 
Uiteindelijk akkoord dat het naar EZK gestuurd wordt. 

    

5-7-2021 VWS 
11b 

brief VWS: doorgestuurd naar EZK 

    

6-7-2021 VWS 12 mail/brief EZK: ontvangstbevestiging, antwoord binnen 30 
werkdagen 

    

22-7-2021 VWS 13 mail/brief Brief EZK: Foutje, we beantwoorden toch niet. Terug 
naar VWS. 

    

13-9-2021 VWS 14 mail/brief antwoord: standaardbrief van EZK overgetypt? 

    

EZK  Ministerie van Economische zaken en klimaat 

EZK-DE  EZK afdeling Digitale Economie 

GR  Gezondheidsraad 

NO  Nationale Ombudsman 

ANT  Antennebureau 

VWS  Ministerie van Volksgezondheid welzijn en sport. 

KP   Kennisplatform EMV 
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8.2 Bewijsstukken EZK 

Dit zijn de bewijsstukken horend bij EZK, maar ook de organisaties waarnaar EZK steeds 

verwijst. 

EZK 0 
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EZK 1 
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EZK 2 
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EZK 3 
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EZK 4 
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EZK 5 
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EZK 10 
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EZK 11
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EZK 12 
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EZK 13 
Van: Correspondentie-DE [mailto:correspondentieDE@minezk.nl]  

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 14:30 

Aan: Jolanda  

Onderwerp: reactie op uw brief van 5 december jl. - persoonlijk gesprek 

 

Beste mevrouw Van den Berg, 

  

U heeft op 10 december een ontvangstbevestiging ontvangen van de directie Communicatie van 

het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op uw brief van 5 december jl. Het is erg 

vervelend dat het antwoord op uw brief vervolgens door omstandigheden is blijven liggen. Onze 

oprechte excuses hiervoor. 

  

Ik zou graag een persoonlijk gesprek met u willen voeren indien u dat uiteraard ook op prijs stelt. 

In dat gesprek kunt u dan uw brief van 5 december nader toelichten. Gezien de beperkende 

maatregelen op dit moment inzake Covid-19 zal dat via de telefoon moeten gaan. 

 

Is het voor u mogelijk dat gesprek telefonisch te voeren? Zo ja, dan zal ik zo spoedig mogelijk een 

gesprek laten plannen op een moment dat voor u schikt. 

  

Met vriendelijke groet,  

 

Heleen Uijt de Haag 

Plv. directeur Digitale Economie 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  

 

 

  

mailto:correspondentieDE@minezk.nl
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EZK 14 
 
Van: Jolanda <….>  

Verzonden: donderdag 2 april 2020 11:01 

Aan: Correspondentie-DE <correspondentieDE@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: reactie op uw brief van 5 december jl. - persoonlijk gesprek 

 

Beste Mevrouw Uijt de Haag, 

 

Graag ga ik in op uw uitnodiging voor een telefoongesprek. 

 

Als gevolg van mijn stralingsgevoeligheid in combinatie met de Coronamaatregelen is het voor mij 

niet mogelijk 24/7 thuis te verblijven. Ik overnacht momenteel op andere locaties. Wanneer u een 

datum inplant, zorg ik dat ik thuis ben of op een andere locatie met een vaste telefoonaansluiting.  

 

Omdat ik slechts 1x per dag mijn mail bekijk, verzoek ik u minimaal 1 á 2 dagen van te voren een 

datum en tijd door te geven. Ik zal vandaag vaker mijn mail checken. Een gesprek morgen is dus 

gewoon mogelijk. 

 

Verder heb ik de afspraak liever niet op maandagochtend of woensdagochtend. 

 

Ik zie uw afspraak graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jolanda van den Berg 

 

 

  

mailto:correspondentieDE@minezk.nl
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EZK 15 
Van: Correspondentie-DE [ 

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 12:46 

Aan: Jolanda  

Onderwerp: RE: reactie op uw brief van 5 december jl. - persoonlijk gesprek 

 
Beste mevrouw Van den Berg, 
 

Hartelijk dank voor uw reactie.  
 
Naar aanleiding van uw mail is het secretariaat meteen op zoek gegaan naar een datum. Het 
telefoongesprek staat daarom gepland op donderdag 23 april om 10.00 uur. Het is helaas niet 
gelukt om een eerder moment in de agenda te vinden. 

 
Komt dit voor u ook uit? 
 
Alvast hartelijk bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Heleen Uijt de Haag 

Plv. directeur Digitale Economie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
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EZK 16 
Van: Jolanda  

Verzonden: woensdag 15 april 2020 21:28 

Aan: 'Correspondentie-DE' 

CC: Post Nationale ombudsman 

Onderwerp: RE: reactie op uw brief van 5 december jl. - persoonlijk gesprek 

 
 
(Kopie aan Mevr. Veerkamp van de Nationale Ombudsman) 

 

Geachte Mevrouw Uijt de Haag, 

 

Hierbij bevestig ik de telefonische afspraak op 23 april om 10.00 uur. Ik heb begrepen dat u en ik 

zullen deelnemen aan dit telefoongesprek en dat daar verder aan beide zijden niemand bij is. 

Wanneer ik dit verkeerd begrepen heb, verzoek ik u dit per omgaande te laten weten. 

Tijdens het gesprek bespreken wij de gang van zaken, zoals waarom er geen antwoorden zijn 

gekomen op mijn vragen. Tevens zullen wij bespreken hoe en wanneer ik wel een antwoord zal 

krijgen op mijn vragen. Daarna is er voor u natuurlijk de mogelijkheid om al antwoorden te geven. 

Daartoe stuur ik u onderstaand een lijst met vragen mee. Deze is niet geheel gelijk aan de vragen, 

zoals ik die aanvankelijk heb gestuurd, maar we zijn inmiddels dan ook 10 maanden verder. 

Wanneer u mij uw telefoonnummer geeft, zal ik u op 23 april 2020 om 10.00 uur bellen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jolanda van den Berg 

 

 

Hieronder een lijst met vragen, zoals ik die op dit moment graag beantwoord zou zien. 

 

1: De bewijzen dat straling gevaarlijk is, zijn in grote getalen aanwezig. Een deel is wetenschappelijk 

bewezen, een andere deel is op zijn minst zeer aannemelijk. De overheid geeft echter aan dat het 

gevaar niet bewezen is. De rapporten die ik van de overheid heb gezien zijn meestal niet meer dan 

weinigzeggende uittreksels. De hele rapporten die ik heb gekregen, zijn niet overtuigend en de meest 



De overheid speelt vals spel. Pagina 61 
 

recente toont zelfs het gevaar van straling aan. Graag zou ik onderzoeken inzien waarop u de 

veiligheid hebt gebaseerd van straling. Daarbij heb ik het over volledige rapporten en niet alleen 

samenvattingen. 

2: Zowel stralingsgevoeligen als wetenschappers beweren dat straling gezondheidsrisico’s heeft. Op 

welke basis weerlegt u deze risico’s?  

3: Op mijn vraag waarop de veiligheidsnorm gebaseerd is, heeft het Kennisplatform EMV aangegeven 

dat dat puur op thermische effecten is. Waarom zijn andere korte termijneffecten (o.a. 

concentratieverlies, hoofdpijn) en lange termijneffecten (o.a. kanker) dan niet belangrijk? 

4: De ICNIRP heeft aangegeven dat de norm niet naar beneden bijgesteld kan worden, omdat 5G dan 

niet zou kunnen functioneren. Is de norm nu vastgesteld op technische noodzaak of op 

gezondheidseffecten? 

5: Waarom schendt u: 

 Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. 

 Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 

 Het recht op persoonlijke vrijheid. 

 Het discriminatieverbod. 

 Het recht op gezondheid. 

 Het recht op privacy. 
6: Welke maatregelen en tegemoetkomingen heeft de overheid ingesteld om stralingsgevoeligen te 

ondersteunen? 

 Welke maatregelen neemt de overheid om burgers te beschermen tegen straling? 

 In welke gebieden kan men stralingsvrij/-arm wonen? 

 Welke zorg verleent de overheid aan mensen die ziek zijn danwel last hebben van straling. 

 Welke primaire openbare ruimten die voor burgers niet te mijden zijn (huisarts, ziekenhuis, 
gemeentehuis) zijn stralingsarm gemaakt? 

 Welke financiële tegemoetkoming is er voor mensen door hun stralingsgevoeligheid niet 
meer kunnen werken? 

 Welke financiële tegemoetkoming is voor de aanschaf van straling werende kleding en 
straling werende materialen? 

 Welke andere tegemoetkomingen zijn er? 

 Krijgen stralingsgevoelige burgers vrijstelling van de verplichte Corona-App of gaat u hen 
verplichten een ziekmakend mobieltje aan te schaffen en met zich mee te dragen? 

 Voor alle bovenstaande punten: Indien niet, waarom niet? 
 

7: Waarom wordt het gebruik van bekabelde verbindingen niet door de overheid gestimuleerd? En 

hoe wordt voorkomen dat de schadelijke straling wordt gebruikt voor onzinnige toepassingen als 

spelletjes. 

8: Waarom ontkent de overheid het bestaan van dit voorzorgsprincipe? 

9: Alles kent een kantelpunt. Zo moet er ook een kantelpunt zijn waarop het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat bereid is om 5G te stoppen. De vraag is dan ook waar dit kantelpunt 

ligt, zodat wij als tegenstanders van 5G weten wat wij u moeten aanreiken om een stop af te 

dwingen. U bent geheel vrij hoe u dit kantelpunt wilt uitdrukken. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 3.000.000 
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doden, 10 wetenschappelijke onderzoeken, 1000 handtekeningen tegen straling,……  Ik wil dat u 

aangeeft wat wij tegenstanders moeten overleggen om 5G te stoppen. 

10: Om een verband te kunnen leggen tussen straling en ziekteverschijnselen is het noodzakelijk te 

weten waar en wanneer welke testen zijn gedaan of reguliere straling wordt opgevoerd. Niemand 

(ook antennebureau niet) heeft dit inzichtelijk. Waarom is dit niet inzichtelijk? 

11: Tijdens alle toespraken en in alle geschriften over 5G worden 3 frequenties genoemd. De 60GHz 

wordt steeds verzwegen. Uit onderzoek is gebleken dat de 60GHz juist de zuurstofopname verstoort 

en daardoor de gevaarlijkste frequentie is. Waarom wordt de 60GHZ verzwegen? En wat gaat u doen 

om gezondheidsproblemen voor mens en dier te voorkomen. 

12: Het praten over complottheorieën is verboden, omdat ze niet waar zouden zijn. Waarom is het 

wel toegestaan te praten over de gevaren van 5G, zijn deze dan wel waar?  

13: Waarom wordt op voorhand de relatie tussen 5G en Corona als onzin afgedaan en wordt 

onderzoek daarnaar verboden? 

14: Kunt u mij toepassingen noemen waarvoor 5G nodig is en die niet met 3G, 4G of bedraad 

opgelost zouden kunnen worden? 

15: Waarom verplicht u providers een 98% dekking op 5G te geven, terwijl u weet dat zoveel 

Nederlanders behoefte hebben aan een stralingsarm gebied? 

16: Mona Keijzer heeft aangegeven 5G te gaan gebruiken voor Crowd Control. Kunt u aangeven 

binnen welke kaders dat is? 

17: 5G is ontworpen als een wapen en kan dus ook als zodanig gebruikt worden. Ik ga er vanuit dat 

de regering dit niet als wapen zal inzetten, maar het is straks wel in iedere straat aanwezig. Kunt u 

mij vertellen hoe wordt gewaarborgd dat het systeem niet gehackt kan worden en welke 

maatregelen zijn getroffen voor als dit toch gebeurt? 

18: Waarom gebruikt de overheid valse argumenten, zoals  

 5G is dezelfde frequentie als 4G en wifi en kan daardoor niet schadelijk zijn. 

 Als je het niet kunt waarnemen, kan het niet schadelijk zijn. 

 Door bundelvorming heeft men geen last van de straling als je zelf niet belt. 
19: Waarom doet u niets met de resultaten en opmerkingen van de internetconsultaties? 

20: Volgens de behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman dient de overheid de burger zo 

veel mogelijk actief te betrekken. Hoe betrekt de overheid mij om mij actief mee te laten denken? 

21: Waarom zijn de rechten van de lokale bestuurders uitgeschakeld? 

22: De overheid zegt steeds de gezondheidsklachten van stralingsgevoeligen serieus te nemen. 

Waaruit blijkt dat? 
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EZK 17 
 
Van: Correspondentie-DE [mailto:correspondentieDE@minezk.nl]  

Verzonden: maandag 20 april 2020 13:57 

Aan: 'Jolanda'; Correspondentie-DE 

CC: Post Nationale ombudsman 

Onderwerp: RE: reactie op uw brief van 5 december jl. - persoonlijk gesprek 

 
Geachte mevrouw Van den Berg, 

 
Hartelijk dank voor uw e-mail en de bevestiging van onze telefonische afspraak op donderdag 23 
april om 10.00 uur. Het klopt dat er tijdens dit gesprek ook aan mijn kant niemand anders 
aanwezig is.  
 
Bedankt voor het doorsturen van uw vragen. Omdat het deels nieuwe vragen betreft streven we 

ernaar om uw vragen in de week van 4 mei te beantwoorden.  
 
Zou u mij uw telefoonnummer kunnen doorgeven?  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Heleen Uijt de Haag 

Plv. directeur Digitale Economie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  

 
 
  

mailto:correspondentieDE@minezk.nl
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EZK 18 
Van: Correspondentie-DE [mailto:correspondentieDE@minezk.nl]  

Verzonden: vrijdag 24 april 2020 16:58 

Aan: 'Jolanda' 

CC: Post Nationale ombudsman 

Onderwerp: RE: reactie op uw brief van 5 december jl. - persoonlijk gesprek 

 

Beste mevrouw Van den Berg, 

 

Hartelijk bedankt voor het gesprek van gisteren. Bedankt voor uw openheid. Ik hoop dat ondanks 

ons verschil van inzicht over het beleid u iets heeft gehad aan het gesprek.  

 

Ik zou u nog laten weten op welke termijn ik uw vragen kan beantwoorden. In uw brief van 5 

december jl. heeft u aangegeven dat u eerder acht vragen had gesteld. Onderstaande vragen 

betreffen voor een groot deel dus nieuwe vragen. Een kwestie die vergelijkbaar is met hetgeen u 

aan de orde stelt in de vragen, ligt voor bij de kort geding rechter. De betrokken advocaat heeft 

ons laten weten dat wij de beslissing van de rechter moeten afwachten en in afwachting daarvan 

helaas nu niet moeten reageren op de voorgelegde vragen. U zult daarna spoedig antwoord van 

ons ontvangen op uw nog niet beantwoorde vragen. 

 

In de tussentijd wijs ik u graag op de gezamenlijke Kamerbrief van VWS en EZK over het 

onderwerp 5G en gezondheid. Tevens wijs ik u op het eerdere antwoord dat u van ons heeft 

ontvangen op 11 september jl. naar aanleiding van uw acht vragen.  

 

Mocht u alsnog een gesprek willen met het Kennisplatform EMV of het RIVM, dan hoor ik het graag.  

 

Ik wens u veel sterkte.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Heleen Uijt de Haag 

Plv. directeur Digitale Economie 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

  

mailto:correspondentieDE@minezk.nl
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EZK 19 
 
Van: Jolanda [ 

Verzonden: dinsdag 28 april 2020 12:15 

Aan: 'Correspondentie-DE' 

CC: Post Nationale ombudsman (post@nationaleombudsman.nl) 

Onderwerp: RE: reactie op uw brief van 5 december jl. - persoonlijk gesprek 

 

Geachte Mevr. Uijt de Haag, 

 

Zoals u bekend, was ik teleurgesteld in het telefoongesprek afgelopen donderdag.  Zoals u weet is dit 

gesprek er gekomen, omdat ik een klacht heb ingediend bij de Nationale Ombudsman. Dit was omdat 

ik de behandeling binnen u ministerie ver onder de maat vond. Ook nu heb ik het gevoel niet serieus 

genomen te worden en niet respectvol behandeld te zijn. 

 

In uw mail van 20 april hebt u mij toegekend de antwoorden op mijn vragen te geven in de week van 

4 mei. Tijdens het gesprek hebt u dit opgerekt naar over 4 weken en in uw laatste mail (24 april) 

geeft u aan voorlopig niet bereid te zijn mijn vragen te beantwoorden, omdat jullie met een derde 

partij in kort geding zitten. In 5 dagen hebt u dus 2x uw belofte gebroken. Dit bevestigt mijn stelling 

dat u niet respectvol met burgers omgaat. 

 

Overigens lijkt het mij ook vreemd dat u mijn vragen over de huidige straling niet beantwoordt, 

omdat u met iemand anders een kort geding voert over enkel en alleen de uitrol van 5G. De overheid 

hoort transparant te zijn over dat wat er nu is. 

 

Verder heeft u tijdens het gesprek  geen enkele verantwoording getoond, maar verschuilt in al uw 

uitspraken achter het RIVM, de ICNIRP en de Gezondheidsraad. Ook als zij u adviseren, dient u de 

verantwoordelijkheid op zich te nemen en waar nodig actie te ondernemen. 

 

Uw afdeling heeft mij enkele weken geleden doorverwezen naar het Kennisplatform. Dit 

Kennisplatform heeft mij aangeven dat mijn vragen te politiek zijn en mij terugverwezen naar u. 

Tijdens het gesprek hebt u opnieuw geprobeerd mij door te sturen naar het Kennisplatform. Duidelijk 

geval kastje en de muur. 

mailto:post@nationaleombudsman.nl
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Wanneer er van u een reactie verwacht werd, kwam u meermalig met de opmerking “ik merk dat 

onze paden hier uit elkaar lopen” om daarmee een antwoord te vermijden. Verder hebt u 

denigrerende opmerkingen gemaakt als  ”u kent de materie niet”. 

Ik voelde mij gemanipuleerd door uitspraken als  “u bent er bang voor” terwijl ik gewoon ernstige 

gezondheidsproblemen ervaar. Dit is alsof je enorme tandpijn hebt, naar de tandarts gaat om het 

gaatje te laten vullen en de tandarts zegt “oh, u bent bang voor tandpijn”. 

 

U hebt aangegeven mijn vragen te beantwoorden. Daarbij gaf ik aan echte antwoorden te willen zien 

en niet een brief met standaard stukjes, zoals ik die de vorige keer heb gehad. Nu verwijst u in uw 

mail gewoon weer naar deze brief als zijnde antwoord. Die brief bevat geen antwoorden op mijn 

vragen, anders had ik nu niet dezelfde vragen gesteld. 

 

Zoals ik tijdens het gesprek heb aangegeven  heb ik geen behoefte aan een gesprek met het 

Kennisplatform, omdat ik daar al uitgebreid mee gesproken heb. Op het aanbod mij in contact te 

brengen met een deskundige van het RIVM, wil ik bij nader inzien wel ingaan. Ik maak graag gebruik 

van uw aanbod om ons in contact te brengen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jolanda van den Berg 

 

Omdat ik op dit moment door de straling niet meer in mijn huis kan zijn, ben ik alleen via de mail 
bereikbaar 
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EZK 20 
Van: Jolanda [mailto:jolanda@creamees.nl]  

Verzonden: zondag 10 mei 2020 15:27 

Aan: 'Correspondentie-DE' 

Onderwerp: RE: reactie op uw brief van 5 december jl. - persoonlijk gesprek 

 

Geachte Mevrouw Uijt de Haag, 

 

Nu de datum van de uitspraak van het kortgeding bekend is en dit niet zo heel ver na de eerder 

beloofde 4 weken ligt, ga ik accoord met beantwoording van mijn vragen op 26 mei 2020, de dag na 

de uitspraak. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jolanda van den Berg 

 

Door mijn vlucht voor de straling ben ik alleen via de mail bereikbaar. 
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EZK 21 
Van: Correspondentie-DE  

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 18:02 

Aan: 'Jolanda  

CC: 'Post Nationale ombudsman' 

Onderwerp: RE: reactie op uw brief van 5 december jl. - persoonlijk gesprek 

 

Geachte mevrouw Van den Berg, 

 

Bedankt voor uw mail. We kunnen niet garanderen dat we de dag na de uitspraak direct bij u terug 

kunnen komen, maar zullen zoals aangegeven in de mail van 24 april jl. zo snel mogelijk na de 

uitspraak uw vragen beantwoorden. Op uw eerdere e-mail van 28 april jl. zullen we dan ook 

ingaan. 

 

Ik heb contact gehad met het RIVM met betrekking tot het maken van een afspraak. Zij zijn bereid 

om u te woord te staan. Onze contactpersoon bij het RIVM heeft hiervoor uw telefoonnummer 

nodig. Daarnaast willen ze graag weten op welke dag en op welk tijdstip u het liefst gebeld wilt 

worden. Wij houden ons aan de AVG en zullen uw telefoonnummer niet opslaan. Graag ontvangen 

wij uw telefoonnummer en de dag/tijdstip waarop u gebeld zou willen worden door het RIVM. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Heleen Uijt de Haag 

Plv. directeur Digitale Economie 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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EZK 22 
Van: Correspondentie-DE [ 

Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 18:26 

Aan: 'Jolanda' 

CC: 'post@nationaleombudsman.nl' 

Onderwerp: RE: reactie op uw brief van 5 december jl. - persoonlijk gesprek 

 

Geachte mevrouw Van den Berg, 

 

In de bijlage treft u de antwoorden aan op de door u gestelde oude en nieuwe vragen.  

 

Het maken van een telefonische afspraak met het RIVM is alleen mogelijk als u een 

telefoonnummer aan ons doorgeeft. U wordt dan gebeld door een RIVM-medewerker op de door u 

gekozen tijdstip. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Heleen Uijt de Haag 

Plv. directeur Digitale Economie 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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EZK 25 
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EZK 27 
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EZK 28 
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8.3 Bewijsstukken Nationale Ombudsman 

 

NO 2
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8.4 Bewijsstukken VWS 
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