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Memo België: Besluiten verbod op telefoons en reclame 
speciaal ontworpen voor kinderen tot zeven jaar

 
Verantwoording Deze korte beschrijving geeft een eerste indruk. Indien er behoefte is, bijvoorbeeld 

vanwege vragen uit de samenleving of media, kan deze eerste indruk uitgewerkt worden 
tot een met alle deelnemers afgestemde Kennisplatformreactie.
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Aanleiding 
De Belgische Ministers Onkelinx, Van de Lanotte en Laruelle hebben twee besluiten1 genomen over mobiele 
telefoons. De besluiten worden over een half jaar van kracht. Enerzijds komt er een verbod om mobiele 
telefoons speciaal ontworpen voor kinderen tot 7 jaar op de markt te brengen. Anderzijds komt er een verbod op 
reclame gericht op diezelfde groep. Daarnaast komt er een verplichting om kopers te wijzen op de maximale 
zendsterkte van de mobiele telefoon (in het besluit: SAT waarde). 
De verkopers worden verplicht om bij de verkoop het volgende te melden: “Denk aan uw gezondheid gebruik 
mobiele telefonie met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lagere SAT waarde.”  
 
Eerste indruk 
De gebeurtenissen in België worden door het Kennisplatform gezien als een voorbeeld van de zoektocht die 
daar in de maatschappij op gang is gekomen naar aanleiding van de uitspraak van IARC dat mobiel bellen 
mogelijk kankerverwekkend is.  
 
Er zijn diverse redenen te bedenken waarom in de maatschappij bewuster omgegaan zou moeten worden met 
het gebruik van mobiele telefoons door kinderen. Naast gezondheid gaat het daarbij ook over bereikbaarheid en 
sociale ontwikkeling. De onduidelijkheid over risico's als gevolg van langdurige blootstelling aan 
elektromagnetische velden van de telefoon is daar één van.  
 
Het Kennisplatform acht de ontwikkelingen in België een extra stimulans om samen met Klankbordgroep- 
organisaties (maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden) de discussie verder te voeren over het 
bewuster omgaan met mobiele telefoons. Samen met organisaties van ouders en scholen wordt de informatie 
op een rij gezet die zij kunnen gebruiken om bewuste keuzes te maken over het mobiel bellen van hun 
kinderen.  
 
Achtergrond 
In Nederland gelden de Europese regels voor het op de markt brengen van mobiele telefoons.  
De telefoon moet bij normaal gebruik veilig zijn. Dit is vastgelegd via Europese productnormen. Volgens de 
Gezondheidsraad houden de huidige limieten die worden gehanteerd, voldoende rekening met kwetsbare 
groepen zoals kinderen2. Dat neemt niet weg dat er maatschappelijke roep blijft om uit voorzorg de limieten te 
verlagen. 
 
In de maatschappij zijn er nadrukkelijk vragen rondom lange termijn effecten van mobiele telefonie en 
gezondheid. Voor het verminderen van de blootstelling tijdens het bellen heeft het Kennisplatform EMV 
praktische tips opgesteld3.  
 
Links 
1  http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm (zoektermen: publicatiedatum 30 aug 2013, “onkelinx” en “mobiele”) 
2  http://www.kennisplatform.nl/actueel/11-10-

18/Gezondheidsraad_ziet_geen_bewijs_voor_negatieve_effecten_mobiel_telefoongebruik_op_de_ontwikkeling_kinderh
ersenen.aspx. 

3  http://www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/Mobieletelefoonsenzendmasten/omgaan-met-mobiele-telefoon.aspx 


