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 Aan de minister van Economische Zaken  
De heer H.G.J. Kamp 
Postbus 20401 
2500 EK DEN  HAAG 
 

 

     Onderwerp: Landelijke dekking 112 - EMV luwe gebieden 

 

Geachte heer Kamp,  

 

Met deze brief vraag ik uw aandacht voor een spanningsveld in de maatschappij vanwege de 

vraag om overal mobiel bereik te krijgen en de wens om EMV luwe gebieden te behouden.  

 

De laatste tijd verschijnen berichten in de media over de bezorgdheid van inwoners van 

gebieden waar geen dekking voor het mobiele telefoonnetwerk is, over het niet kunnen bereiken 

van 112. Inwoners, maar ook gemeentebesturen, hebben oproepen gedaan voor 100% dekking 

voor mobiele telefonie.  

 

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) is een samenwerkingsverband tussen 

RIVM, TNO, DNV-GL, Agentschap Telecom, de GGD’en en ZonMw. Het Kennisplatform EMV 

bundelt kennis op het gebied van elektromagnetische velden met als doel wetenschappelijke 

informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar te maken. In de Klankbordgroep van het 

Kennisplatform zitten organisaties die met het onderwerp elektromagnetische velden te maken 

hebben. Dit zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de industrie en organisaties die pleiten 

voor veilig gebruik van elektromagnetische velden.  

 

In de laatste bijeenkomst van de Klankbordgroep, hebben verschillende organisaties die 

elektrogevoeligen vertegenwoordigen hun bezorgdheid geuit dat de wens om overal 112 te 

kunnen bellen zal leiden tot vermindering van EMV-luwe plekken. Dat zijn nu juist plekken waar 

zij graag verblijven. Elektrogevoeligheid is wetenschappelijk niet aangetoond. Wel is duidelijk dat 

elektrogevoeligen zich beter voelen wanneer zij de blootstelling aan EMV zelf kunnen bepalen en 

een keuzemogelijkheid hebben om in een EMV luw gebied te verblijven.  

 

Met deze brief willen wij het bestaan van deze discussie onder uw aandacht brengen.   

 

Hoogachtend, 

 

 

Mr dr  A.G.J.M. Rombouts 

Voorzitter  

Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. 
 

mailto:infor-emv@kennisplatform.nl

