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I. Maatregelen 

Wat houden de maatregelen precies in?  

Op 30 augustus 2013 zijn twee koninklijke besluiten1 gepubliceerd die de volgende maatregelen 
invoeren. 

Verkopers worden verplicht om de stralingswaarde (of SAR: “specific absorption rate”) van 
mobiele telefoons te vermelden: 

a. op de verkoopplaats voor elk model van mobiele telefoon,  
b. in de reclame en bij de verkoop via het internet, als er ook andere technische kenmerken 
worden gegeven. 

 
Producenten en groothandelaars worden verplicht om de SAR-waarde mee te delen aan de 
afnemers van hun producten, voor vermelding op de verkoopplaats. 
 
Het wordt ook verplicht om de betekenis te vermelden van de SAR-waarde en het advies om 
met een oortje te bellen en om voor een gsm met een lagere stralingswaarde te kiezen. 
 
Er wordt een verbod ingesteld op de verkoop en de reclame van mobiele telefoons speciaal 
ontworpen voor kleine kinderen (aangepaste mobiele telefoons met beperkte functionaliteit, 
geschikt voor kinderen tot 7 jaar). 
 

 
 

Waarom deze maatregelen? 

 
Volgens de communicatie van het International Agency for Research on Cancer (IARC, 2011)  
zou het kunnen dat er een verhoogd risico op hersenkanker is bij intensief gebruik van een 
mobiele telefoon. Het IARC heeft radiogolven daarom geklasseerd als mogelijk 
kankerverwekkend (Groep 2B).  In afwachting van meer duidelijke wetenschappelijke 
conclusies worden voorzorgsmaatregelen noodzakelijk geacht.   

                                                      
1
 KB van 30 juli betreffende het verbod op het op de market brengen van mobiele telefoons speciaal ontworpen voor 

jonge kinderen;  

KB van 30 juli betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke absorpbtietempo van 

mobiele telefoons en betreffende de reclame voor mobiele telefoons 
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Het stralingsdebat heeft ondertussen een bijkomende, juridische dimensie gekregen, met name 
met betrekking tot de aansprakelijkheid: een Italiaanse rechtbank is recent ingegaan op de 
eisen van een Italiaanse ondernemer die stelde dat de oorzaak van zijn tumor aan zijn 
overdadig gsm-gebruik te wijten was en dat er daarom een schadevergoeding betaald moet 
worden.  De Italiaanse ondernemer verweet de overheid het onvoldoende communiceren over 
gezondheidsrisico’s verbonden aan het intensief gebruik van gsm. 
 
In België voert de overheid communicatieacties uit om de bevolking aan te sporen om de gsm 
voorzichtiger te gaan gebruiken (actualisatie en herdruk van brochures, informatie op het web-
portaal, beantwoorden van vragen van burgers). Toch wordt dit niet voldoende geacht. De 
verantwoordelijkheid in de stralingsproblematiek kan niet uitsluitend bij de consument worden 
gelegd. Het is niet eenvoudig om aan maatschappelijke trends, aan de consumptiedruk te 
weerstaan. De nieuwe maatregelen zijn  bedoeld om het beleidskader rond de 
stralingsproblematiek aan te vullen en te versterken.  
 
 
Top 

Wat wil men bereiken? 

 
De maatregelen zijn erop gericht om aan de consument de mogelijkheid te geven om in zijn 
aankoopkeuze rekening te kunnen houden met de stralingswaarde (de SAR-waarde).  Deze 
waarden, die gemeten moeten worden in het kader van de EU-
conformiteitsevaluatieprocedure, worden al beschikbaar gesteld op de websites van de 
producenten en in hun technische documentatie. Als de waarde ook in de winkel beschikbaar 
is, kan consument er gemakkelijker rekening mee houden in zijn aankoopkeuze.  
 
Er wordt extra aandacht besteedt aan kinderen: ze komen al vroeg in contact met gsm-
toestellen (de gsm van papa of mama, kinderen krijgen ook vroeg hun eigen gsm). De totale 
blootstelling gedurende hun leven zal dus groter zijn dan van de huidige volwassenen. Dit is al 
een reden tot extra voorzichtigheid, gezien de classificatie van IARC. Daarbij komt dat kinderen 
gsm-straling meer absorberen dan volwassenen (2 keer meer voor de hersenen en 10 keer 
meer voor het beenmerg van de schedel). Het verbod op reclame wil het aanbod en de vraag 
naar mobiele telefoons in deze categorie van gebruikers afremmen.  
 

In België bedraagt de penetratiegraad van de mobiele telefonie meer dan 100% (er zijn meer 
SIM kaarten in omgang in België dan er inwoners zijn). Ongeveer 4% van de gsm-gebruikers 
(400.000) in België2 bellen meer dan 30 minuten per dag (“het risiconiveau” bij langdurig 
gebruik), al dan niet met een oortje. Er manifesteert zich een groeiende trend onder jongeren 
volgens een onderzoek van OIVO 2011 “Jongeren en gsm”: op 12-jarige leeftijd hebben bijna 
alle jongeren een gsm (+15% t.o.v. 2009), op de leeftijd van ongeveer 10 jaar heeft 2 op de 3 

                                                      
2
 Volgens een studie uitgevoerd door de FOD VVVL, in samenwerking met de Belgische operatoren.  
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jongeren een gsm (+21%).  De gsm wordt weliswaar meer gebruikt voor sms-en, chatten en 
andere diensten, maar er wordt ook steeds vaker mee gebeld. Daarbij volgt slechts 1 jongere 
op 5 het advies van zijn ouders over duur en frequentie van het mobiel bellen. 

 
Top 

Wat is de timing? 

 
Beide KB’s (Koninklijke Besluiten) treden in werking 6 maanden na de publicatie (dus op 1 
maart 2014), om aan de verkopers van mobiele telefoons voldoende tijd te geven om zich aan 
te passen. 
 
Top 
 

Wie zal de uitvoering van deze KB’s controleren en welke straf is voorzien voor de 
overtreders? 

 
Opsporing van de overtredingen van deze besluiten is voorzien door de controle-ambtenaren 
van de FOD Volksgezondheid en van de FOD Economie. De overtreder ontvangt in eerste 
instantie een waarschuwing. Als er geen gevolg aan wordt gegeven, worden andere middelen 
toegepast, zoals een geldboete. Afhankelijk van de inbreuk, zijn er verschillende 
procedures/boetes van toepassing. Voor het niet-communiceren van de SAR-waarde riskeert 
de overtreder bijvoorbeeld een boete tussen 52 en 120.000 Euro. 
 
Top 

II. SAR 

Komt de SAR-waarde overeen met de werkelijke blootstelling?  

 
De SAR-waarde geeft de maximale blootstelling die het toestel kan geven. De werkelijke 
blootstelling varieert. Dit is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van auto’s: de door de fabrikant 
opgegeven CO2-uitstoot geldt voor één specifieke manier van rijden, maar in realiteit bestaan 
er ook andere manieren.  

 
De werkelijke blootstelling varieert  

1) omdat het zendvermogen van een mobiele telefoon varieert in functie van de 
ontvangstkwaliteit. Bij optimale ontvangst is het zendvermogen (en de blootstelling) 
veel lager dan bij slechte ontvangst.  De ontvangstkwaliteit hangt op zijn beurt af van 
hoe dicht u bij een zendmast staat, of er een obstakels zijn die het radiosignaal 
tegenhouden (dikke muren, kelder) en of de gebruiker in beweging is (trein, auto). 
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2) in functie van de manier waarop u uw gsm gebruikt. Belt u met een gsm aan het oor, 
dan is uw blootstelling hoger. Belt u met een oortje, dan is uw blootstelling veel lager. 

 
3) afhankelijk van hoe efficiënt een mobiele telefoon zich aanpast aan de 

ontvangstcondities. 
 

Volgens een statistisch onderzoek uitgevoerd door het IARC3, zendt een mobiele telefoon 
gedurende 40% van zijn beltijd uit op het maximale vermogen. Het gemiddelde zendvermogen 
bedraagt nog de helft van het maximale vermogen.   
 
Gelijkaardige verhoudingen gelden ook voor de SAR. De SAR-waarde geeft dus een indicatie 
voor de werkelijke blootstelling van gsm-gebruikers, al is het geen exacte waarde die vaak in de 
praktijk zal voorkomen. De kennis van de SAR-waarde zal de gsm-gebruikers sensibiliseren en 
de aankoop van stralingsarme toestellen aanmoedigen. 
 
Opmerking: de aankoop van een gsm met een lagere SAR-waarde mag de consument niet het 
idee geven om er urenlang mee te bellen. U belt best met oortjes, zeker ook bij lange 
gesprekken. 
 
Top 
 

Waarom op de SAR-waarde letten als een oortje veel beter helpt? 

 
Het beste is op beide te letten. Door te kiezen voor een mobiele telefoon met lage SAR-waarde, 
kan men zijn blootstelling met 3 tot 10 keer verminderen. Met een oortje is de blootstelling 
100-en keren lager. Als men altijd zijn oortje gebruikt, zowel voor inkomende als uitgaande 
oproepen, hoeft men geen gsm te kopen met een lager SAR. Hetzelfde geldt voor mensen die 
hun mobiele telefoon enkel gebruiken om te sms-en en nooit om te bellen.  
 
Top 
 
 

Welke oortje is beter, met draad of draadloos? 

 
Oortjes met draad stralen op zich niets uit, maar kunnen radiogolven geproduceerd door een 
gsm opvangen en zo naar het hoofd leiden. Toch is de blootstelling van het hoofd 10 tot 30 keer 
lager wanneer u een oortje met een draad gebruikt, dan wanneer u de mobiele telefoon aan 
uw oor houdt. Een Bluetooth oortje staat draadloos in contact met uw gsm, en zendt dus 

                                                      
3
 Vrijheid M et al. “Determinants of mobile phone output power in a multinational study: 

implications for exposure assessment”. Occup Environ Med. 2009 Oct; 66(10):664-71. 
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radiogolven uit. De blootstelling door een Bluetooth oortje is echter heel klein: 300-1000 keer 
lager dan door een mobiele telefoon.   
 
Top 
 
 

Is het niet belangrijker te focussen op zendmasten? Ze zenden immers ook radiogolven uit. 

 
De conclusie van het IARC slaat in eerste instantie op mobiele telefoons. Onderzoek op 
kankerincidentie rond zendmasten was volgens het IARC niet sluitend genoeg om conclusies te 
trekken.  
 
Top 
 

Waarom is het KB niet van toepassing op WiFi, DECT-telefoons, babyfoons en andere 
producten die radiogolven uitzenden? 

 
In zijn conclusie klasseert het IARC alle radiogolven als mogelijk kankerverwekkend. Vanuit deze 
optiek zou een gelijke behandeling nodig zijn voor alle apparaten die radiogolven uitzenden. 
Maar de conclusie van het IARC is vooral gebaseerd op studies met mobiele telefoons, en in 
mindere mate op draadloze huistelefoons (zoals DECT).  
 
Deze apparaten hebben het grootste zendvermogen en worden vaak gebruikt. Alle andere 
apparaten worden niet vlakbij het hoofd gebruikt of geven een veel kleinere blootstelling. 
Bovendien zijn hun SAR-waarden zelden gemeten/gekend.   
 
De SAR-waarde van DECT-telefoons is ongeveer 3-5 keer kleiner dan van mobiele telefoons. 
Daarnaast zijn deze apparaten soms vrijgesteld van de metingen. De SAR-waarden van DECT-
telefoons verschillen dan ook niet veel van elkaar, ze zijn niet altijd beschikbaar en zijn minder 
relevant in het stralingsdebat.  
 
Top 
 

Kan een gsm met lagere SAR-waarde een hogere blootstelling geven dan een gsm met een 
hogere SAR-waarde? 

Dat kan af en toe gebeuren. Een gsm-toestel past zijn zendvermogen aan de omstandigheden 
aan. Daardoor varieert de werkelijke blootstelling. In het algemeen, gemiddeld over lange 
periode,  zal de blootstelling met een gsm met lagere SAR-waarde lager zijn dan met een gsm 
met een hogere SAR-waarde.  
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Een ander verhaal geldt voor de mobiele telefoon die via UMTS (het 3G-netwerk) kunnen 
bellen, zoals smartphones. De 3G-netwerken zijn veel efficiënter.  Het gemiddelde 
zendvermogen van zulke mobiele telefoon bedraagt dan niet de helft van de maximale waarde, 
maar slechts enkele procenten, wel bij de voorwaarde dat de 3G-ontvangst overal goed is.  Bij 
de slechte ontvangst binnen het 3G-netwerk, schakelt de mobiele telefoon over op het 
klassieke gsm-netwerk (2G-netwerk). 
 
 
 
Top 

Hoe moet de SAR-waarde getoond worden?  

 
Er is geen verplichting om een afzonderlijk etiket met een waardeschaal af te drukken. De SAR-
waarde dient vermeldt te worden naast elk model van mobiele telefoon, samen met een letter 
(A, B, C, D of E) die de SAR-waarde indeelt in klassen. Dat kan simpelweg op het prijsetiket, 
naast andere technische kenmerken van het product, zoals netwerk, geheugen enz, zoals op 
het voorbeeld: 
 

Gsm  Etiket 

 
Merk X model y 

SAR = 0,218 W/kg 

 
 
 
 

 
Prijs: XX Euro 
…. 
SAR: 0,2 W/kg (A) 

 
Merk A model c 

SAR = 0,562 W/kg 

 
 
 
 

 
Prijs: XX Euro 
…. 
SAR: 0,6 W/kg (B) 

 

De verplichting om de SAR-waarde “ergens” op te zoeken kan leiden tot fouten  

 
De SAR-waarden zijn beschikbaar bij de fabrikant. De fabrikant is immers verplicht om de SAR-
waarde voor elk toestel te meten vooraleer het op de markt gebracht wordt. De SAR-waarde 
staat ook vaak in de handleiding van het toestel. Naast de handleiding kan de verkoper 
websites die van het Mobile Manufacturers Forum, www.mmfai.org of de website van de 
producenten raadplegen.  
 
Een verplichting is ook opgelegd aan aan de invoerders: die moeten de SAR-waarde doorgeven 
aan hun afnemers. Wanneer de SAR-gegevens verzameld worden door de invoerders, brengt 
het een minieme kost en minimale kans op fout met zich mee om deze gegevens op de 
verkoopsetiketten te plaatsen.  
 

http://www.mmfai.org/
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Er is een overgangsperiode van 6 maanden, die de verkopers voldoende tijd geeft om zich voor 
te bereiden.  
 
Top 
 

Deze maatregelen zijn efficiënter te organiseren op Europees niveau 

 
Inderdaad. Maar op Europees niveau is het nog niet zo ver. Op dit moment bestaat er op EU-
vlak een limietwaarde op de SAR-waarde (2 W/kg). Deze is vastgelegd op basis van gekende 
kortetermijneffecten. De norm houdt geen rekening met de eventuele mogelijkheid van een 
langetermijneffect zoals kanker (zie classificatie IARC/IAKO). België wacht niet af om actie te 
ondernemen, gebaseerd op het voorzorgsprincipe. 
 
Top 
 

Er zijn Amerikaanse SAR-waarden en Europese SAR-waarden, dit kan  verwarring 
veroorzaken. 

 
Inderdaad: Europese en Amerikaanse normen verschillen.  De Europese SAR-waarde wordt 
gemeten per 10 gram weefsel. De maximale waarde is 2 W/kg. De Amerikaanse SAR-waarde 
daarentegen wordt gemeten per 1 gram weefsel, en de maximaal toegestane waarde is 
1,6 W/kg. Voor mobiele telefoons gemaakt buiten de Europese Unie worden meestal beide 
waarden vermeld, op productwebsites en in gebruiksaanwijzingen.  
 
Vooraleer een mobiele telefoon in Europa op de markt komt moet zijn straling volgens de 
Europese normen gemeten worden. Als er geen Europese SAR-waarde gekend is, mag het 
product niet op de Europese markt komen.  
 
Top 
 

Hoe lang/hoe intensief moet ik bellen om risico te lopen op hersenkanker? 

 
De wetenschappelijke gegevens zijn nog niet duidelijk genoeg om zulke uitspraken te kunnen 
doen. De conclusie van IARC is over het algemeen nog niet zeker: radiogolven zijn slechts als 
“mogelijk” kankerverwekkend geklasseerd.  In de studies werd een verhoogd risico op glioma, 
en in minder zekere mate op akoestisch neuroma gezien bij langdurig gebruik van een mobiele 
telefoon, met totale tijd van gebruik meer dan 1500-2000 uur over 10 jaar.  Dit komt overeen 
met 30 minuten per dag. 
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Is het stralingsniveau afhankelijk van het type van de gsm? 

Neen. Er zijn smartphones met een lage SAR-waarde en gewone gsm-toestellen met een hoge 
SAR-waarde.  Men moet wel een onderscheid maken tussen de maximale SAR waarde (vermeld 
door de fabrikant) en de werkelijke gemiddelde SAR-waarde die voor de gebruiker relevant is.  
Deze laatste hangt af van de gebruikswijze (bellen met oortjes of zonder), de ontvangst, en het 
type netwerk. Een mobiele telefoon die via het 3G netwerk belt, heeft over het algemeen een 
kleiner gemiddeld zendvermogen (en dus een kleinere gemiddelde SAR-waarde), wel bij een 
goede 3G-ontvangst. 
 
Top 
 

Wat is een goede/slechte/gemiddelde SAR-waarde? 

De officiële grenswaarde in Europa voor de SAR van een gsm is 2 W/kg. Het CE-teken op een 
mobiele telefoon is een bewijs dat een gsm is getest en voldoet aan de Europese 
veiligheidsnormen.  
 
De meeste waarden liggen tussen 0,1 W/kg en 1,5 W/kg, met een gemiddelde rond 1 W/kg.  In 
sommige landen wordt een bijkomend label gegeven aan mobiele telefoons met een lagere 
SAR-waarde. Het Duitse Blaue Engel keurmerk bijvoorbeeld vraagt 0,6 W/kg als criterium om 
hiervoor in aanmerking te komen.  
 
Top 

Waar kan ik opzoeken of mijn gsm een goede of slechte SAR-waarde heeft? 

U kunt kijken tot welke categorie uw mobiele telefoon behoort. De laagste SAR-waarden zitten 
in de categorie A, de hoogste in de categorie E. 

- A: SAT < 0,4 W/kg, 
- B: 0,4 ≤ SAT < 0,8 W/kg, 
- C: SAT 0,8 ≤ SAT < 1,2 W/kg, 
- D: 1,2 ≤SAT < 1,6 W/kg, 
- E: 1,6 ≤ SAT ≤ 2 W/kg. 

 

 
Top 

Zijn er bepaalde gsm-merken die beter scoren op vlak van SAR-waardes? 

Volgens de lijst van de Duitse overheidsinstantie Bundesamt für Strahlenschutz (www.bfs.de) 
heeft zowat elk merk stralingsarme mobiele telefoons. 
 
Top 

Is België het eerste Europese land dat de affichering van de SAR-waarde verplicht? 

 

http://www.bfs.de/
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Neen, Frankrijk was het eerste Europese land dat dit verplicht. Daar was het al sinds 2003 
verplicht om de SAR-waarde in de gebruiksaanwijzing van gsm’s te plaatsen. Om de informatie 
voor de consument te verbeteren heeft de Franse overheid in 2009 verplicht om de SAR-
waarde van gsm-toestellen te afficheren. De SAR-waarde moet op een label in het verkooppunt 
staan en ook in alle reclameboodschappen. Daarbij moet in de verkooppunten en in de reclame 
de definitie van de SAR staan en de reglementaire maximale waarde (2 W/kg). 
 
Het is in Frankrijk verboden om reclame te maken voor de verkoop of het gebruik van een gsm 
voor kinderen onder 14 jaar. Het is eveneens verboden voor de leerlingen om een gsm te 
gebruiken op school tijdens de les. 
 
In België wordt het grote publiek regelmatig ingelicht, met de brochure “Mobiele telefoon en 
gezondheid” en de website www.health.belgium.be. 
 
Top 

Zal de consument effectief rekening houden met de SAR-waarde bij de aankoop van een 
gsm? 

 
We kunnen hier de vergelijking maken met het (door de Europese Unie verplichte) energielabel 
bij huishoudelijke toestellen. De consument kan de SAR-waarde gebruiken om zijn keuze te 
maken tussen twee toestellen die op andere vlakken gelijkwaardig zijn. Op lange termijn zullen 
de producenten hier rekening mee houden en zal de markt verschuiven naar meer zuinige gsm-
toestellen en dus toestellen met een lagere stralingswaarde. 
 
Top 

III. Verbod op reclame en verkoop van kinder-gsm 

Wat is de juiste inhoud van deze maatregel? 

Reclame die gsm-gebruik bij kinderen aanprijst wordt verboden: de reclame die bestemd is 
voor kinderen jonger dan 7 jaar en gevoerd wordt in kinderprogramma’s op radio en televisie, 
in kindertijdschriften of ander drukwerk, alsook op websites voor dezelfde leeftijdsgroep.   

Daarnaast wordt er een verbod ingesteld op de verkoop van mobiele telefoons speciaal 
ontworpen voor kleine kinderen (aangepaste mobiele telefoons met beperkte functionaliteit, 
geschikt voor kinderen tot 7 jaar). 
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Waarom deze maatregelen? 

Verbod op reclame wil het aanbod en de vraag naar mobiele telefoons in deze categorie van 
gebruikers afremmen. Veel ouders geven een gsm aan hun kind juist om hen beter te 
beschermen (bij gevaar, …) en zelf een gerust gevoel te hebben. We willen niet dat kinderen 
niet meer bellen, maar wel dat ze meer verantwoord omgaan met hun gsm en dat ouders en 
kinderen zich bewust zijn van de risico’s.   

Kinderen komen al vroeg in contact met gsm-toestellen. De totale blootstelling gedurende hun 
leven zal dus groter zijn dan van de huidige volwassenen. Dit is al een reden tot extra 
voorzichtigheid, gezien de classificatie van IARC. Daarbij komt dat kinderen gsm-straling meer 
absorberen dan volwassenen (2 keer meer voor de hersenen en 10 keer meer voor het 
beenmerg van de schedel).  

Volgens een onderzoek van OIVO 2011 “Jongeren en gsm” manifesteert zich een groeiende 
trend onder jongeren. Op 12-jarige leeftijd hebben bijna alle jongeren een gsm (+15% t.o.v. 
2009), op de leeftijd van ongeveer 10 jaar heeft 2 op de 3 jongeren een gsm (+21%).  De gsm 
wordt weliswaar meer gebruikt voor sms-en, chatten en andere diensten, maar er wordt ook 
steeds vaker mee gebeld. Daarbij volgt slechts 1 jongere op 5 het advies van zijn ouders over 
duur en frequentie van het mobiel bellen. 

Kinderen kunnen geconfronteerd worden met advertenties via andere media (kranten, 
bushokjes, televisie, enz...) die voor volwassenen bestemd zijn. Moet deze dan ook verboden 
worden? 

Het KB verbiedt reclame die specifiek kinderen viseert. De reclameboodschappen in leeftijds-
neutrale of volwassen context vallen niet onder de werking van het KB. 

Voor kinderen ontworpen gsm: hoe onderscheiden en waarom een beperking tot 7 jaar en 
niet tot bijvoorbeeld 8 jaar?  

We bedoelen mobiele telefoons die speciaal voor kleine kinderen worden gemaakt, die op 
speelgoed lijken en een minimum aan knoppen hebben. Oudere kinderen kunnen al omgaan 
met een “volwassen” gsm en willen waarschijnlijk ook liever zo’n “volwassen” gsm hebben. 
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Een van de criteria om producten specifiek voor kinderen te onderscheiden, is ook hoe de 
producent zelf zijn doelgroep bepaald, of hij een toestel speciaal voor kinderen heeft 
ontworpen en als zodanig op de markt brengt.  

Top 


