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5G frequenties
5G: wat, waarom en hoe?



Antennes en 5G

• De komende jaren 10% nieuwe antenne-

opstelpunten (ca. 1500)

• Met 3,5 GHz op drukke plaatsen kleine 

antennes (small cells)

• Massive MiMo zorgen voor gericht signaal

• Bron: Factsheet Monet

5G: wat, waarom en hoe?

https://vng.nl/sites/default/files/2020-01/monet_factsheet_5gfinal-3.pdf
https://www.antennebureau.nl/documenten/brochures/2020/juli/24/factsheet-verschillen-tussen-4g-en-5g
https://www.antennebureau.nl/documenten/brochures/2020/juli/24/factsheet-verschillen-tussen-4g-en-5g


Waarom 5G
5G: wat, waarom en hoe?



Wat biedt 5G

• Mobiel breedband

• Internet of things

• Ultrabetrouwbare communicatie

5G: wat, waarom en hoe?



• Gezondheidsbeleid obv adviezen GR, WHO en Kennisplatform EMV     

(o.a RIVM, GGD, Agentschap Telecom)

• Blootstellingslimieten ICNIRP

• Toezicht door Agentschap Telecom

• Transparantie: antenneregister en meetrapporten, overzicht testlocaties, 

voorlichting

Uitgangspunten introductie 5G
5G: wat, waarom en hoe?

Klik op de afbeeldingen voor meer informatie

https://www.who.int/westernpacific/news/q-a-detail/5g-mobile-networks-and-health
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
https://www.kennisplatform.nl/voor-professionals/


Norm ICNIRP

1°C opwarming

Blootstellingslimieten ICNIRP

Door EU aanbevolen en in NL gehanteerd

28 - 61 V/m, ligt aan frequentie

ook voor 5G

Elektromagnetische Veldsterkte in Nederland

Gemeten door Agentschap Telecom

Antennebureau

Norm, blootstellingslimieten en veldsterkte

5G: wat, waarom en hoe?



• Metingen, ook bij 5G-locaties

• Metingen tot nu: veldsterkte onder de limieten, inclusief 5G 

0,5 – 3 Volt per meter, strengste limiet 28 Volt per meter

• Antennebureau.nl, resultaten metingen straling antennes

• Toezicht op juistheid Antenneregister

• Toezicht op experimenteervergunningen

Toezicht op 5G door Agentschap Telecom
5G: wat, waarom en hoe?

https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/resultaten-metingen-straling-antennes
https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern


Wet- en regelgeving

Nationaal 
Antennebeleid

Telecommunicatie
wet

WABO

Antenneconvenant

Regels nu en in de toekomst

https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/documenten/beleidsnotas/2018/maart/6/veel-gestelde-vragen-over-plaatsing-antennes


Implementatie Europese 
Telecomcode 

Telecommunicatiewet

Blootstellingslimieten

Medegebruik

Verordening small cells

Omgevingswet

Regels 
antenneplaatsing 

ongewijzigd

Participatie

Regels nu en in de toekomst

https://www.antennebureau.nl/documenten/brochures/2020/juli/3/factsheet-lokaal-beleid-kleine-antennes
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/participatie-instrumenten/participatie-omgevingsvergunning/wegwijzer-participatie-vergunningverlening


Rol gemeente bij 
antenneplaatsing

Medegebruik

Afstemming

Lokaal 
connectiviteitsbeleid

Wat kan de gemeente doen ?

https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2019/09/19/stappenplan-verbeteren-mobiele-bereikbaarheid-gemeenten
https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/documenten/beleidsnotas/2019/september/6/voorbeeldnota-gemeentelijk-antennebeleid


www.antennebureau.nl

www.overalsnelinternet.nl

www.kennisplatform.nl

Meer informatie:

http://www.antennebureau.nl/
http://www.overalsnelinternet.nl/
http://www.kennisplatform.nl/
https://www.antennebureau.nl/documenten/brochures/2020/juli/24/factsheet-verschillen-tussen-4g-en-5g

