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Zitting van 22.01.19
#Onderwerp : Burgerinterpellatie betreffende de nieuwe normen voor de uitrol van 5G.#
Openbare zitting
Deze interpellatie is gemotiveerd door de noodzakelijke technologische voorzichtigheid die een van de groot
licht standpunten van onze groep « Nosvotes, collectief van ecologische actie anti-productiviteit van
Bosvoorde » is. Een positie die men eveneens in het programma van de partij Ecolo terugvindt.
Het standpunt van ons collectief berust zowel op redenen van openbare gezondheid als de noodzaak om een
maatschappij te kiezen waar technologieën ten dienste van de mens en niet het tegenovergestelde zijn. Ze
bevorderen, is bijdragen tot de ontwikkeling van een model waartegen wij ons verzetten: dat van de
concurrentie, de rentabiliteit ten allen koste, van de macht van de onderneming op de mens.
Wij weigeren eveneens een maatschappij die aan voorschriften van snelheid, van onmiddellijkheid is
gebonden, die aan de vernieling van de sociale band deelnemen.
Meer in ruime mate, geloven wij dat de toetreding zonder onderscheid tot deze nieuwe technologieën niet
zonder een aanslag op onze individuele vrijheden gaat, een afhankelijkheid (cyberaddictie) tot gevolg heeft
en een sociale kloof graaft, al zeer reëel.
Bovendien verzoekt onze ecologische zorg ons om ons aftevragen wat het nut van elke technologische
inbreng betreft: Internet en de sociale netwerken verbruiken een energie equivalent met het vliegverkeer!
Tevens aan de gezondheidskosten van de draadloze telefonie voegt zich de gevolgen voor de economie en
het milieu door de illegale en moorddadige exploitatie van onontbeerlijke delfstoffen (vooral coltan, in
democratische Republiek Kongo) voor de vervaardiging van de draagbare telefoons. Het ontvouwen van 5G
bevorderen is zich medeplichtig maken van deze plundering.
De recente beslissing van de Brusselse regionale regering inzake uitzendingsnormen voor de draadloze
communicatie zet ons ertoe aan om u onze tegenstelling tegen deze technologie en onze determinatie uit te
spreken om ons recht te doen gelden op een gezond milieu.
Deze stijging van de normen verhoogt altijd op meer exponentiële wijze de elektromagnetische
milieuverontreiniging. Wij zijn van een norm van 3,5 V/m in 2014 tot 6 V/m, en vandaag tot 14,5 V/m. Een
aantal wetenschappers en niet de minste, komen aan de alarmbel trekken al sinds jaren. En hoewel er geen
absoluut consensus over het onderwerp is, is er een voldoende bezorgheid in het wetenschappelijke milieu[1]
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opdat men de term voorzichtigheid in zijn hoogste zin zou horen (zie aantekening onderkant van bladzijde
1).
Wij gaan de inhoud niet vanuit deze wetenschappelijke standpunten hier ontwikkelen. U zult aan het eind
van de deze interpellatie een lijst van verschillende verzoeken alsook een aantal studies zowel van de
geneeskundige en de wetenschappelijke gemeenschap vinden uit verschillende landen.
Vandaag zijn de biologische gevolgen voor de gezondheid te wijten aan de emissie van de
elektromagnetische golven constateerbaar. De gevolgen daarvan variëren in functie van de toestand van de
personen: zij zetten in gevaar de gezondheid van de meest gevoelige (volgens de leeftijd, de
gezondheidstoestand, enz).
Wij weten dat, bij vorige legislatuur, de gemeentemacht stappen heeft ondernomen en waakzaam was
betreffende de afgifte van de antenne vergunningen. Nochtans, ten aanzien van de minachting van onze
regionale regering zowel wat de gezondheidsrisico's betreft die door zijn bevolking worden opgelopen, als
de naleving van het wetgevende kader, vragen wij méér aan onze gemeentemacht.
Wij vragen u om te handelen om uw Bosvoordse[2] bevolking te beschermen.
Onze verzoeken :

•

Dat geen enkel deel van het gebied van de gemeente kan dienen als testgebied zelfs voordat de
nieuwe wetgeving doeltreffend is.

•

Dat op grond van het voorzorg principe, onze gemeente instantie zijn administratieve politie macht
voor reglementeren gebruikt en zelfs het verbieden van het ontvouwen van 5G op zijn gebied en dat
namens de bescherming van de openbare gezondheid. Effectief, volgens dit principe, kan de twijfel
betreffende het schadelijke karakter van een technologie volstaan om te besluiten om zijn
ontwikkeling
te
beperken,
in
het
belang
van
de
bevolking.
(zie
adviezen
http://www.uvcw.be/articles/3,774,2,0,2728.htm)

•

Bijgevolg dat de gemeente zijn recht opneemt om een gezond milieu voor zijn bevolking te
garanderen door een gemeentenorm voor de al geplaatste en toekomstige antennes af te kondigen en
toe te passen en opdat het geheel van deze nooit 3v/m buiten en 1v/m binnen (aanbeveling van de
hogere Raad van de gezondheid) overschrijdt, zoals de regio er zich vóór 2014 toe had verplicht. Zo
zal onze gemeente een model voor Europa worden zoals de Regio van Brussel het vóór 2014 was
(nota 2 onderkant van bladzijde).

• Hiertoe is het noodzakelijk een dienst te creëren binnen de gemeente die op de toepassing van deze
norm toeziet. Deze dienst zal door een bevoegde en voorzichtige persoon inzake emissie verleend
moeten worden.

•

Het zou eveneens nuttig zijn om een werkgroep op te richten met personen van de gemeente en
bijzonder elektro-gevoelige personen om over de beschikkingen en hulpmiddelen na te denken die
binnen een gemeente kunnen opgesteld worden om dergelijke personen te beschermen.
--------------------------------------------------------------------------------De verzoeken:

• Vanaf 2002: het verzoek van Freiburg: tientallen Duitse en Oostenrijkse artsen.
• Gevolgd door een twintigtal verzoeken die in dezelfde richting gingen als de

artsen in Frankrijk,
Italië, Zwitserland, Finland, Ierland, Rusland… en België, (petitie die van Vlaamse kinderartsen
uitgaat, vertrouwd gemaakt in AZVUB)
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•

Verzoek van 180 Wetenschappers, artsen en groepen burgers voor een moratorium 5G
(www.5Gappeal.eu)

• Franse Versie van het Verzoek van +180 Wetenschappers voor een moratorium 5G
De adviezen van Belgische HRG die een norm aan 3V/m en zijn handhaving aanbevelen:

• Advies van de Hoge Raad van de Gezondheid N° 8519 februari 2009
• Advies van de Hoge Raad van de Gezondheid N° 8927 oktober 2014
Compilatie van studies en verzoek tot matiging door groepen wetenschappers:

• "5G : des Risques inconsidérés pour la Santé et l’Environnement" Rapport d'Ondes.brussels
• Studie Bio Initiative (2012)
De gecompileerde wetenschappelijke Studies:

• Studie Intercom (OMS-2012)
• Op de 14 epidemiologische studies betreffende de communicatie antennes die in de wereld worden
gepubliceerd in 2009, geven10 risico's op de gezondheid (2009) aan

•

De blootstelling van de kinderen aan de radiofrequenties: voor een gematigd en begeleid gebruik
van de technologieën zonder-draad (ANSES-2016)
Voor lijsten van studies:

• Zie de site van Teslabel of de band „wetenschappelijke studies“ die regelmatig wordt bijgewerkt en
goed gedocumenteerd (foto's en verwijzingen van de tijdschriften die de studies publiceren,…)

• De verwijzingen van de 600 studies die door de groep „Bio initiatief“ worden gecompileerd
• De verwijzingen blz.35 tot 41 van het verslag van Ondes.brussels „5G: onverantwoorde risico's voor
de gezondheid en het milieu“ - november 2018.
____________________________________
[1] Als voorbeeld, is het slechts vandaag dat er een consensus schijnt te zijn over de klimatologische
ontregeling (die in gevaar wordt gebracht, regelmatig), terwijl, sinds verschillende jaren al, de schade die
door het niet- rekening houden met dit verschijnsel wordt veroorzaakt, zich door menselijke, ecologische en
financiële kosten vertaald.
[2] Er bestaat op dit gebied een opmerkelijk precedent. Het gemeentebestuur van Mill Valley, een kleine
stad vlakbij Silicon Valley, enkele kilometers ten noorden van San Francisco, heeft met unanimiteit in
september 2018 een beschikking aangenomen om het ontvouwen van de 5G zenders in de woonzones
doeltreffend te blokkeren. Dankzij deze dringende beschikking, die aan het gemeentebestuur toelaat om een
regelgeving onmiddellijk te bepalen die de gezondheid en de veiligheid van de gemeenschap beïnvloedt,
zullen de beperkingen en de verboden onmiddellijk in werking gesteld worden.
De Raad neemt kennis.
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