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26 april 2016 

 
Betreft: Stralingsnormen in Brussel 
 
 
Geachte Minister De Croo, 
Geachte Minister Frémault, 
 
 
Tijdens de recente aanslagen in Brussel was er de vaststelling dat het gsm-netwerk bij momenten 
verzadigd was. Iedereen is geschokt door deze gebeurtenis en wil er alles aan doen om het in de 
toekomst beter aan te pakken. We begrijpen dus dat jullie als bevoegde ministers iets willen doen. 
 
Maar dat de operatoren deze tragische aanslagen nu aangrijpen om te lobbyen voor laksere 
blootstellingsnormen in Brussel,  vinden wij getuigen van weinig smaak. We hopen dat u verstandig 
genoeg bent om op een rationele manier af te wegen wat de kosten en de baten zijn van een 
dergelijke beslissing. 
 
Wij menen dat in noodsituaties eventueel tijdelijke maatregelen overwogen kunnen worden om een 
vlot gsm-verkeer mogelijk te maken. Maar om de gehele bevolking ook buiten noodsituaties, die per 
definitie - of althans naar wij hopen - uitzonderlijk en kortdurend van aard zijn, dag in dag uit aan 
meer straling bloot te stellen lijkt ons om het zacht uit te drukken disproportioneel.  
 
In relatief opzicht en politiek bekeken kan men inderdaad stellen dat de normen in Brussel (6 Volt 
per meter) tot de strengste ter wereld behoren. Vanuit een meer absoluut, biologisch standpunt 
(welke effecten doen zich voor in het menselijk lichaam vanaf welke stralingsniveaus?) is een 
blootstelling aan 6 Volt per meter (100.000 µW/m²) bijzonder hoog.  
 
De meeste landen en regio’s, ook in België, baseren hun normen op de aanbevelingen van de 
International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Ook de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en de Europese Unie (aanbeveling 1999/519/EG) nemen de 
door ICNIRP geadviseerde blootstellingslimieten over.  
 
ICNIRP ligt echter al jaren onder vuur en de legitimiteit van deze instantie wordt sterk in twijfel 
getrokken. Een steeds groeiende verzameling wetenschappelijke studies wijst op het bestaan van 
schadelijke biologische effecten die zich voordoen ver onder de niveaus die het ICNIRP als veilig 
vooropstelt. Het ICNIRP blijft deze studies echter negeren en laat na haar aanbevelingen aan te 
passen in het licht van deze groeiende wetenschappelijke bewijslast.  
 
Het ICNIRP is een privé-comité zonder enige medische of publieke bevoegdheid. Het comité kiest zelf 
wie lid kan worden, de selectieprocedure is niet openbaar en niet transparant. Reeds verschillende 
malen werd gewezen op de aanwezigheid van belangenverstrengeling.  
 
De huidige normen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat straling enkel schadelijk kan zijn door 
opwarming van lichaamsweefsel ('thermisch effect'). Die opwarming ontstaat doordat het lichaam de 
stralingsenergie absorbeert. Significante opwarming vindt pas plaats bij zeer hoge stralingsniveaus 
(die in de praktijk zeer zelden voorkomen). 
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Bovendien zijn de huidige normen enkel gebaseerd op kortetermijneffecten (blootstelling van enkele 
minuten), bij volwassenen in goede gezondheid. Ze bieden dus geen enkele bescherming voor 
langetermijneffecten bij langdurige, chronische blootstelling. Ze zijn ook niet afgestemd op 
kwetsbare personen zoals zwangere vrouwen (foetus), kinderen, etc.  
 
De veronderstelling dat straling enkel schadelijk is door opwarming is reeds lang achterhaald. Talloze 
wetenschappelijke studies vonden schadelijke biologische effecten bij relatief lage stralingsniveaus, 
die te zwak zijn om opwarming te veroorzaken ('sub-thermische effecten'). Verschillende andere 
mechanismen waarlangs schade kan ontstaan kwamen aan het licht. Ook in de praktijk is al meer dan 
genoeg gebleken dat mensen ernstige gezondheidsproblemen krijgen bij wat men vanuit een 
technisch standpunt lage stralingsniveaus kan noemen.  
 
Wij geven u een citaat uit het BioInitiative-rapport, opgesteld door een groep van de 
telecomindustrie onafhankelijke wetenschappers in 2007 (met update in 2012): "This report stands 
as a wake-up call that long-term exposure to some kinds of EMFs [Electromagnetic Fields] may cause 
serious health effects. We need to educate the public and our decision makers that business as usual 
is unacceptable. (…) Public health and EMF policy experts have now given their opinion of the weight 
of evidence. The existing international limits for public and occupational exposure to EMFs and RF 
radiation are not protective of public health" (rapport te raadplegen op www.bioinitiative.org). 
 
De huidige regionale normen in België, ook deze in Brussel, schenden nu reeds het advies van de 
Belgische Hoge Gezondheidsraad om een totaalnorm van 3 V/m (25.000 µW/m²) te hanteren. 
Onafhankelijke wetenschappers pleiten zelfs voor een maximumnorm van 0,6 V/m (1.000 µW/m²) 
(BioInitiative-rapport, Seletun statement, …).  
 
Onze eigen jarenlange meetervaring wijst uit dat men voor een werkelijk veilige en aangename werk- 
en leefomgeving de blootstelling best onder de 0,06 V/m houdt (10 µW/m²). Voor mensen die meer 
dan anderen gevoelig zijn voor de effecten van deze straling (‘elektrogevoeligheid’) is dat zelfs een 
noodzaak. Nagenoeg elke week krijgen we vragen van mensen die lichamelijke symptomen 
ondervinden door de huidige stralingsbelasting. 
 
Via de media vernemen wij dat u nu wil evalueren of de huidige norm in Brussel eventueel nog lakser 
gemaakt moet worden. Dit vinden wij in het licht van het bovenstaande hoogst bedenkelijk en 
onaanvaardbaar.  
 
Het is ook belangrijk te noteren dat het aantal gsm-gesprekken dat een antenne kan beheren, niet 
wordt beïnvloed door het vermogen waarmee die antenne uitzendt (de 'sterkte' van de straling 
met andere woorden). Elke antenne werkt op een bepaalde frequentie en deze frequentie kan 
sowieso slechts een maximaal aantal gesprekken ‘beheren’. Het vermogen bepaalt louter tot waar 
het signaal reikt, maar meer vermogen kan het aantal mogelijke gesprekken niet verhogen. Wel is 
het zo dat met een hoger vermogen, het bereik van de verschillende antennes in een bepaalde 
omgeving meer gaat overlappen, waardoor de gsm-gesprekken via meerdere antennes kunnen 
verlopen. In een normale situatie heeft een dergelijk overlappend bereik van verschillende 
antennes van eenzelfde operator echter geen enkele zin en leidt tot onnodige stralingsoverlast.  
 
Een noodsituatie kan weliswaar tijdelijke maatregelen verantwoorden, maar geenszins een 
permanente afbouw van de bescherming van de bevolking tegen hoogfrequente stralingsoverlast, 
die ook de nodige slachtoffers maakt, zij het op een meer onzichtbare, sluipende manier. 
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Om een vlot gsm-verkeer in noodsituaties te faciliteren kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
volgende maatregelen: 
 

 Sensibiliseren en aanmoedigen bevolking om in noodsituaties eerder te sms’en en waar 
mogelijk de vaste telefoon te gebruiken en niet-betrokken personen aanmoedigen de 
mobiele netwerken niet onnodig te belasten;  

 De operatoren eventueel toelaten om de norm tijdelijk te overschrijden, evenwel eveneens 
binnen bepaalde vastgelegde limieten en enkel in een bepaalde perimeter rond de 
probleemzone; 

 Desnoods het gebruik van tijdelijke, mobiele antennes ter plaatse1. 
 
Wellicht hebben de operatoren zelf nog suggesties ter zake. 
 
Een groeiende groep wetenschappers en medische experten wereldwijd wijst met klem op de ernst 
van de gezondheidsproblematiek teweeg gebracht door de huidige hoogfrequente stralingsbelasting. 
Mogen wij u vragen hier niet alleen m.b.t. deze specifieke kwestie maar ook in uw breder beleid als 
telecommunicatie-, respectievelijk milieuminister rekening mee te houden? 
 
Vriendelijke groeten, 
Jan Allein  
Coördinator Beperk de Straling 
 
Oproep mee ondersteund door: 

 VEHS Vlaanderen – Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen 

 AREHS - Association pour la Reconnaissance de l'Electro Hyper Sensibilité (EHS) 

 Teslabel  

 Comité Tervueren-Montgomery 

 Comité Ste-Famille 

 Think thank ‘Une santé, une planète’ 

 Syndicat des Locataires 
 

 

                                                
1 Al heeft dit wellicht geen bevorderlijk effect op de toestand en het welbevinden van de 

slachtoffers en hulpverleners.  


