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Geachte Burgemeester,
Geachte Schepen,

Betreft: verhoging van de stralingsnormen en -blootstelling op uw grondgebied

Ref.: Document - Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007
betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder
van niet-ioniserende stralingen

Onlangs kondigde de Brusselse regering aan te werken aan nieuwe normen voor blootstelling aan
elektromagnetische golven. Het doel is om de weg te effenen voor de uitrol van 5G. Het document
waarnaar we hierboven refereren vormt de basis van ons onderzoek. Dit schrijven bevat een
analyse van de inhoud van het ontwerp van besluit. U kunt de analyse hier vinden:
https://savebelgium.be/wp-content/uploads/2022/06/Brief-burgemeesters-Brussel-technische-bijla
ge.pdf

Hierbij lichten wij u graag in over een aantal misleidende technische elementen van de voorliggende
ontwerptekst. In uw functie als burgemeester dient u immers over de juiste informatie beschikken
zodat u de gezondheid en het welzijn van uw inwoners passend kan beschermen.

5G uitrollen kan niet zonder een drastische verhoging van zowel de stralingsnormen als van de
blootstelling van de bevolking aan mensgemaakte straling.
In tegenstelling tot de misleidende communicatie van de Brusselse regering, zal de invoering van
deze nieuwe normen ook in stad of gemeente een enorme toename van het uitgestraalde
vermogen veroorzaken. Volgens onze technische analyse -zie bijlage- gaat het om een verhoging die
tot 9 x (binnen) en 23 x (buiten) hoger is dan de norm vastgelegd in de ordonnantie van 2007.
Dit betekent natuurlijk dat mens, plant en dier aan veel hogere straling zal blootgesteld worden.

De communicatie van de Brusselse regering is om nog meer redenen vooringenomen en
misleidend. Dit alles brengen we in de analyse in bijlage op heldere en laagdrempelige wijze naar
voor.

Wij hopen dan ook dat dit schrijven u in staat stelt om, gebaseerd op correcte en objectief
geverifieerde informatie, weloverwogen te beslissen om op uw grondgebied al dan niet 5G toe te
laten of in gebruik te nemen.

Hoogachtend,

Uw naam
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