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Zitting van 25.04.16
#Onderwerp : Motie betreffende het elektromagnetisch veld veroorzaakt door hoge spanningskabels#
Openbare zitting

Algemene Zaken
De gemeenteraad,
overwegende dat epidemiologische studies een zwak, maar toch significant statisch verband aantonen tussen
een langdurige blootstelling aan magnetische velden met een lage frequentie opgewekt door het
hoogspanningsnetwerk en een verhoogd risico op leukemie bij kinderen, bij residentiële blootstelling aan
magnetische velden waarvan de gemiddelde intensiteit hoger is dan 0,3 – 0,4 µT (microTesla) over een
langere periode;
overwegende dat de elektromagnetische straling opgewekt door het hoogspanningsnetwerk potentiële
risico’s met zich mee zou kunnen brengen, geklasseerd door de WHO (World health Organization) en
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), als mogelijk kankerverwekkend
voor de gezondheid van de buurtbewoners die van te dichtbij blootgesteld worden;
overwegende de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie die een maximale blootstellingslimiet van
100μT vastlegt om de effecten te voorkomen op korte termein, grenswaarde die als referentie dient in
België, o.a. voor Elia (beheerder van het belgische transmissienet voor electriciteit);
gelet op de totale afwezigheid van wettelijke normen, zowel in België als in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, op het vlak van elektromagnetische straling opgewekt door hoogspanningskabels;
gelet op de afwezigheid van welke verplichting dan ook met betrekking tot een effectenstudie en een
milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning voorafgaand aan de opening van elke bouwplaats op dit
vlak in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
overwegende de aanbeveling van 2008 van de Hoge Gezondheidsraad betreffende de blootstelling van de
bevolking aan magnetische velden van elektrische installaties, om kinderen jonger dan 15 jaar niet langdurig
bloot te stellen aan een gemiddelde veldsterkte van meer dan 0,4 μT;
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overwegende dat het Vlaamse Gewest in 2004 een norm heeft vastgelegd om het publiek te beschermen
tegen eventuele risico’s in geval van blootstelling over een langere periode, kwaliteitsnorm van toepassing
voor het binnenmilieu van publiek toegankelijke gebouwen (besluit van 11 juni 2004 van de Vlaamse
Regering); Dat deze norm interventie - en richtwaarden vastlegt op respectievelijk 10μT en 0.2μT;
overwegende dat bepaalde technische maatregelen opgelegd moeten worden in het kader van de plaatsing
van hoogspanningskabels, om elektromagnetische straling die schadelijk is voor de gezondheid van de
inwoners te vermijden (o.a. in termen van afstanden ten opzichte van de gevels van woningen, stroomsterkte,
diepte van de plaatsing en plaatsingstechniek);
overwegende dat bepaalde inwoners van Etterbeek zich terecht zorgen maken over de hoogspanningslijnen
die al geplaatst werden of in de toekomst geplaatst of vervangen zullen worden;
overwegende dat die bezorgdheid in het bijzonder te wijten is aan de twijfel in verband met het naleven van
de gevolgde regels en in verband met de omvang van de elektromagnetische stralingsniveaus die daaruit
voortvloeit;
gelet op het belang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zich uit te rusten met een reglementair
normatief kader op het vlak van elektromagnetische stralingen opgewekt door de plaatsing van
hoogspanningskabels naar het voorbeeld van andere Europese landen en andere naburige regio’s die
regelingen op dit vlak vastgelegd hebben of aanstalten maken om dat te doen;
overwegende dat het, in dit dossier net als in andere, belangrijk is om het voorzorgsbeginsel te respecteren;
gelet op de gelijkaardige motie van het college van Burgemeester en Schepenen van Schaarbeek op 16
december 2015;
BESLIST

•

het Brussels parlement uit te nodigen om zo snel mogelijk een reglementering op dit vlak aan te
nemen die tot doel heeft de bescherming van de gezondheid van de buurtbewoners te garanderen;

• aan de maatschappij Elia te vragen om de zekerheid te bieden dat de gemiddelde waarde van 0,4 µT

niet overschreden zal worden in de gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek, als
hoogspanningskabels geplaatst of vervangen worden onder de wegen van de gemeente of, ingeval het
onmogelijk is deze waarde te respecteren, het bewijs te leveren van elke technische en economische
onmogelijkheid en het laagste niveau te vermelden dat potentieel uitvoerbaar is volgens het
BATNEEC-principe, met alle beschikbare bewijsmiddelen, zonder echter de interventiewaarde van
10µT te overschrijden.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De wnd. gemeentesecretaris,
Annick Petit

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 27 april 2016

De wnd. gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Annick Petit

Frank Van Bockstal
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