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Vierde gsm-operator en honderden nieuwe zendmasten? Neen bedankt. 

 

 

Als het van de federale regering afhangt, komen er de komende jaren nog eens 

honderden (duizenden?) antennes voor mobiele telefonie en andere mobiele 
toepassingen bij. Begin volgend jaar wil de regering immers een veiling organiseren voor 
een vierde gsm-licentie, zodat een nieuwe operator actief kan worden (1). Midden 2010 
wil Minister Van Quickenborne dan nog eens twee licenties voor de LTE of 4G-
technologie veilen (2).  
 

Dit zal leiden tot een nog verdere toename van de elektromagnetische stralingsniveaus 
en is dus een flagrante aanfluiting van het voorzorgsprincipe. Beperk de Straling en 
Teslabel, twee werkgroepen van burgers die sensibiliseren rond de schadelijke 
gezondheidseffecten van EM straling, protesteren dan ook sterk tegen deze plannen. Ze 
schreven een brief aan de federale parlementsleden met de vraag om een halt toe te 
roepen aan de plannen van de federale regering. 
 

Ondertussen zijn er meer dan voldoende aanwijzingen dat de straling uitgezonden door 

zendmasten schadelijk is voor de gezondheid. Het is daarom onbegrijpelijk dat de federale 

regering, en in het bijzonder Minister Van Quickenborne, deze aanwijzingen zomaar negeert. Het is 

onaanvaardbaar dat de Minister van plan is de volksgezondheid op te offeren voor een vermeend 

‘verstevigen van de Belgische concurrentiepositie’.  

 

“Nieuwe licenties voor nog meer mobiele toepassingen zijn niet alleen vanuit 

gezondheidsoogpunt waanzin, ze zullen evenmin de economische voordelen hebben die 

de Minister eraan toeschrijft”, stelt Jan Allein, woordvoerder van Beperk de Straling. In een analyse 

in De Standaard komen verschillende telecomexperts namelijk tot de conclusie dat drie operatoren 

volstaan (3). De markt in België is immers al verzadigd en er zijn betere manieren om de prijzen 

voor de consument te verlagen.  

 

De stralingsniveaus waar de bevolking aan wordt blootgesteld zijn de afgelopen jaren reeds 

exponentieel toegenomen. Een verdere toename is onaanvaardbaar en een flagrante aanfluiting 

van het voorzorgsprincipe. 

 

Beperk de Straling en Teslabel schreven dan ook de federale parlementsleden aan met het verzoek 

om de regering ter verantwoording te roepen en haar op te roepen de genoemde plannen te 

herzien. 
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Voetnoten:  

 

(1) www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20091003_007 

 

(2) http://new.datanews.be/nl/news/90-5-26270/glasvezel-in-elke-nieuwbouw.html 

 

(3) www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=R22G241I 

 

 


