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PERSBERICHT BEPERK DE STRALING: 

 

315 NGO’s klagen de eenzijdigheid en belangenconflicten op Europese conferentie over 

elektromagnetische straling aan  

 

 

Op 16 en 17 november 2011 vindt in Brussel een internationale wetenschappelijke conferentie plaats 

over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling, georganiseerd door de Europese 

Commissie (1). De keuze van de uitgenodigde wetenschappers sprekers ligt echter zwaar onder vuur; 

het gaat louter om wetenschappers die de gezondheidsrisico’s ontkennen en bij een groot aantal is 

sprake van belangenconflicten (2). Van de talloze wetenschappers die schadelijke effecten aan het 

licht brachten, onder andere de auteurs van het Bio-Initiative rapport (3), werd er daarentegen geen 

enkele uitgenodigd.  

 

315 NGO’s (4), waaronder Beperk de Straling, Europese parlementsleden uit 10 landen, 52 

wetenschappers en medici en tal van advocaten stuurden daarom een open brief (5) naar de 

Europese Commissaris voor Gezondheid en Consumentenbescherming, John Dalli. De brief klaagt de 

eenzijdige samenstelling van het expertenpanel en het stuurcomité aan, alsook het gebrek aan 

transparantie, onpartijdigheid en pluralisme.  

 

-------------- 

 

Er wordt met nadruk gevraagd om àlle wetenschappelijke standpunten aan bod te laten komen, 

alsook de stem van burgers zelf en die van vertegenwoordigers uit publieke belangengroepen.  

 

Talloze groepen van onafhankelijke wetenschappers maakten reeds duidelijk dat de huidige 

blootstellingsnormen voor elektromagnetische straling totaal ontoereikend zijn. Het Europees 

Parlement en de Raad van Europa riepen beide reeds op tot een verstrenging van deze normen en 

andere maatregelen om met name kwetsbare groepen te beschermen (bvb. een WiFi-verbod op 

scholen). Op de komende conferentie worden echter hoofdzakelijk sprekers van het ICNIRP 

uitgenodigd, de omstreden instantie die de blootstellingsnormen destijds vastlegde en hardnekkig 

blijft verdedigen.  

 

Het wordt tijd dat de Europese Commissie luistert naar de parlementsleden, de stralingskwestie 

serieus neemt en passende maatregelen neemt.  

 

Ter gelegenheid van deze conferentie wordt ook een protestactie georganiseerd aan het gebouw 

waar de conferentie plaatsvindt.  

 

Meer informatie: 

Jan Allein, Coördinator Beperk de Straling 

Beperk.de.straling@gmail.com, Jan.allein@skynet.be  

0473/99.08.36 

www.beperkdestraling.org  

 

(1) www.onetec.be/EMF2011/index.html 

(2) Een overzicht van deze belangenconflicten: 

www.teslabel.be/PDF/Brussels_2011_EMF_Conference_CONFLICTS_OF_INTEREST.pdf 

(3) www.bioinitiative.org  

(4) Verenigd in de International EMF Alliance, zie www.iemfa.org  

(5) U vindt de open brief zelf terug hier: 

www.teslabel.be/PDF/Open_letter_to_Commissioner_DALLI.pdf  


