
      

 
 
 

Uitstel EDC-wetgeving verspilt mogelijkheden voor preventie en aanpak 

stijgende zorgkosten 

Brussel, 13 november - Vijftien leden van de de EDC-Free Europe coalitie, waar WECF deel van 

uitmaakt, stuurden Jose Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie,  vandaag een 

enorme EDC Vrij poster met een dringende oproep tot actie tegen hormoonverstorende stoffen in 

producten om ons heen.  

De EDC-Free Europe Coalitie die honderden Europese organisaties (1) vertegenwoordigt, heeft 

tientallen foto's van campagne-activiteiten in heel Europa verwerkt in een portret van Barroso. Zij 

doet een beroep op de Commissie voorzitter om snel de vertraagde EDC beleidsvoorstellen om de 

gezondheid van mensen beter te beschermen en chronische ziekten te voorkomen naar voren te 

brengen.  

Chronische ziektes geassocieerd met EDC’s, hormoonverstorende stoffen, zijn  een belangrijke 

uitdaging voor de volksgezond aangezien preventie van ziektekosten van grote waarde is voor de 

economie. 

De campagne-actie van vandaag roept Barroso nogmaals op, zoals eerder dit jaar in een brief aan de 

Commissie, (2) om een eind te maken aan de vertraging wat betreft de regelgeving op 

hormoonverstorende stoffen(EDC's), en tot onmiddellijke maatregelen om de blootstelling van 

mensen hieraan te verminderen.  

De coalitie stelt dat een uitgesteld besluit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. De 

dagelijkse blootstelling van de bevolking aan kleine hoeveelheden chemicaliën met een 

hormoonverstorende werking wordt door wetenschappers steeds meer in verband wordt gebracht 

met en sterke toename van chronische ziekten en aandoeningen. 

" Het is democratisch overeengekomen door het Europees Parlement, dat wetenschappelijke criteria 

voor EDC's in december van dit jaar zou worden vastgesteld. Het recente besluit van de Europese 

Commissie om een effectbeoordeling te lanceren op criteria negeert deze december deadline. Sinds 

wanneer worden wetenschappelijke criteria bepaald door milieueffectrapportages? Deze actie 

negeert de wens van het publiek en gaat in tegen wetenschappelijke aanbeveling" zegt Lisette van 

Vliet, HEAL, een van de campagnepartners in de coalitie. 

Wetenschappers die actief betrokken zijn bij het  onderzoek naar hormoonverstoorders maakten 

hun standpunt over de noodzaak van dringende actie eerder dit jaar heel duidelijk. In mei 2013, 

ondertekenden 89 vooraanstaande gezondheidswetenschappers uit de hele wereld de Berlaymont 

verklaring die de Europese Commissie oproept op te treden. (3) Ze sommen EDC-gerelateerde 

aandoeningen op, zoals onder andere onvruchtbaarheid, aangeboren afwijkingen (en testiculaire 

kanker), borstkanker, prostaatkanker, ADHD, obesitas en diabetes. 



Argumenten van de industrie lijken echter belangrijker dan wetenschappelijke criteria om EU-burgers 

te beschermen tegen schadelijke stoffen. Dit lijkt ten grondslag te liggen aan de reden waarom de 

beslissing ten aanzien van EDCs  wordt  uitgesteld. 

In oktober uitten de Zweedse en Deense ministers van Milieu al hun bezorgdheid in een brief aan 

Janez Potčnik, de Europese Commissaris voor Milieu  (4) 

"HEAL is van mening dat de Commissie voldoende wetenschappelijke inbreng heeft verkregen en het 

pesten van de industrie over de criteria zou moeten kunnen weerstaan. Het moet zo snel mogelijk 

een herziene strategie publiceren en ervoor te zorgen dat REACH geen chemische stoffen die 

hormoonontregelaars zijn autoriseren wanneer er veiliger alternatieven bestaan" aldus Lisette van 

Vliet toe. 

 
Contact voor de pers:  
 
Nederlandstalig: 
 

 Chantal van den Bossche, persvoorlichter, WECF, +31-6 2812 9992  

 Marie Kranendonk, erevoorzitter en adviseur WECF, 06-53556941  

  
Engelstalig (namens de coalitie): 

 Diana Smith, HEAL Communications and Media Adviser, Diana@env-health.org, mobile: +33 
6 33 04 2943 

 
www.wecf.eu 
http://www.edc-free-europe.org/ 
 
Notes for journalists 
 
1. EDC-Free Europe campaign has 50 signed-up members representing hundreds of groups 
throughout Europe, including trade unions, consumers, public health and healthcare professionals, 
and advocates for cancer prevention, environmentalists and women’s groups. Those in Brussels today 
will carry banners with the campaign message - STOP hormone disrupting chemicals and blown-up 
photos of suspect consumer items with arrows asking the question: “Is this disrupting me?” as well as 
the collage of many photos arranged in a visual image portraying President Barroso.  
 
2. Joint NGO letter to President Barroso and Commissioners: Call to reduce our exposure to EDCs, 7 
May 2013, http://www.env-health.org/resources/letters/article/joint-ngo-letter-to-president ) 
 
3. The Berlaymont Declaration is available at www.env-health.org/resources/press.../heal-responds-
to-berlaymont 
 
4. Letter on EDCs to Commissioners Potočnik and Tajani from Swedish and Danish Ministers for the 
Environment, 30 October 2013, Letter and ChemSec press release at 
http://www.chemsec.org/news/news-2013/october-december/1209-letter-on-edcs-to-
commissioners-potocnik-and-tajani-from-swedish-and-danish-ministers-for-the-environment 
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