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 Onderwerp 

 aanwezigheid van nanodeeltjes in 
voedingsmiddelen 

Geachte heer Klink, 
 
Graag vraagt de Consumentenbond uw aandacht voor de aanwezigheid van 
nanodeeltjes in levensmiddelen. Er is onzekerheid over de risico’s van deze 
deeltjes, zo blijkt uit een publicatie van het RIVM.  
 
De Consumentenbond heeft veel energie gestoken in het bespreken en onder 
de aandacht brengen van zorgen die bestaan rondom de veiligheid van 
nanotechnologie voor consumenten. Iedereen zal het erover eens zijn dat 
veiligheid van consumentenproducten en levensmiddelen voorop staat en toch 
draaien de discussies tussen milieu- en consumentenorganisaties enerzijds en 
fabrikanten anderzijds al jaren om de vraag of er momenteel nanodeeltjes in 
voedingsmiddelen en consumentenproducten aanwezig zijn en of de regelgeving 
adequaat is en adequaat wordt uitgevoerd om consumenten voldoende te 
beschermen. 
 
Regelgeving 
De vraag of de huidige regelgeving afdoende is, is gedeeltelijk beantwoord in 
het zeer recent uitgekomen rapport “Regulering van Onzekere Risico’s van 
Nanomaterialen” in het kader van de Structurele Evaluatie Milieuwetgeving 
(STEM). Dit 364 pagina’s tellende rapport geeft uitstekend aan welke hiaten er 
zijn in de huidige regelgeving en welke mogelijkheden er zijn voor aanvullende 
nationale regelgeving. Wij verzoeken u een dergelijke analyse ook te laten 
uitvoeren voor de levensmiddelenwetgeving en voor de 
productaansprakelijkheidwetgeving voor consumentenproducten en 
levensmiddelen. Deze zijn namelijk, voor zover wij kunnen beoordelen, niet 
meegenomen in de analyse.  
 
Ook uw Ministerie is betrokken bij dit onderwerp en heeft onder andere in het 
Regulier Overleg Warenwet en in de Klankbordgroep Risico’s Nanotechnologie 
aandacht besteed aan het onderwerp.  



  

Tevens vinden in Brussel discussies plaats en is er voortgang voor wat betreft 
aanpassing van wet- en regelgeving. Wij ondersteunen de plannen voor 
aanpassing van de Novel Foods verordening omdat het huidige voorstel volgens 
ons adequaat ingaat op eerder geconstateerde lacunes zodat voor toekomstige 
toepassingen de toelating afdoende gereguleerd is.  
 
Huidige situatie 
Directe aanleiding voor ons om u deze brief te schrijven is echter een onderzoek 
van het RIVM naar de aanwezigheid van nanodeeltjes in poedervormige 
levensmiddelen dat onlangs in het tijdschrift Nanotoxicology verscheen  
(zie bijlage). In de Consumentengids van juli 2010 is melding gemaakt van de 
aanwezigheid van nanodeeltjes (siliciumdioxide, E551) en het feit dat er twijfels 
zijn over de veiligheid van de nanovorm van dit antiklontermiddel. De  
Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie heeft ons n.a.v. het artikel in 
de Consumentengids meerdere malen op het hart gedrukt dat er geen sprake is 
van nanodeeltjes in levensmiddelen en ons zelfs verzocht om een rectificatie. 
Naar nu overduidelijk blijkt uit het artikel van het RIVM is wel degelijk sprake 
van siliciumdioxide in nanovorm en bovendien is de schadelijkheid van de 
nanovorm niet in te schatten vanwege het ontbreken van gegevens en 
methodieken.  
 
Het is wat ons betreft de vraag of de voorgenomen aanpassing van de Novel 
Foods verordening voldoende is om de twijfels rondom de veiligheid 
siliciumdioxide en ook titaniumdioxide in nanovorm adequaat op te lossen. 
Immers deze additieven waren al op de markt vóór 1997 (en producten van 
voor 1997 vallen niet onder de scope van de verordening) en wellicht ook al in 
nanovorm.  
 
Gezien de hierboven omschreven twijfels willen wij u verzoeken: 

- de VWA opdracht te geven zich zo spoedig mogelijk uit te spreken over 
de veiligheid van de door het RIVM aangetroffen nanodeeltjes in 
levensmiddelen; 

- bij onvoldoende data het voorzorgprincipe in acht te nemen en deze 
additieven uit de markt te nemen; 

- een wettelijke meldingsplicht op nationaal niveau in te stellen voor 
producenten van nanomaterialen en –producten (iets waar de  
Tweede Kamer reeds in 2009 een motie over heeft aangenomen), in elk 
geval totdat de Novel Foods verordening en andere relevante wetgeving 
hierin adequaat voorziet, zodat toezichthouders voldoende informatie 
hebben om risicoanalyses uit te voeren en de marktsituatie te 
controleren. Tevens wordt daarmee het simpelweg ontkennen van de 
aanwezigheid van nanomaterialen in consumentenproducten en 
levensmiddelen onwettig. Vrijwilligheid heeft niet tot afdoende resultaat 
geleid en wij hebben er gezien de ervaringen geen vertrouwen in dat dit 
in de toekomst wel zal gebeuren; 

- zoals eerder in deze brief genoemd, een evaluatie van de 
levensmiddelen- en productaansprakelijkheidsregelgeving analoog aan 
en in aanvulling op het STEM-rapport. 

 



  

Consumentenvertrouwen 
Veel consumenten staan positief tegenover nanotechnologie en de beloofde 
voordelen, maar zorgen over de risico’s nemen toe wanneer het om producten 
gaat die dichtbij komen, vooral levensmiddelen en verzorgingsproducten. 
Lessen uit het verleden zoals het verloop van de discussie rondom genetische 
modificatie moeten worden getrokken.  
 
Juist daarom dringen wij nu aan op een voortvarende en adequate aanpak 
vanuit het Ministerie van VWS en de VWA. Dit zal zeker helpen om de 
acceptatie door consumenten van deze op zich veelbelovende technologie te 
bevorderen.  
 
Debatbijeenkomst Nanotechnologie en de invloed op consumenten 
Op woensdag 13 oktober 2010 organiseert de Consumentenbond een brede 
discussie waarbij wij ook de problematiek omschreven in deze brief aan de orde 
stellen. Ons doel met deze middag is om uiteindelijk met álle belanghebbenden 
overeenstemming te bereiken dat er écht transparantie komt over de 
ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Het doel moet zijn dat toezichthouders over 
de informatie kunnen beschikken die nodig is om de veiligheid te beoordelen 
zodat consumenten kunnen vertrouwen op veilige producten met 
nanotechnologie.  
 
De Consumentenbond rekent op uw steun, zodat het vertrouwen van 
consumenten in de voedingsmiddelensector gewaarborgd wordt. Tot die tijd 
zullen wij consumenten die twijfelen aan de veiligheid van poedervormige 
levensmiddelen erop wijzen dat zij aan E-nummer 551 kunnen herkennen of het 
betreffende antiklontermiddel aanwezig is. 

Met vriendelijke groet, 
Consumentenbond 

 
 
 
 
 
Bart Combée  
algemeen directeur 
 
 
c.c.:  Mevrouw Huizinga-Heringa, Minister van VROM  

Mevrouw G. Verburg, Minister van LNV 
 Mevrouw M.J.A. van der Hoeven, Minister van EZ 
 De heer W. Schreuders, Inspecteur-Generaal VWA 
 Vaste Kamercommissies VWS, EZ, VROM en LNV 
 
 
bijlage: artikel ‘Presence and risks of nanosilica in food products’ 


