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Actieplan Nanotechnologie is onvoldoende 
 

 

Op 27 november buigt de Tweede Kamer zich over het Actieplan Nanotechnologie. 
Iedereen schaft, zonder het te weten, regelmatig producten aan met nanodeeltjes erin. 
Nanodeeltjes zitten bijvoorbeeld in zonnebrandcrèmes, sprays voor kleding en ook in 
voeding. (zie bijlage voor foto's van enkele producten). Nanotechnologie, tot voor kort 
het domein van slimme koppen in laboratoria, rukt ook op in het winkelmandje.  
De Voedsel en Waren Autoriteit wil producten met nanodeeltjes erin beter kunnen 
controleren en heeft daarom geadviseerd om nanodeeltjes verplicht op het etiket te laten 
vermelden. Dat is des te belangrijk omdat nanodeeltjes alleen in zeer gespecialiseerde 
laboratoria gemeten kunnen worden met kostbare apparatuur. Dus zonder etikettering 
kan bijna niet vastgesteld worden welke producten nanodeeltjes bevatten. Ook over de 
risico's tasten de wetenschappers nog in het duister. Redenen te over om 
consumentenproducten verplicht te laten etiketteren. Maar in haar Actieplan 
Nanotechnologie stelt het kabinet dat het niet nodig is: de bedrijven nemen toch hun 
verantwoordelijkheid wel. Marga Jacobs voorzitter van de vereniging Leefmilieu; "er is 
geen enkele reden om het Advies van de Voedsel en Warenautoriteit niet serieus te 
nemen. Verder moet er behalve in etikettering ook geïnvesteerd worden in apparatuur 
die het meten van nanodeeltjes eenvoudiger maakt".  
De vereniging Leefmilieu doet deze en andere adviezen in haar brief aan de Tweede 
Kamerleden die op 27 november hierover besluiten moeten nemen. Als de nanodeeltjes 
op het etiket vermeld moeten worden kan de Voedsel en Waren Autoriteit haar 
controlerende taak gemakkelijker uitvoeren. Verder kan de consument kan kiezen of hij 
wel of niet producten met nanodeeltjes erin wil kopen. 
 
 

 

 

Nadere informatie  

In de bijlage is de brief opgenomen gericht aan de Tweede Kamer met daarbij foto's van 
producten met nanodeeltjes.  
 
 
 


