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Betreft: reactie op brief over bestrijdingsmiddelen in groente en fruit 
 

Amsterdam, 25 januari 2008 
 
Geachte heer xxx, 
 
Milieudefensie, Natuur en Milieu en consumentenorganisatie Goede Waar & Co hebben middels een brief van 3 
december 2007 uw aandacht gevraagd voor resten landbouwgif in groente en fruit (zie bijlage). Tot op heden 
hebben wij van u helaas nog geen antwoord mogen ontvangen. Daarom vragen wij u nogmaals om op onze 
oproep te reageren. 
 
In onze eerdere brief gaven wij aan dat consumenten terecht bezorgd zijn over resten landbouwgif in groente en 
fruit. Vaak worden meerdere residuen landbouwgif aangetroffen, waarbij geregeld wettelijke normen en zelfs 
algemeen geaccepteerde gezondheidsnormen worden overschreden - óók wanneer deze binnen de wettelijke 
norm blijven. Tevens wordt er bij de normstelling geen rekening gehouden met het voorkomen van meerdere 
bestrijdingsmiddelen op één product. Professor Sauer, professor hoogleraar Kindergeneeskunde en voorzitter 
van de commissie van de Gezondheidsraad voor het rapport "Bestrijdingsmiddelen in voedsel - beoordeling van 
het risico voor kinderen", constateert met ons dat dit ontoelaatbare gevolgen kan hebben voor kwetsbare groepen 
zoals zwangere vrouwen en kinderen. In onze eerdere brief hebben wij aangegeven welke stappen 
«Supermarkt__holding», in navolging van Duitse supermarkten, kan nemen om de risico’s van 
bestrijdingsmiddelen op groente en fruit te verminderen. 
 
Naar aanleiding van de brief hebben wij van Super de Boer, ALDI en Lidl positieve reacties gekregen: zij gaan 
extra eisen stellen aan hun leveranciers om wetsovertredingen en risico’s voor de volksgezondheid te 
voorkomen. Ook worden stappen gezet om het aantal residuen per product te verminderen en de meest kwalijke 
stoffen te weren. Wij waarderen deze stappen en hebben hier ook positief over gecommuniceerd.  
 
Helaas hebben niet alle supermarkten gereageerd op onze brief, waaronder «Supermarkt__holding». Daarom 
willen wij u nogmaals in de gelegenheid stellen om aan te geven welke maatregelen u zal nemen om de 
(ontoelaatbare) risico’s van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit te beperken. Als voorstander van 
geharmoniseerde inkoopnormen voor alle Nederlandse supermarkten, dringen wij aan om de door ons 
voorgestelde maatregelen te onderschrijven. Op de korte termijn vragen wij u om maximaal drie residuen per 
product toe te staan, waarbij de gesommeerde opvulling van de acute gezondheidsnormen van de residuen 
maximaal 100% bedraagt en de wettelijke norm per stof maximaal voor 70% wordt opgevuld. Tenslotte dienen de 
meest schadelijke stoffen op de `zwarte lijst` te worden geweerd. Voor de lange termijn willen wij u uitnodigen om 
met ons toe te werken naar volledige residu vrije producten en de toepassing van geïntegreerde teeltmethoden. 
 



 

Naar aanleiding van uw reactie en de reactie van de overige supermarkten zullen wij ons beraden op 
vervolgstappen. Wij verzoeken u daarom met klem om op korte termijn te reageren.  
 
Voor de goede orde willen we u erop attent maken dat wij binnenkort alle meetgegevens van de Voedsel en 
Waren Autoriteit over de periode 2e helft 2006 tot 1e helft 2007 via weetwatjeeet.nl toegankelijk maken voor het 
publiek. Wij zullen hierbij duidelijk communiceren dat het gegevens betreft van een voorgaande periode en de 
supermarkten benoemen die reeds stappen hebben gezet om risico’s van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit 
te beperken. 
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande punten nadere toelichting willen, dan zijn wij daar uiteraard van harte 
toe bereid. 
 
Hoogachtend,  

 

 
Bijlagen (1): 

1. Brief “bestrijdingsmiddelen in groente en fruit”, 3 december 2007 
 

Wouter van Eck 
Campagneleider   Landbouw en 
Voedsel 
Milieudefensie  

Mirjam de Rijk 
Algemeen directeur  
Natuur en Milieu 

Gea Boessenkool 
Directeur a.i. 
Goede Waar & Co 


