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Samenvatting

Mensen krijgen giftige stoffen binnen via onder meer voeding, drinkwater en huidcontact. 
Voor groente en fruit bestaan er wettelijke normen om ons te beschermen tegen te hoge gehalten aan 
resten landbouwgif. Milieu- en consumentenorganisaties verenigd in Weet wat je eet waarschuwen sinds 
jaar en dag voor het risico van gezondheidseffecten van blootstelling aan een mix van gifstoffen. De 
huidige wetgeving kijkt geïsoleerd naar de gezondheidseffecten van blootstelling aan één gifstof, aanwezig 
op één product. In de alledaagse praktijk zitten er echter diverse gifstoffen op een stuk groente of fruit. 
Bovendien eten we allerlei producten op een dag, waar ook weer resten landbouwgif op voorkomen. De 
wet is niet voldoende toegerust om gezondheidseffecten van blootstelling aan meerdere stoffen tegelijk te 
voorkomen.

Deze problematiek (van enkelvoudige normstelling, meervoudige blootstelling en onbekende combinatie- 
en stapeleffecten) wordt vergroot doordat de wettelijke norm in een groot aantal gevallen onvoldoende 
bescherming biedt om gezondheidsrisico's voor de consument te voorkomen. Het  Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwde hiervoor in 2010 in een rapport met nieuwe inzichten over 
onze consumptiepatronen. Het RIVM adviseerde de overheid onderzoek te doen naar de noodzaak van het 
herzien van de wettelijke normen omdat er potentieel grote overschrijdingen van de gezondheidsnormen 
kunnen optreden (tot 955% van de norm, in het beschreven geval de acute gezondheidsnorm voor baby's 
voor het middel imazalil).

In de recente uitgave van de jaarlijkse monitoring van gezondheidsrisico's door Weet wat je eet (februari 
2013) werd duidelijk dat deze waarschuwing terecht was. Bij een analyse van de controlegegevens van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van resten landbouwgif op groenten en fruit bleek dat in 
17 gevallen een residu in een product een gezondheidsrisico met zich mee bracht, terwijl het gehalte in het 
product onder de wettelijke norm was gebleven.

Naar aanleiding daarvan hebben de Weet wat je eet-organisaties opdracht verleend aan Houkema Advies & 
Communicatie Duurzaam Voedsel om te inventariseren welke wettelijke normen voor gifresten op groente 
en fruit onveilig zijn. Er is onderzocht in welke mate de consumptie van groente en fruit gezondheidsrisico's 
kan opleveren bij blootstelling aan resten landbouwgif in gehalten gelijk aan de wettelijke norm (Maximum 
Residu Limiet of MRL).

Van de 957 MRL's van verschillende productmiddelcombinaties die zijn onderzocht blijken er 89  een 
gezondheidsrisico op te leveren voor één of meer van de drie risicogroepen. Dat betekent dat van de 
onderzochte wettelijke normen ruim 9% onveilig was.1  Aangezien er in Europees verband wel meer dan 
honderdduizend MRL's zijn vastgesteld voor voedselproducten leidt dit tot de veronderstelling dat 
minimaal honderden normen voor voedselproducten onveilig zijn.

Daarnaast laat dit rapport zien dat er een verontrustend groot aantal MRL's is met grote overschrijdingen 
van de gezondheidsnorm: bij 30 van de 89 onveilige normen werd de gezondheidsnorm zelfs meermalen 
overschreden. Er worden productmiddelcombinaties gevonden waar de gezondheidsnorm wordt 
overschreden met 988%. Voor baby's zijn 21 producten met een onveilige norm aangetoond, voor jonge 
kinderen 22 en voor volwassenen 14. 

Het rapport bespreekt de gevallen waarin de NVWA wel een gezondheidsrisico aantoont, normaliter zou 
optreden met een recall of een boeterapport, maar dat nu niet doet omdat zij alleen optreedt als de 
wettelijke norm wordt overschreden. Wij noemen dit een onveilige wettelijke norm.

De Weet wat je eet-organisaties roepen de Nederlandse overheid op om per direct versnelde herevaluaties 
van de onveilige wettelijke normen in gang te zetten. Omdat de NVWA meent niet op te mogen treden in 
die gevallen waarbij zij wel gezondheidsrisico's constateert maar de (onveilige) wettelijke norm niet wordt 
overschreden, bevelen wij aan om, in afwachting van de aangescherpte normen, de NVWA opdracht te 
geven om actie te ondernemen bij overschrijdingen van de gezondheidsnorm. Er ontbreekt dan mogelijk 
wettelijk kader (voor het uit de handel halen van producten, terugroepacties of boetes achteraf), maar dat 
mag – in het belang van de consument – geen belemmering zijn om toch op te treden.

1 De 957 productmiddelcombinaties zijn relevante, in de praktijk voorkomende combinaties: wij onderzochten de combinaties die 
voorkwamen in de NVWA-steekproef van kalenderjaar 2011 (de meest recente voor ons beschikbare, want openbaar gemaakte, 
data).


