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WWje-organisaties pleiten voor volledig 
residuvrije producten
Gezond en veilig eten

Klaas Breunissen, coördinator duurzaam voedsel Milieudefensie
Milieudefensie schreef onderstaand artikel in een reactie op het artikel van 
Ernst Woltering, zie pag. 18-19.

Het eten van groenten en fruit is gezond. Mensen moeten op 
geen enkele manier worden weerhouden die te eten. Het is 
daarom essentieel dat aan het eten van groenten en fruit geen 
enkel (onnodig) risico is verbonden. Daar horen geen resten van 
bestrijdingsmiddelen bij. Consumenten moeten erop kunnen 
vertrouwen dat het groente en fruit dat zij kopen, geen gevaarlijke 
gifresten bevat. Bestrijdingsmiddelen zijn immers niet gezond. 

Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en foodwatch, samenwer-
kend onder het motto Weet Wat Je Eet (WWJE), vinden dat winkeliers 
en overheid een grote verantwoordelijkheid hebben. Zij moeten ervoor 
zorgen dat consumenten gezond en veilig voedsel kunnen kopen en 
eten. 
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) is met de controle-
rende en handhavingstaak belast. Zij neemt het hele jaar door risico-
gestuurde steekproeven en controleert of producten aan de wettelijke 
en gezondheidseisen voldoen. Vorig jaar heeft zij ruim 3.100 produc-
ten bemonsterd. De nVWA controleert vooral producten waarvan zij 
vermoedt dat er problemen zijn met de aanwezigheid van gifresten. 

JaarliJkse Gifmeter De WWJE-organisaties vinden dat de 
nVWA haar onderzoeksresultaten op een toegankelijke en begrijpelijke 
wijze beschikbaar moet stellen. Dat doet zij helaas niet. Daarom doen 
de WWJE-organisaties dat. Op basis van de nVWA-metingen analyse-
ren wij welke onderzochte groenten en fruit viezer en schoner zijn, uit 

welk land ze komen, in welke supermarktketen ze verkocht worden, 
en hoe zich dat verhoudt met het jaar daarvoor. Die analyses vatten 
we samen in onze jaarlijkse Gifmeter die we publiceren op de website 
weetwatjeeet.nl.
Onze conclusie in de Gifmeter voor 2009 is dat de jarenlange afname 
van gifresten op groenten en fruit tot stilstand is gekomen. In 2009 
bevatte 7% van het onderzochte groente en fruit zo veel gifresten dat 
de wettelijke norm werd overschreden. In 2008 was dat nog 5%. Ge-
lukkig daalde wel het aandeel groenten en fruit met resten van bestrij-
dingsmiddelen. Vorig jaar bevatte 62% van de onderzochte producten 
gifresten, in 2008 was dat 64%. Het gemiddeld aantal verschillende 
gifresten dat op producten werd gevonden, daalde ook iets.
Door de toename van het aantal wetsovertredingen stemmen deze 
cijfers ons niet vrolijk. De nVWA-cijfers maken duidelijk dat er nog 
steeds problemen zijn met te veel gifresten op groenten en fruit. 
Daarom dringen de WWJE-organisaties er bij supermarkten en over-
heid op aan de noodzakelijke maatregelen te nemen zodat consumen-
ten zonder enige terughoudendheid groenten en fruit kunnen kopen 
en consumeren.

‘De jarenlange afname van 
gifresten op groenten en fruit is tot 

stilstand gekomen’

de eu stelt normen 

Waaraan groenten 

en fruit in Winkels 

moet voldoen: de 

maximale residu 

limiet.
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CoCktaileffeCten De Europese Unie stelt normen waaraan 
groenten en fruit in winkels moet voldoen: de Maximale Residu Limiet 
(MRL). Per bestrijdingsmiddel is geformuleerd hoeveel daarvan 
maximaal mag voorkomen op een kilo product. Daarnaast is er een 
niet-wettelijke gezondheidsnorm. Deze Acute Referentiedosis (ARfD) 
definieert bij welke hoeveelheid residu op groenten en fruit consu-
menten mogelijk een acuut gezondheidsrisico lopen. Bij deze dosis 
moeten producten ogenblikkelijk uit de handel genomen worden. 
De gezondheidsnormen worden vastgesteld door de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) op basis van wetenschappelijk onderzoek. Er 
gaan jaren overheen voordat de nieuwste inzichten over gezondheids-
risico’s zijn vertaald in herziening van de wettelijke normen. 
We kunnen een aantal kritische kanttekeningen maken bij de huidige 
MRL’s. De MRL’s definiëren de maximale hoeveelheid residu per 
bestrijdingsmiddel. Van bestrijdingsmiddel x mag er maximaal X mil-
ligram voorkomen op een kilo groente en fruit, van bestrijdingsmiddel 
y mag er maximaal Y milligram voorkomen. De wettelijke norm MRL 
houdt echter geen rekening met de gesommeerde (cumulatieve) ef-
fecten van gifresten die een mens in de loop van de tijd binnenkrijgt. 

Bovendien houdt de MRL geen rekening met de onderlinge (cocktail)
effecten van aanwezige gifresten, de effecten van x en y op elkaar. Des 
te merkwaardiger is het dat de nVWA pas begint te handhaven als er 
tweemaal meer gif op een product wordt aangetroffen dan wettelijk is 
toegestaan. 

kleine kinderen Recent onderzoek van het RIVM maakt duide-
lijk dat we meer resten van bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen dan 
gedacht. Ook de gifresten die we binnenkrijgen via bewerkt groente 
en fruit, bijvoorbeeld via tomaten, olijven en graan in kant-en-klare 
pizza, moeten namelijk worden meegerekend. Uit dat onderzoek blijkt 
ook dat kleine kinderen meer groenten en fruit eten dan gedacht en 
daarmee ook meer gifresten binnenkrijgen dan gedacht. Het ge-
zondheidsrisico voor kleine kinderen is groter dan voor volwassenen 
omdat zij per kilo lichaamsgewicht meer gifresten binnenkrijgen, en 
vaak eten ze veel van hetzelfde, bijvoorbeeld (geprakte) banaan. Om 
die redenen adviseert het RIVM de toegestane hoeveelheid gif (MRL) 
op een reeks van veel geconsumeerde producten te verlagen.

BovenwetteliJke eisen Omdat bij de definitie van de MRL’s 
geen rekening is gehouden met de cumulatieve en cocktaileffecten 
van gifresten pleiten de WWJE-organisaties voor volledig residuvrije 
producten. Zolang nog niet alle producten gifvrij zijn, moeten vanuit 
het voorzorgprincipe: 
– de voor de gezondheid meest schadelijke bestrijdingsmiddelen 

worden verboden;
– de wettelijke MRL-normen worden aangescherpt met inachtneming 

van de meest recente wetenschappelijke inzichten;
– het aantal verschillende gifresten dat op producten mag voorko-

men, gemaximeerd worden (maximaal drie);
– winkeliers alleen producten aan klanten aanbieden, die niet meer 

gifresten bevatten dan 70% van de wettelijke norm.
Het is goed nieuws dat supermarkten op dit moment gehoor geven 
aan de wens van de WWJE-organisaties. Zij ontwikkelen eigen, boven-
wettelijk beleid en stellen eisen die tegemoetkomen aan het voorzorg-
principe. 
Supermarktketen Super de Boer werkt al enkele jaren aan een eigen 
beleid. De strengere regels die het bedrijf stelt aan zijn leveranciers, 
lijkt zijn vruchten af te werpen. Was in 2008 Super de Boer nog een 
middenmotor als het ging om het aanbod van schoon groente en 
fruit, uit het Gifmeter-onderzoek van 2009 blijkt zij de nu schoonste 
producten in het schap hebben liggen. Ook C1000 en Albert Heijn, 
die in 2009 niet goed scoren in de Gifmeter, hebben inmiddels eigen 
bovenwettelijk beleid geïntroduceerd. Hopelijk behalen zij daarmee 
een positief resultaat in de volgende Gifmeter.
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