
Open voor de beste ervaring deze PDF-portfolio in  

Acrobat X of Adobe Reader X, of hoger.
 

Installeer Adobe Reader nu! 

http://www.adobe.com/go/reader_download_nl




B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen’.


Let op: Alle vragen dienen te worden beantwoord. Is het gevraagde bij u niet
van toepassing, dan graag ‘geen’ invullen. Bij gebrek aan invulruimte in de
tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens


Commissie Signalering gezondheid en milieu


Naam lid Annemarie van Wezel


Floofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft


Prinicipal scientist - Chemical Water Quality and Health, KWR Watercycle Research
Institute te Nieuwegein (0,8 fte)
Hoogleraar Waterkwaliteit en Gezondheid, UU, Copernicus Instituut, mogelijk gemaakt
,4.-..-.,. LfWID In )


Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


Lid College Toelating Gewasbeschermingsmiddeleri en Hiociden (CTGB, betaald)
Voorzitter (volgens piket) Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CETmd, vanuit KWR)
Lid baard Postdoctoral Education on Toxicology (onbetaald)
Lid Editorial Board Reviews of Environmental Contamination and Toxicology (Springer,
onbetaald)
Incidenteel lid voorbereidings commissies of jurys vanuit NWO (ALWen STW,
onbetaald)
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf’Transparantie in relaties en belangen’


van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereertop het gebied waar


het advies ofde richtlijn zich op richt


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


N.v.t.


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat


kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


N.vt.


Reputatiemanagement


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.


N .v.t.
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid,fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kon hebben hij bepaalde resultaten van het onderzoek.


Een deel van mijn onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse
drinkwaterbedrijven, veelal in het collectieve bedrijfstak onderzoek (BTO).
Daarnaast ontvang ik funding vanuit FES programma Nanonext (EZ), STW, NWO/ALW,
de Europese Comissie, en soms vanuit ministeries.


Kennisvaorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, ofvernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.


Eigendom van een patent van een product


N.v.t.


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die als ze bekend worden - u,
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


N.v.t.
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde


of vergrote belangen


/Handtekening beoogd lid ‘..


Datum
april2016


Insturen


Ii wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier:


1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. het pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en het document vervolgens per email te sturen naar verlclaringcn@gi.nl.


Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfj. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen


naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel (door Organisatie in te vullen)


Naam beoogd lid


,4 LA (ÂJc tc-t


Commissie c,


enbelemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadsiaging terugtrekt


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.


Naam W’4 “. flA C


Functie


Datum


Paraaf


Toelichting (optioneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)


Hoofdfunctie(s):
Prinicipal scientist - Chemical Water Quality and Healfh, KWR Watercycle Research
Institute te Nieuwegein (0,8 fte)
Hoogleraar Waterkwaliteit en Gezondheid, UU, Copernicus Instituut, mogelijk gemaakt
door KWR (0,2 fte)
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B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door


belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de


Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij


de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen


gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te


retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij


‘insturen’


Let op Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht Zijn er geen


nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag


invullen dat u deze niet heeft Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt


u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt


Persoonlijke gegevens


Commissie Signalering gezondheid en milieu (789)


Naam lid Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman


Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie


Directeur bestuurder Louis Bolk Instituut (80%)
Professor Integrategrale stikstofstudies (20%)


Nevenwerkzaamheden


Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald of onbetaald zijn


Bestuurder stichting People 4 Earth, secretaris, onbezoldigd (stichting richt zich op
bevorderen van duurzame landbouw door eenvoudig data van de boer te koppelen voor
certificering via het systeem Agriplace)
Voorzitter Kwaliteitsraad Stichting Veldleeuwerik, onkostenvergoeding (Stichting richt
zich op verduurzaming van Akkerbouw via duurzaamheidspiannen)
Panel lid Brabantse Zorgvuldige Veehouderij, onkostenvergoeding (beoordeling van
innovatieve veehouderij concepten die uitbreiding van bouwblok vergen)
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedri)f opereert op het gebied waar


het advies ofde richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedri,’f (aandelen of opties).


nvt


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


nvl


Reputatiemanagement


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.


nvt
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-) overheid, fondsen of industrie, waarbij de


financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.


Het Louis Balk Instituut is een private stichting met ANBI status en doet onderzoek op de
gebieden duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Vooralsnog is er geen sprake
van belangenverstrengeling via opdrachten. Het instituut wil de rol van onafhankelijk
kennisinstituut graag waarborgen en is daarom uiterst voorzichting met alles wat gericht


onderzoeksfinanciering betreft. Verder waak ik ervoor in de adviezen de
instituutsbelangen niet door te laten werken.


Kennisvaorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die


mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Ditkan een medisch product, procedure of interventie


zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van Organisatie


en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


nvt


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u ofin uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden -


uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


nvt
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door helangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


III. Vkl--t naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


1


1; t/
Handtekening beoogd lid \j” -


Datum
31-10-2016


Insturen


U wordt verzocht het digitaal ingevulde formuliei’ te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens pel’ e-rnail te sturen naar verklaringen@gr.nl.


Bcwaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen al-chief (het originele bestand
bewaart u dooi’ te klikken op bestand/opslaan pdf). Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel leiding Gezondheidsraad


Naam beoogd lid


otwitw 1’t


Corn missie


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


/“deelnarne aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene L_bij --h-,.del,5Ci’ 14t2_(C€6 c_4
1uiiivig vi’i [. rrrtlileij uit. LIL-bC. dlftn -ru-gt’4.t.
‘4k,’L’4.rL4A4?/CdAf 9,ictc’ e€h4. Csc- ‘(C °


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op


oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie


mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het


dossier.


Naam R1 C


Functie ¼
Datum 13- /.t / Y / 12. ii


Paraaf


Toelichting (optioneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)


6








Belangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen’.


Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt


Persoonlijke gegevens


Commissie Signalering gezondheid en milieu (789)


Naam lid peter van den Hazel


Hoofdfunctie(s)


Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie


Medisch milieukundige
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Ifte


Nevenwerkzaamheden


Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


Bureau Medische Milieukunde, ad hoc trainingen (betaald)
Voorzitter HEAL (NGO, onbetaald)
Voorzitter INCHES (NGO, onbetaald)
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op hetgebied waar


het advies ofde richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


geen


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bijeen bepaalde uitkomst van een advies.


geen


Reputatiemanagement


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- afberoepsorganisatie.


nederlandse vereniging voor medische milieukunde (NVMM) onbetaald, bestuur
beroepsvereniging


2







Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-3overheid,fondsen of industrie, waarbij de


financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.


geen


Kennisvalo ri sati e


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die


mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Ditkan een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van organisatie


en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


geen


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden - u,


uw omgeving of de Organisatie Îfl verlegenheid kunnen brengen?


geen
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke


beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen


beschouwen;


111. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle


relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV, Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde


of vergrote belangen


Handtekening beoogd lid !1t4t2 i’’


Datum
25 dktober 2016


Insturen


IJ wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-rnail te sturen naarverklaringen@gr.nl.


Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand


bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfl. Indien er in de toekomst


wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen


naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel leiding Gezondheidsraad


Naam beoogd lid


Commissie


c’t6w.


LI


/C% %%


belemmeringen voor deelname aan commissie.


El


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.


Naam t&Z,4


Functie


Datum


Paraaf


Toelichting (optioneel)


1c TLJJA,1
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B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij


de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij


insturen.


Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag


invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens


Commissie Signalering gezondheid en milieu (789)


Naam lid Prof. dr. ir. E Lebret


Hoofdfunctie(s)


Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie


• Chief Science Officer Integrated Risk Assessment RIVM
• Deeltijdhoogleraar Environmental health impact assessment bij Universiteit Utrecht,
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS).


Nevenwerkzaamheden


Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


• Lid Expertiseforum Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid
• Adviseur RIVM onderzoek PFOA Dordrecht
• Agendalid Stuurgroep en lid Wetenschappelijke Begeleidingsgroep RIVM onderzoek
Rubbergranu laat
• Lid Gezondheidsraad Commissie Signalering gezondheid en milieu.
• Adviseur Gezondheidsraad Commissie Afwegingskader gezondheid in het milieubeleid
• Voorzitter Begeleidingsgroep Onderzoek Blootstelling aan
gewasbeschermingsmiddelen onder omwonenden
• Member Policy Committee of the International Society of Environmental Epidemiology
(IS EE).
• Lid Advisory Committee Environmental Health Economics Network, WHO-ECEH; reis-
en verblijfskosten, geen fee.
• Lid External Science Advisory Panel of CEFIC Long range Research and Innovation
programme; reis- en verblijfskosten, dag fee (minder dag tarief) wordt overgemaakt naar
U U-l RAS.
• Lid Assessment Committee STW Biotechnology and Safety Program
• Ad hoc reviewer voor wetenschappelijkejournals en voor research proposals van
onderzoeksprogramma’s.
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf’Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op liet gebied waar


liet advies ofde richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedrijf (aan delen of opties).


• Geen directe persoonlijke financiële belangen
• Lid External Science Advisory Panel of CEFIC Long range Research and Innovation
programme; reis- en verblijfskosten, dag fee (minder dag tarief RIVM) wordt
overgemaakt naar UU-l RAS
• RIVM-onderzoek gefinancierd door primaire opdrachtgevers RIVM, zoals lenM, VWS,
SZW, MinDef
• RIVM-onderzoek gefinancierd door SPR programma RIVM


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


Geen (partners is hoogleraar Evidence-based Veterinary Medicine (UU)


Reputatiemanagement


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiën ten- ofberoepsorganisatie.


• Als adviseur om. betrokken bij RIVM activiteiten ter ondersteuning van lenM bij
uitwerking Bewust Omgaan met Veiligheid
Zie verder nevenfuncties
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.


V.a. 2017 via RIVM deelname aan EJP HBM4EU


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


Niet van toepassing.


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden - u,
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


Niet van toepassing.
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke


beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen


beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle


relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde


of vergrote belangen


U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.


Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand


bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). Indien erin de toekomst


wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen


naar de Gezondheidsraad.


Handtekening beoogd lid


Datum
6-12-2016


Insturen
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Oordeel leiding Gezondheidsraad


Naam beoogd lid


c,tw. v’e-
Commissie


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie nn“aardo dat btokkno aicli
-‘‘vorming von der doocior]


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
do ss ie i


Naam t)A C


Functie


Datum /i(i6


Paraaf


Toelichting [optioneel]


11
c:i’Ç v-J wzc€ ct’11ee6i


cLas til
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B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
insturen’.


Let op: Alle invulvelden, tot en niet pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaaniheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruinite in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens


Commissie Signalering gezondheid en milieu (789)


Naam lid Dr. F. Woudenberg (Fred)


Hoofdfunctie(s)


Graag onwang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft


Manager afdeling leefomgeving van de GGD Amsterdam


Nevenwerkzaaniheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


Voorzitter Communicatieforum Platform Elektrornagnetische velden en gezondheid


Vice-voorzitter Programma Commissie ZonMw Programma Elektromagnetisohe velden
en gezondheid


Voorzitter Begeleidingscommissie ZonMw Programma Elektromagnetische velden en
gezondheid


Hoofdredacteur Tijdschrift GELUID


Redacteur Tijdschrift LUCHT


Lid Commissie voor de Milieu-Effect-Rapportage (m.e.r.).


Alles onbetaald. Vacatiegelden en andere vergoedingen worden allemaal gestort op de
rekening van mijn werkgever, de GGD Amsterdam.


1







Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar


het advies ofde richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofop ties).


Niet van toepassing


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen oit directe omgeving (zoals familieleden, pa rtnei; vrienden, naaste collega s) die baat
kunnen hebben bijeen bepaalde uitkomst van een advies.


Niet van toepassing


Reputatiernanagement


Voorbeelden:


Deelname aan een (‘onbetaalde,) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie hij een patiënten- ofberoepsorganisatie.


Niet van toepassing
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-joverheid,fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek


Niet van toepassing


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzonderc en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kon een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, ofvernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


Niet van toepassing


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden - ii,


uw omgeving of de Organisatie 1fl verlegenheid kunnen brengen?


Niet van toepassing


3







Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door b elangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


111. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


-7
Datum


17 oktober 2016


Insturen


U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.


Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfj. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel leiding Gezondheidsraad


Naam beoogd lid


Commissie


cPy


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatUng van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure hij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.


Naam W‘4. c,’c TLL


Functie


Datum 0 9 // /1


Paraaf


Toelichting (optioneel]


5







Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)


6








  
Gezondhe idsraad   


H e a l t h  C o u n c i l  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  


 


Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 


  


  
B e z o e k a d r e s   P o s t a d r e s  


P a r n a s s u s p l e i n  5   P o s t b u s  1 6 0 5 2  


2 5 1 1  V X  D e n  H a a g   2 5 0 0  B B  D e n  H a a g  


E - m a i l : p w . v a n . v l i e t @ g r . n l   w w w . g r . n l  


T e l e f o o n :  0 7 0 - 3 4 0 7 3 2 7  


 


Onderwerp : Briefadvies Gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu 


Uw kenmerk : - 


Ons kenmerk : U-1066240/MvdB/cn/789-O1  Publicatienr. 2016/17 


Bijlagen : 1 


Datum : 15 december 2016 


 


 


 


Geachte staatssecretaris, 


Plastic afval vervuilt de oceanen, rivieren, bodem en lucht. Vooral de kleine plastic deeltjes – de 


microplastics en zeer kleine nanoplastics – vormen mogelijk een gevaar voor de volksgezondheid 


als ze terechtkomen in ons voedsel en drinkwater, en de lucht die wij inademen. Een tweede bron 


van zorg is de kans dat ziekteverwekkende organismen meeliften met de wereldwijde verspreiding 


van microplastics. Deze signalen over mogelijke gezondheidsrisico’s van microplastics in het 


milieu kwamen naar voren uit de enquête die de Gezondheidsraad heeft gehouden naar 


onderwerpen over de invloed van het milieu op de gezondheid. In een eerdere brief heb ik u over 


de werkwijze bij en de eerste resultaten van die enquête bericht (kenmerk U-870014/EvV/tvdk/ 


789-H1).1 Met dit briefadvies vraagt de raad uw aandacht voor micro- en nanoplastics in het milieu 


en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Het briefadvies 


verwoordt de visie van de Commissie Signalering gezondheid en milieu, en is getoetst door de 


Beraadsgroep Volksgezondheid. 


Hieronder verneemt u allereerst wat er bekend is over de concentraties van microplastics in het 


milieu. Dan volgt een schets van de manieren waarop microplastics in het menselijk lichaam 


terecht kunnen komen. Vervolgens rijst de vraag hoe ongezond dergelijke microplastics in het 


lichaam zijn. Naarmate de tekst vordert zult u zien dat zekerheden plaatsmaken voor vraagtekens. 


Ik sluit dan ook af met een reeks aanbevelingen voor nader onderzoek en voor beleid. 
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Microplastics zijn alom aanwezig in het milieu 


Plasticsoep 


Kunststoffen (plastics) zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ze zitten in allerlei 


producten, van bouwmateriaal tot tandpasta. In 2014 produceerde de Europese plasticindustrie 311 


miljoen ton plastics en de productie groeit met 3% per jaar.2 Meer dan 60% van het gebruikte 


plastic in Europa bestaat uit de polymeren polyethyleen, polypropeen of polyvinylchloride.2 Vooral 


het toenemend gebruik van wegwerpverpakkingen zorgt voor plastics in het milieu. Ook onvol-


doende recycling, tekortschietende afvalverwerking en menselijk gedrag dragen bij aan plastic 


afval.3-5 Door hun slechte afbreekbaarheid zijn inmiddels miljarden tonnen aan plastic afval 


rechtstreeks of via rivieren terechtgekomen in zeeën en oceanen en vormen daar de zogenoemde 


‘plasticsoep’.6 De bezorgdheid over de ecologische gevolgen hiervan groeit. Tevens constateren 


onderzoekers een groot gat in de mondiale plastic massabalans: slechts een fractie (0,1%) van de 


wereldwijde jaarlijkse plasticproductie wordt ook daadwerkelijk teruggevonden in de oceanen.7,8 


Mogelijk breken plastics af tot dusdanig kleine deeltjes – ‘nanoplastics’ – dat ze met de gebruikte 


meetmethoden over het hoofd worden gezien. De afgelopen tien jaar is er steeds meer aandacht 


voor microplastics, niet alleen in zout maar ook in zoet water, en in mindere mate in bodem en 


lucht. De vraag rijst of ook mensen blootgesteld worden aan microplastics. Mogelijke routes van 


blootstelling van de mens aan micro- en nanoplastics zijn via voedsel, drinkwater, zwemwater en 


inademing van plasticdeeltjes in de lucht. 


Primaire en secundaire microplastics  


Microplastics worden over het algemeen aangeduid als plasticdeeltjes kleiner dan 5 millimeter.9,10 


De zogenoemde primaire microplastics worden in de vorm van poeders of pellets vervaardigd en 


toegepast in een groot aantal producten, waaronder toiletartikelen, verf, (schurende) schoonmaak-


middelen en geneesmiddelen. Secundaire microplastics ontstaan door verwering en fragmentatie 


van grotere stukken plastic afval. Voorbeelden hiervan zijn microplastics afkomstig van slijtage 


van kleding en autobanden. Hoewel een belangrijk deel van de microplastics uiteindelijk in zee 


terechtkomt, bevinden de belangrijkste bronnen zich op het land.5 In tegenstelling tot grotere 


stukken afvalplastic, kunnen microplastics lastig gerecycled worden en komen ze rechtstreeks of 


via de installaties voor rioolwaterzuivering (rwzi’s) in het oppervlaktewater. Naarmate de deeltjes 


kleiner zijn, passeren ze makkelijker de filters van de rwzi’s.11,12 Een groot deel van de wereldwijde 
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verontreiniging van stranden met microplastic vezels lijkt afkomstig van het wassen van 


synthetische kleding.13 Recent zijn ook microplastic vezels aangetoond in de buitenlucht.14 


Nanoplastics 


Onder de microplastics vallen ook de plastic deeltjes die kleiner zijn dan 100 nm (1nm is een 


miljoenste millimeter).9 Deze zogenoemde nanoplastics kunnen daarmee gerekend worden tot de 


nanomaterialen.15 Nanoplastics worden gebruikt in cosmetica- en verzorgingsproducten, in verven 


en lakken, in elektronica, auto’s en autobanden. In het laboratorium is aangetoond dat nanoplastics 


kunnen ontstaan door afbraak uit microplastics.16 Hoewel er nog geen goede meetmethoden zijn 


om nanoplastics in het milieu te meten, achten onderzoekers het zeer waarschijnlijk dat nano-


fragmentatie ook in het milieu optreedt.7,17 


Onzeker is hoeveel microplastics mensen binnenkrijgen  


Hoeveelheid microplastics in drinkwater onduidelijk 


Op dit moment is nog niet bekend in hoeverre micro- en nanoplastics in drinkwater voorkomen. 


Metingen van microplastics in oppervlaktewater zijn schaars. Een recent onderzoek naar micro-


plastics in de Rijn laat zien dat het type deeltjes en de concentraties sterk variëren, afhankelijk van 


nabijheid van bronnen zoals rwzi’s.18 Van Wezel en collega’s schatten de concentraties van primair 


microplastic uit consumentenproducten die in het afvalwater van rwzi’s te vinden zijn tussen de 0,2 


en 66 microgram per liter.19 Het is nog niet bekend in welke mate bij de bereiding van drinkwater 


uit het oppervlaktewater micro- en nanoplastics worden verwijderd.19,20 Dit hangt af van het type, 


de omvang en het gewicht van de deeltjes en het proces van zuivering door de rwzi. 


Fijn stof bevat microplastics die ingeademd kunnen worden 


Autobandenslijpsel vormt een onderdeel (ongeveer 35%) van de zogenoemde nonexhaust-emissies 


van wegverkeer.21 Metingen van microplastics in de lucht afkomstig uit autobandenslijpsel 


ontbreken, zodat een schatting van de gezondheidsrisico’s van blootstelling via deze route niet 


mogelijk is. Wel is bekend dat blootstelling van mensen aan fijn stof in de lucht ernstige gevolgen 


heeft voor de volksgezondheid.22 Het is echter niet duidelijk welke componenten van fijn stof 


verantwoordelijk zijn voor die effecten, en of microplastics – in de vorm van synthetisch rubber – 
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een relevante bijdrage leveren. Ook is niet bekend in hoeverre deeltjes uit synthetische vloer-


bedekking, meubelstoffering, kleding en verf de kwaliteit van de lucht binnenshuis kunnen 


aantasten. 


Microplastics in voeding 


Er zijn aanwijzingen dat microplastics doorgegeven kunnen worden via voedselketens en in 


organismen van hogere trofische niveaus kunnen ophopen.9,23,24 Verschillende organismen die op 


het menu staan – waaronder schelpdieren, garnalen en diverse zeevissoorten – blijken micro-


plastics te bevatten. De European Food Safety Authority (EFSA) geeft een overzicht van aantallen 


microplastic deeltjes gemeten in diverse soorten vis uit verschillende zeeën en oceanen en van 


vismarkten in de Verenigde Staten en Azië.9 In vis zijn microplastics echter alleen gemeten in het 


maagdarmkanaal, dat meestal verwijderd wordt voordat de vis gegeten wordt. Het is niet bekend of 


ze ook in de eetbare delen van vis voorkomen. Ook mosselen en garnalen uit de Noordzee blijken 


microplastics te bevatten.25,26 Waarschijnlijk krijgen mensen door het eten van schelpdieren (zoals 


Jacobsschelpen, mosselen en oesters) meer microplastics binnen dan door het eten van vis omdat 


schelpdieren microplastics accumuleren en mensen het hele organisme (inclusief darm) opeten. 


Uitgaande van de hoogste concentratie gemeten in mosselen, berekent de EFSA een inname van 


900 deeltjes per portie mosselen van 225 gram, overeenkomend met 7 microgram.9 Ook in andere 


voedingsmiddelen – waaronder honing, bier en tafelzout – zijn microplastics gevonden9, ook al 


betreft dit slechts twee onderzoeken met een beperkt aantal metingen. Hoewel de concentraties in 


verschillende eenheden zijn gemeten en daardoor niet goed vergelijkbaar zijn, lijken ze minder 


microplastics te bevatten dan seafood. Onduidelijk is bovendien of de productie en bereiding van 


voedsel microplastics in voedingsmiddelen kan brengen of dat het gaat om verontreiniging via 


water of lucht.3 Het is denkbaar dat via vismeel dat gebruikt wordt als voer voor kippen en varkens, 


microplastics in de voedselketen terecht kunnen komen.3 


Hoe ongezond zijn microplastics in het lichaam? 


Een klein deel van de microplastics passeert de darmwand, maar hun verdere reis is 


onbekend 


Er is veel onderzoek gedaan om te kijken of microplastics vanuit de darmen in het lymfesysteem 


terechtkomen.3,9,23,27 De onderzoekers zijn het erover eens dat ingeslikte microplastic deeltjes 
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nauwelijks adsorberen in de darm (< 0,3 %). Ook de EFSA acht het onwaarschijnlijk dat 


microplastic deeltjes groter dan 150 micrometer de darmwand passeren.9 Bouwmeester en collega’s 


achten het waarschijnlijk dat de kleine fractie die mogelijk in de bloedbaan komt via de lymfe, niet 


diep doordringt in de organen en uitgescheiden wordt door de milt.3 De EFSA sluit echter niet uit 


dat de kleinste deeltjes (< 1,5 micrometer) wel diep kunnen doordringen in organen.9 Er is weinig 


bekend over de verdere lotgevallen van microplastics in het menselijk lichaam en over de eventuele 


vorming van nanoplastics door afbraak van microplastics in de darmen.  


Nanoplastics kunnen darmwand en placenta passeren 


Uit onderzoek blijkt dat nanoplastic deeltjes – afhankelijk van hun grootte en samenstelling – 


celmembranen in het maag-darmkanaal kunnen passeren (zie voor een overzicht EFSA, 20169). Dat 


geldt ook voor de placenta, en daarmee kunnen nanoplastic deeltjes worden doorgegeven van 


moeder naar kind.28,29 Verder zijn er aanwijzingen dat polystyreen nanodeeltjes interacties aangaan 


met eiwitten en zo een soort ‘corona’ om zich heen vormen.3,9 Uit onderzoek met menselijk cellen 


blijkt dat zo’n eiwitcorona het transport door de darmwand kan vergemakkelijken.30  


Nog veel vragen over toxische effecten van micro- en nanoplastic deeltjes 


Er is geen proefdieronderzoek gedaan naar de toxiciteit van microplastics dat als uitgangspunt kan 


dienen voor de beoordeling van de toxiciteit voor de mens. Lokale effecten op de darmen zijn 


echter wel denkbaar, zoals aantasting van het immuunsysteem en daardoor ontstekingen. Vanwege 


opname van microplastics via het lymfesysteem zijn toxische effecten op het immuunsysteem 


mogelijk, maar deze zijn tot nu toe niet gevonden. Volgens de EFSA is het op dit moment niet 


mogelijk om de gezondheidsrisico’s voor de mens van blootstelling aan microplastics in voeding te 


beoordelen. 


Resultaten van onderzoek naar de toxische effecten van nano-gouddeeltjes en titaniumoxide 


deeltjes (deeltjes die net als nanoplastic deeltjes geen ionische effecten hebben) wijzen in de 


richting van mogelijk schadelijke effecten op de lever en op reproductie en ontwikkeling.31,32 De 


raad onderschrijft de visie van de EFSA dat de toxicologische kennis over nanodeeltjes van andere 


materialen niet zonder meer kunnen worden geëxtrapoleerd naar plastic.9 
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Toxische stoffen en additieven in microplastics 


Niet alleen de microplastic deeltjes zelf, maar ook de diverse niet-polymere bestanddelen leveren 


mogelijk een risico voor de gezondheid. Hierover bestaan minder onzekerheden. Er is met name 


zorg over de hormoonverstorende werking van ftalaten en bisfenol A.4-6 Daarnaast staan slecht 


afbreekbare organische verontreinigingen (persistent organic pollutants: POPs) in de spotlights 


vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s. POPs komen voor in oppervlaktewater en sediment en 


worden door hun hydrofobe eigenschappen sterk geadsorbeerd aan microplastics. Diverse soorten 


POPs – waaronder poly-aromatische koolwater-stoffen (PAKs) en poly-chloorbifenylen (PCBs) – 


zijn aangetoond in monsters microplastics uit oceanen.3 Onderzoek bij verschillende organismen 


verschaffen geen eenduidig antwoord op de vraag in hoeverre aan microplastics geadsorbeerde 


POPs en additieven vrijkomen in het maagdarmkanaal en opgenomen worden in weefsels.3,33-35 


Aangenomen dat alles vrij kan komen lijkt de blootstelling aan PCBs en additieven door het eten 


van een portie met microplastics verontreinigde mosselen echter verwaarloosbaar klein ten 


opzichte van de totale geschatte blootstelling via voeding (toename van 0,006% voor PCBs en 2% 


voor bisfenol A).3,9 


Microplastics mogelijk transportmiddel voor ziekteverwekkende organismen 


Een andere zorg is dat microplastics als transportmiddel kunnen dienen voor uitheemse en mogelijk 


schadelijke organismen.36 Plastic deeltjes blijken een voedingsbodem voor bacteriën en andere 


micro-organismen te kunnen zijn, waardoor ze een nieuwe en unieke biotoop van micro-


organismen kunnen vormen, de zogenoemde ‘plastisphere’.37 Sommige van deze micro-organismen 


zijn bacteriën die de fragmentatie en afbraak van plastic beïnvloeden.37 Uit recent onderzoek in 


Belgisch kustwater blijkt dat plastic deeltjes ook diverse voor de mens ziekteverwekkende 


bacteriën bevatten, onder meer E. coli.38 Hoewel nog veel kennis ontbreekt, zijn er aanwijzingen 


dat (micro)plastics een nieuwe manmade transportmogelijkheid bieden voor micro-organismen. Op 


deze manier kunnen bacteriën en andere pathogenen zich over grote afstanden verplaatsen en 


vormen ze mogelijk een gevaar voor de volksgezondheid als ze in het drinkwater of in zwemwater 


terechtkomen op plaatsen waar ze gewoonlijk niet of nauwelijks voorkomen.39-41 







   
Gezondhe idsraad  


H e a l t h  C o u n c i l  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  


 


 


Onderwerp : Briefadvies Gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu 


Ons kenmerk : U-1066240/MvdB/cn/789-O1  Publicatienr. 2016/17 


Pagina : 7 


Datum : 15 december 2016 


 


 


 


  


  
B e z o e k a d r e s   P o s t a d r e s  


P a r n a s s u s p l e i n  5   P o s t b u s  1 6 0 5 2  


2 5 1 1  V X  D e n  H a a g   2 5 0 0  B B  D e n  H a a g  


E - m a i l :  p w . v a n . v l i e t @ g r . n l   w w w . g r . n l  


T e l e f o o n :  0 7 0 - 3 4 0 7 3 2 7  


 


Conclusie en aanbevelingen voor onderzoek en beleid  


Conclusie 


Microplastics vormen – vanwege hun grootschalige verspreiding in combinatie met hun slechte 


afbreekbaarheid – een langdurige belasting van zowel zout- als zoetwatersystemen. Er zijn 


aanwijzingen dat microplastics kunnen accumuleren via de mariene voedselketen en daardoor in 


voeding van mensen terecht kunnen komen. 


Er is nog veel onzeker rond microplastics. Ze zijn gemeten in oceanen en rivieren, en er zijn 


schattingen van emissies naar bodem en lucht. Metingen in voedingsmiddelen zijn schaars. Ze 


wijzen uit dat mensen via het eten van mosselen en ander seafood microplastics binnen kunnen 


krijgen. Waarschijnlijk komen alleen de deeltjes kleiner dan een tiende millimeter in het lichaam 


terecht. Wat hiervan de gevolgen zijn voor de gezondheid is niet bekend. Ook enkele voor de 


gezondheid van mensen schadelijke stoffen die in microplastic deeltjes zitten of eraan gebonden 


zijn, kunnen samen met de plastic deeltjes ingeslikt worden. Blootstelling via deze route lijkt 


verwaarloosbaar ten opzichte van blootstelling via andere voedingsmiddelen. De onzekerheid over 


de blootstelling aan nanoplastics is volgens de raad nog veel groter: betrouwbare methoden om 


deze ultrakleine deeltjes in het milieu en in voedsel te meten zijn nog in ontwikkeling. Ook is niet 


bekend hoe gevaarlijk deze deeltjes zijn voor de mens. Wel komt er steeds meer informatie uit 


onderzoek dat nanodeeltjes, en ook nanoplastics, celmembranen kunnen passeren. Over de moge-


lijke rol die micro- en nanoplastics spelen in het transporteren van ziekteverwekkende organismen 


is nog weinig bekend. Deze transportmogelijkheid vormt, in combinatie met klimaatverandering, 


een extra bron van zorg met het oog op introductie van bestaande infectieziekten in nieuwe 


gebieden. 


Aanbevelingen 


De Gezondheidsraad ondersteunt het huidige Nederlandse beleid dat gericht is op het terugdringen 


van emissies van plastics naar het milieu. Hij tekent daarbij echter aan dat dit beleid vooral tot doel 


heeft om zee- en zoetwaterecosystemen te beschermen en niet om mogelijke blootstelling van 


mensen en bedreiging van de volksgezondheid te voorkomen. De onzekerheden omtrent 


volksgezondheidsrisico’s van blootstelling aan micro- en nanoplastics zijn op dit moment te groot 


om met concrete aanbevelingen voor aanscherping van het beleid te komen. In een eerder 


signalement over nanomaterialen in afval heeft de raad overeenkomstige onzekerheden rond 
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risico’s geformuleerd.42 In dat signalement adviseerde hij om blootstelling te minimaliseren, onder 


meer door zo veel mogelijk te voorkomen dat nanomaterialen via afval in het milieu belanden. De 


commissie raadde ook aan om bij het ontwerpen van producten al rekening te houden met de fase 


waarin het product wordt afgedankt en om met prioriteit te investeren in de ontwikkeling van 


methoden om nanomaterialen in het milieu te meten. In lijn met het signalement over nano-


materialen in afval acht de raad het wenselijk dat overheid en bedrijfsleven gezamenlijk naar 


oplossingen zoeken om in alle fasen van de levensloop van producten emissie van micro- en 


nanoplastics naar het milieu te voorkomen of te verminderen. Verder vestigt de raad de aandacht op 


het belang van gedragsverandering bij de bevolking. De plasticsoep geniet al ruime bekendheid, 


maar wellicht biedt dit briefadvies extra aanknopingspunten om consumenten beter bewust te 


maken van het belang van het terugdringen van plastics in alle soorten en maten uit het milieu en 


van ieders mogelijkheden om daaraan bij te dragen. 


De raad beveelt aan om verder onderzoek te richten op het vergroten van de kennis over de 


blootstelling aan micro- en nanoplastics en de schadelijkheid hiervan voor de gezondheid. Van 


groot belang is het ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden voor micro- en nanoplastics en 


van een meetprogramma waarmee een beter beeld kan worden verkregen van de blootstelling aan 


deze deeltjes en van de trends daarin. Het verdient aanbeveling om zo veel mogelijk aan te sluiten 


bij lopende onderzoeksprogramma’s, bijvoorbeeld op het gebied van nanomaterialen.  


Het omgaan met gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu valt onder de 


beleidsverantwoordelijkheid van verschillende ministeries. Daarom heb ik dit briefadvies ook 


onder de aandacht gebracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister 


van Economische Zaken. 


Met vriendelijke groet, 


 


 


prof. dr. J.L. Severens 


vicevoorzitter Gezondheidsraad  
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ABijlage


De commissie


De Commissie Signalering gezondheid en milieu heeft als taak om belangrijke onder-


werpen op het terrein van gezondheid en milieu onder de aandacht te brengen van rege-


ring en parlement, en kansen en bedreigingen in kaart te brengen. Het kan om nieuwe 


kwesties gaan, maar even goed om oude thema’s die opnieuw aandacht verdienen.


Samenstelling van de commissie:


• dr. F. Woudenberg, voorzitter


psycholoog en hoofd cluster medische milieukunde, GGD Amsterdam


• prof. dr. ir. J.W. Erisman


bijzonder hoogleraar integrale stikstofproblematiek, VU Amsterdam; directeur 


Louis Bolk Instituut, Driebergen


• dr. P.J. van den Hazel


medisch-milieukundige, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, 


Arnhem


• prof. dr. R. Leemans


hoogleraar milieusysteemanalyse, Wageningen University & Research


• prof. dr. J.P. van der Sluijs


hoogleraar algemene wetenschapstheorie van de natuurwetenschappen, Universiteit 


van Bergen, Noorwegen; senior onderzoeker nieuwe risico’s, Universiteit Utrecht


• prof. dr. A.P. van Wezel


hoogleraar waterkwaliteit en gezondheid, Universiteit Utrecht
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• prof. dr. ir. E. Lebret, structureel geraadpleegd deskundige


hoogleraar environmental health impact assessment, Universiteit Utrecht; 


RIVM, Bilthoven


• ing. A.J.H.M. Dobbelsteen, waarnemer


ministerie van IenM, Den Haag


• drs. M.M.H.E. van den Berg, secretaris


• dr. ir. P.W. van Vliet, secretaris


Gezondheidsraad, Den Haag


Voor de totstandkoming van dit briefadvies heeft de commissie geraadpleegd:


• prof. dr. A.D. Vethaak


bijzonder hoogleraar ecotoxicologie van delta- en kustwateren, VU Amsterdam


• dr. R.J.B. Peters


onderzoeker contaminanten en toxines, RIKILT, Wageningen University & 


Research


De Gezondheidsraad en belangen


Leden van Gezondheidsraadcommissies worden benoemd op persoonlijke titel, wegens 


hun bijzondere expertise inzake de te behandelen adviesvraag. Zij kunnen echter, dik-


wijls juist vanwege die expertise, ook belangen hebben. Dat behoeft op zich geen 


bezwaar te zijn voor het lidmaatschap van een Gezondheidsraadcommissie. Openheid 


over mogelijke belangenconflicten is echter belangrijk, zowel naar de voorzitter en de 


overige leden van de commissie, als naar de voorzitter van de Gezondheidsraad. Bij de 


uitnodiging om tot de commissie toe te treden wordt daarom aan betrokkenen gevraagd 


door middel van het invullen van een formulier inzicht te geven in de functies die zij 


bekleden, en andere materiële en niet-materiële belangen die relevant kunnen zijn voor 


het werk van de commissie. Het is aan de voorzitter van de raad te oordelen of iemand 


wel of geen lid kan worden. Een deskundige die geen persoonlijk financieel maar wel 


een ander, scherp af te bakenen, belang heeft, kan lid worden met de beperking dat hij 


buiten de beraadslaging wordt gehouden bij het onderwerp waarop zijn belang betrek-


king heeft. Valt iemands belang niet scherp af te bakenen, dan kan de betrokkene soms 


als deskundige worden geraadpleegd. Deskundigen die werkzaam zijn bij een ministerie 


of een daaronder ressorterende organisatie kunnen structureel worden geraadpleegd. Tij-


dens de installatievergadering vindt een bespreking plaats van de verklaringen die zijn 


verstrekt, opdat alle commissieleden van elkaars eventuele belangen op de hoogte zijn. 


Voor vaste commissies wordt per adviesonderwerp bekeken of er sprake is van moge-


lijke belangenverstrengeling.
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B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen.


Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt


u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens


Commissie Signalering gezondheid en milieu (789)


Naam lid Prof. dr. Jeroen P. van der Sluijs


Hoofdfunctie(s)


Graag functienaam en werkgever vermelden en bi] meerdere functies de omvang perfunctie


- Hoogleraar (full professor) (100%) Universiteit Bergen, Nootwegen, Centre for the
Studies of the Sciences and the Humanities.
- Universitair Hoofddocent (20%) Universiteit Utrecht, Departement IMEW.


Nevenwerkzaarnheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


- Wetenschappelijk adviseur van de Bijenstichting (onbezoldigd). Ik treed ondermeer op
als deskundige in juridische procedures bij Ctgb CBB en Hof van Justitie, die
Bijenstichting heeft aangespannen tegen toelatingsbesluiten en
openbaarmakingsbesluiten van Ctgb. Het betreft onbezoldigde werkzaamheden met
uitzondering van die gevallen waar Ctgb proceskosten vergoedt, dan komt de door Ctgb
geboden vergoeding voor mijn uren als deskundige ten gunste van de algemene
middelen van mijn Utrechtse werkgever, de Faculteit Geowetenschappen van
Universiteit Utrecht.


- Lid van adviesraad Bee Foundation (BF) (op het moment van ondertekenen van deze
verklaring in oprichting) (Onbezoldigd).


- “Visiting professor” Cooperatieve Universiteit Amersfoort (onbezoldigd). Dit is een
grass-roots burgerwetenschapinitiatief. Ik geef “Studium Generale Amersfoort” lezingen
en draag bij aan de “Basis Cursus Wetenschap” voor inwoners van Amersfoort.
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’


van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar


het advies ofde richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


Niet van toepassing.


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat


kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


Niet van toepassing.


Reputatiemanagement


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.


Niet van toepassing.
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid,fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bi] bepaalde resultaten van het onderzoek.


Projecten gefinancierd door Norwegian Research Council:
- Understanding Cultural Conditions for Climate Change Adaptation [UC4A]
- Go Figure: Visualizing Climate Change [FIGO]
- Development of sterile fish using an immunization approach [SALMOSTERILE]
EU gefinancierd project:
- Higher Education Institutions & Responsible Research and Innovation [HEIRRI]
- Integrated Assessment of Societal Impacts of Emerging Science and Technology from
within Epistemic Networks [EPI NET]
JPI Urban Europe gefinancierd project:
- Drfir’irfrir, nIfftrm fnr i inhI mnrtmnf [DPIZNIT1


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


Niet van toepassing.


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden - u,
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


Niet van toepassing.
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke


beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen


beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle


relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde


of vergrote belangen


Handtekening beoogd lid


Datum
1-12-2016


Insturen


IJ wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.


Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand


bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfj. Indien er in de toekomst


wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen


naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel leiding Gezondheidsraad


Naam eoog i


.


Commissie


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.


Naam 4 & 5’<‘ L


Functie


Datum


Paraaf


Toelichting (optioneel)


S







Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)


Extern gefinancierd onderzoek


Projecten gefinancierd door Noiwegian Research Council:
- Understanding Cultural Conditions for Climate Change Adaptation [UC4A]
- Go Figure: Visualizing Climate Change [FIGO]
- Development of sterile fish using an immunization approach [SALMOSTERILE]
EU gefinancierd project:
- Higher Education Institutions & Responsible Research and Innovation [HEIRRI]
- Integrated Assessment of Societal Impacts of Emerging Science and Technology from
within Epistemic Networks [EPINET]
JPI Urban Europe gefinancierd project:
- Participato,y plafform for sustainable energy management [PAREN T]
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Microplastics in het milieu: een 


bedreiging voor de volksgezondheid? 


 
   
Onzichtbaar kleine plastic deeltjes vervuilen zeeën en rivieren. Ze hopen zich op in 


mosselen en ander seafood, en komen zo ook in het maagdarmkanaal van mensen 


terecht. Ook komen ze voor in de lucht en kunnen we ze inademen. Hoe ongezond dat 


is, weet op dit moment niemand. De Gezondheidsraad vindt dat voorzorgsmaatregelen 


nodig zijn, evenals onderzoek naar de blootstelling aan plastic deeltjes via de voeding 


en andere routes en naar hun schadelijkheid voor de gezondheid. Daarvoor is het 


ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden een eerste vereiste. Dit schrijft de raad in 


een briefadvies aan de staatssecretaris van IenM. 


 


Microplastics uit producten – zoals toiletartikelen en verf – belanden rechtstreeks of via 


het rioolwater in het oppervlaktewater. Ze kunnen in het milieu belanden door slijtage 


van grotere stukken plastic, of in de lucht komen door slijtage van synthetische kleding 


en autobanden. Microplastics vormen – vanwege hun grootschalige verspreiding in 


combinatie met hun slechte afbreekbaarheid – een langdurige belasting van rivieren, 


zeeën en oceanen. Er zijn aanwijzingen dat microplastics via de mariene voedselketen 


in de voeding van mensen komen.  


 


Waarschijnlijk komen alleen de kleinste micro- en ultrakleine (nano-)deeltjes in het 


lichaam terecht. De gevolgen hiervan voor de gezondheid zijn niet bekend. Nanoplastic 


deeltjes kunnen, net als andere nanodeeltjes, celmembranen passeren. Verder zouden ze 


ziektekiemen kunnen transporteren.  


 


De Gezondheidsraad ondersteunt het Nederlandse beleid om emissies van plastics naar 


het milieu terug te dringen. De raad tekent daarbij echter aan dat dit beleid vooral tot 


doel heeft om zee- en zoetwater ecosystemen te beschermen en niet om mogelijke 


blootstelling van mensen en bedreiging van de volksgezondheid te voorkomen. Van-


wege volksgezondheidsrisico’s, waarover nog veel onzekerheid bestaat, bepleit de raad 


dat overheid en bedrijfsleven zich gezamenlijk inzetten om al bij het productontwerp 


rekening te houden met mogelijke emissies van micro- en nanoplastics naar het milieu. 


Ook bewustwording van consumenten kan bijdragen aan het verder terugdringen van 


plasticafval, en daarmee aan het vrijkomen van micro- en nanoplastics.  
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Om de kennis over blootstelling en schadelijkheid voor de gezondheid te vergroten, 


acht de raad het van groot belang dat er betrouwbare meetmethoden worden 


ontwikkeld. Ook is er behoefte aan een meetprogramma waarmee een beter beeld kan 


worden verkregen van de blootstelling aan micro- en nanoplastic deeltjes en van de 


trends daarin.  


 


De publicatie Gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu (nr. 2016/17) is te 


downloaden van www.gr.nl. Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt Eert Schoten, 


tel. 06 46 23 69 98, e-mail: ej.schoten@gr.nl. 



http://www.gr.nl/

mailto:ej.schoten@gr.nl






B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen


gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen’.


Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens


Commissie Signalering gezondheid en milieu (789)


Naam lid Rik Leemans


Hoofdfunctie(s)


Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie


leerstoelhouder Environmental Systems Analysis group, Wageningen University and
Research


Nevenwerkzaamheden


Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


• Jury Member of the Spanisch BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards for
Ecology and Conservation Biology. The 2016 award of k€400 was granted to Prof. like
Hanski (Univeristy of Helsinki) (since December 2015; vacatievergoeding)
• Chair of the the Natural and Environmental Sciences Panel of the Portuguese
Fundaçâo para a Ciência e a Tecnoiogia (FCT) for the “FCT Investigator” Calls, aimed to
recruit and retain the best researchers at different career stages in Portugal. (since
March 2014; vacatievergoeding).
• Member and chair of the environmental social science review panel (ENVSOC) review
panels of the Academy of Finland (since January 2015; vacatievergoeding).
• Member of the Council for Earth and Life Sciences of the Royal Dutch Academy of Arts
and Science (since September 2013; vacatievergoeding).
• Member of the Dutch Platform on Biodiversity, Ecosystems & Economy (BEE). This
Platform of private-sector partners (including VNO-NCW and IUCN) and the Dutch
Government aims to develop biodiversity policies to achieve no-net-loss and to reduce
ecological footprints (since January 2012; onbetaald).
• Member of the Academic Advisory Board of the Centre for Environmental Studies
(CML) of Leiden University (since May 2011; onbetaald).
• Board member of the Integrated Assessment Society (TIAS; since January 2011;
onbetaald’
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’


van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar


het advies ofde richtlijn zich op richt


Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


Niet van toepassing; geen belangen in bedrijven


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat


kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


Echtgenoot C.A.J. Stapeibroek, praktiserend Dietist Bennekom


Reputatiemanagement


Voorbeelden:


Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de


werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.


Boegbeeld van het thema Omgevingskwaliteit’ van de nationale Wetenschapsagenda
(NWA; sinds januari 2016). Deze agenda definieerd de onderzoek- en financiering
strategie voor Nederland. Ik leid de ontwikkeling van dit thema en coördineerde de input
van alle relevante onderzoekers en belanghebbenden.
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.


Onderzoek word louter gefinancierd door EU-H2020 (CD-Links en IMPRESSIKON
project), NWO-STVV en NWO-ALW.


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


n.v.t.


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden - u,
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


n.v.t.
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Ondertekening


1, Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke


beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen


beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle


re’evante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Veridaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde


of vergrote belangen


Handtekening beoogd lid


Datum
Wageningen, 1 december 2016


Jnsturen


Ii wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-niail te sturen naar verldaringen@gr.nl.


I3ewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand


bewaart u door te Idikken op bestand/opslaan pdf. Indien er in de toekomst


wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen


naar de Gezondheidsraad.


4.







Oordeel leiding Gezondheidsraad


Naam beoogd lid


y.


Commissie


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.


Naam t’ tn C JtuLw-


Functie OJ «u.


Datum ‘i


Paraaf


Toelichting (optioneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)


Nevenwerkzaamheden


Jury Member of the Spanisch BB VA Foundation Frontiers of Knowledge Awards for
Ecology and Conse,vation Biology. The 2016 award of k€400 was granted to Prof. like
Hanski (Univeristy of Helsinki) (since December2015; vacatievergoeding)
• Chair of the the Natura! and Environmental Sciences Panel of the Portuguese
Fundaçao para a Ciência & a Tecnologia (FCT) for the “FCT Investigator” Calls, aimed to
recruit and retain the best researchers at different career stages in Portugal. (since
March 2014; vacatievergoeding).
• Member and chair of the environmen tal social science review panel (ENVSOC) review
panels of the Academy of Finland (since January 2015; vacatievergoeding).
• Member of the Council for Earth and Life Sciences of the Royal Dutch Academy of Arts
and Science (since September 2013; vacatievergoeding).
• Member of the Dutch Platform on Biodiversity, Ecosystems & Economy (BEE). This
Platform of private-sector partners (including VNO-NCW and IUCN) and the Dutch
Government aims to develop biodiversity policies to achieve no-net-loss and to reduce
ecological footprints (since January 2012; onbetaald).
• Member of the Academic Advisoiy Board of the Centre for Environmental Studies
(CML) of Leiden University (since May 2011; onbetaald).
• Board memberof the lntegratedAssessment Society (TIAS; since January 2011;
onbetaald)
• Member of the Scientific Advisory Board of Greenfacts.org, an NGO that aims to make
the information from scientific assessments avallable to a wider audience through create
user-friendly internet access (since June 2006; onbetaald).
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 


De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Binnenhof 4 


2513 AA  DEN HAAG 


  


Datum 4 juni 2018 


Betreft Maatregelen gericht op het voorkomen van microplastics  


  


 


 


Geachte voorzitter, 


In het regeerakkoord is voor deze kabinetsperiode een intensivering van € 275 


mln voor Natuur en Waterkwaliteit opgenomen (de ‘enveloppe’). Hieronder valt de 


uitwerking van het in het regeerakkoord aangegeven voornemen om in overleg 


met relevante sectoren te komen tot een beleidsprogramma om de hoeveelheid 


microplastics, medicijnresten en (andere) hormoonverstorende stoffen in het 


drink- en oppervlaktewater op een kosteneffectieve manier terug te dringen. Bij 


brief van 7 maart 20181 is uw Kamer geïnformeerd over de besteding van de 


gelden uit het regeerakkoord. Hiervan wordt € 70 mln gereserveerd voor 


maatregelen in het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, 


waarvan € 10 mln is bestemd voor maatregelen om microplastics te reduceren. 


 


Sinds 2013 zijn diverse brieven naar uw Kamer gestuurd over microplastics2, 


waarmee een aantal onderzoeken naar de bronnen en verspreidingsroutes van 


microplastics is aangeboden. Het uitgangspunt ten aanzien van microplastics is 


dat verdere vervuiling van rivieren, zeeën en oceanen door bronnen van 


microplastics voorkomen moet worden.  


 


In deze beleidsbrief informeer ik u over mijn beleidsinzet op hoofdlijnen ten 


aanzien van microplastics. Daarmee geef ik gevolg aan de toezeggingen om uw 


Kamer te informeren over mijn beleidsinzet gericht op het voorkómen van 


microplastics uit autobanden, verf en schurende reinigingsmiddelen, en de 


toezegging om een reactie op het briefadvies van de Gezondheidsraad aan de 


Kamer toe te sturen3. Daarbij benoem ik per bron van emissies van microplastics 


de maatregelen die ik aanvullend op bestaand beleid ga treffen om het drink- en 


oppervlaktewater als circulaire bron te beschermen en om de bijdrage aan de 


‘plastic soep’ te reduceren. Om (kosten)effectieve maatregelen te nemen, is door 


het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gekeken naar het 


reductiepotentieel van maatregelen voor de bronnen autobanden, verf en 


schurende reinigingsmiddelen. Arcadis heeft een verkenning gedaan van de 


                                                
1  Kamerstuk 27 625, nr. 422 


2  Kamerstuk 27 625, nr. 329; Kamerstuk 30 872, nrs. 202, 206 


3  Toezeggingen bij het AO Milieuraad op 5 maart 2018. De reactie op het briefadvies is als bijlage toegevoegd. Ook de rapporten van RIVM en 


Arcadis naar maatregelen voor reductie van emissies van microplastics voor autobanden, verf en schurende reinigingsmiddelen zijn als bijlagen 


toegevoegd.  
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kosteneffectiviteit van de drie meest veelbelovende maatregelen voor autobanden. 


De rapporten van RIVM en Arcadis zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. De 


resultaten van de twee onderzoeken laten zien dat maatregelen op nationaal 


niveau mogelijk zijn, maar dat Nederland hierdoor maar een klein deel van de 


totale emissies wereldwijd aanpakt. Effectieve maatregelen zullen daarom op 


Europees niveau genomen moeten worden en vergen een lange adem. Mijn 


insteek is: internationaal wat moet, maar ook nationaal wat kan. 


Context van beleid 


Oorzaken en omvang van microplastics in het milieu 


De kennis over de oorzaken en gevolgen van microplastics is nog volop in 


ontwikkeling. Dankzij het beleidsondersteunende onderzoek van het RIVM in de 


afgelopen jaren is inmiddels bekend dat er verscheidene bronnen zijn die voor 


emissies van microplastics in het milieu zorgen. Allereerst dient voor het 


ontwikkelen van beleid een goed onderscheid gemaakt te worden in de 


veroorzakers van microplastics in het milieu. Microplastics ontstaan door: 


 uiteenvallen van openbaar en industrieel plastic zwerfvuil;


 slijtage van kunststofproducten;


 bewuste toevoeging van microplastics in producten.


Daarnaast is de omvang van belang van de verschillende bronnen van 


microplastics (zie figuur 1).  


Figuur 1. Geschatte emissies van microplastics in Nederland (tonnen/jaar).4 


De grootste bron is het uiteenvallen van (macro)plastics afkomstig uit zwerfafval 


op land en op zee. Ook industrieel zwerfafval van kunststof pellets5 is een bron 


van microplastics in het oppervlaktewater. Daarnaast kunnen microplastics in het 


water terechtkomen door slijtage van bijvoorbeeld autobanden, verf en kleding. 


En tot slot komen microplastics in het water doordat ze aan producten worden 


toegevoegd, zoals cosmetica en schurende reinigingsmiddelen. Naast dat er nu 


meer bekend is over de bronnen van microplastics en de verhouding tussen die 


4 Bronnen van groot naar klein: plastic zwerfafval, banden, verf, industriële pellets, cosmetica, textielvezels, rubbergranulaat en kunstgras, 


schurende reinigingsmiddelen. Bron:  RIVM rapport 2017-0193 "Potential measures against emissions of microplastics to water". 


5 Kunststof pellets worden in de industrie als grondstof gebruikt. De pellets geven kunststof een handelbare en doseerbare vorm.
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bronnen, is er ook meer bekend over de maatregelen die genomen kunnen 


worden, de proportionaliteit van de maatregelen ten opzichte van de omvang van 


de emissies naar het water van de diverse bronnen, en het reductiepotentieel van 


de maatregelen. 


 


Reactie op advies van de Gezondheidsraad over schadelijkheid van microplastics 


voor mens en milieu 


Inmiddels is er steeds meer bekend over de effecten van microplastics in het 


milieu. Over de schadelijkheid voor de menselijke gezondheid (spijsvertering, 


luchtwegen) is nog veel onbekend. De Gezondheidsraad heeft in zijn briefadvies6 


“Gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu” in 2016 gewaarschuwd dat de 


kleine plastic deeltjes – de microplastics en zeer kleine nanoplastics – mogelijk 


een gevaar vormen voor de volksgezondheid als ze terechtkomen in voedsel, 


drinkwater, en de lucht. In het briefadvies doet de Gezondheidsraad de 


aanbeveling om hier nader onderzoek naar te laten verrichten. Van groot belang is 


volgens de Gezondheidsraad het ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden en 


een meetprogramma waarmee een beter beeld kan worden verkregen van de 


blootstelling aan deze deeltjes en van de trends daarin. 


 


Het advies van de Gezondheidsraad neem ik ter harte. In aanvulling op de NWO-


Propositie voor de Topsectoren 2018-2019 wordt nog dit jaar door ZonMw7 een 


onderzoekstender uitgezet voor kortlopende onderzoeken naar de 


gezondheidseffecten. ZonMw doet dit in samenwerking met de Topsector Water en 


de Topsector Life Sciences & Health, medegefinancierd uit de Natuur & 


Waterkwaliteit enveloppe. Ook de Europese Commissie gaat via ECHA onderzoek 


laten doen naar de gezondheidseffecten.  


 


De monitoring van emissies van microplastics bevindt zich nog in de 


onderzoeksfase. Er lopen diverse meerjarige onderzoekstrajecten, onder andere 


het door de Stichting Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek (STW) gefinancierde 


TRAMP-project8. De eindresultaten worden in 2021 verwacht, en leveren 


verbeterde meet- en risicobeoordelingsmethoden op voor micro- en nanoplastics 


in zoet- en zoutwater. Mijn ministerie volgt de voortgang op de voet en zal zich 


inspannen om de komende jaren een eerste monitoringsprogramma te 


ontwikkelen voor microplastics in zoetwater. Het monitoringsprogramma kan 


worden gebruikt om de toestand en trend van microplastics te evalueren.  


 


Bronmaatregelen ter beperking van microplastics 


Om bronmaatregelen te nemen om de emissies van microplastics in het milieu te 


reduceren, is enerzijds inzicht in de emissieomvang van de bronnen van 


microplastics van belang, en anderzijds inzicht in het reductiepotentieel, de 


kosteneffectiviteit en de haalbaarheid van de maatregelen. Voor de 


emissieomvang van de bronnen is in OSPAR-verband9 een inventarisatie gemaakt 


van bronnen van microplastics. Volgens dezelfde OSPAR-methodiek zijn voor 


Nederland de emissies berekend en weergegeven in figuur 1.  


 


                                                
6     Briefadvies Gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu, Publicatienr. 2016/17, verstuurd op 15 december 2016 door de 


Gezondheidsraad aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.  


7  ZonMW =  ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en het gebied Medische Wetenschappen (MW) van NWO 


8     TRAMP = Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics 


9  De OSPAR Regionale Zeeconventie is verantwoordelijk voor de bescherming van het mariene milieu en biodiversiteit van de noordoost 


Atlantische Oceaan, w.o. de Noordzee. 
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Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken om kosteneffectieve 


maatregelen te nemen in overleg met relevante sectoren. Voor de 


kosteneffectiviteit is de proportionaliteit ten opzichte van het reductiepotentieel 


van de maatregel van belang.  


 


Uiteenvallen zwerfafval 


Het voorkomen van zwerfafval is een belangrijke uitdaging in het tegengaan van 


de plastic soep. In het AO Circulaire Economie op 15/22 maart heb ik aangegeven 


dat ik een brede aanpak van het zwerfafval voor me zie. Over het verminderen 


van kleine plastic flessen in het zwerfafval heb ik concrete afspraken gemaakt met 


het bedrijfsleven. Dit beleid zorgt ervoor dat er minder kunststof zwerfafval in het 


milieu terechtkomt en dus ook in het water. Uit de monitoringsgegevens van afval 


op Nederlandse stranden blijkt dat 30% van het zwerfafval afkomstig is van 


bronnen op land, tegen 44% dat kan worden herleid naar scheepvaart en visserij. 


Het resterende percentage is niet eenduidig te herleiden (deels van land, deels 


van zee). Als het gaat om zwerfafval op zee wordt vanuit Nederland volop ingezet 


op internationale programma’s en maatregelen om afval vanuit visserij en 


scheepvaart te voorkomen. In EU-verband is de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 


de basis voor het beschermen van het mariene milieu, waarbij alle lidstaten 


maatregelen vastleggen om vervuiling van de oceanen te voorkomen. In 


Nederland zijn voor het programma van maatregelen ter implementatie van de 


Kaderrichtlijn Mariene Strategie Green Deals gesloten voor betere afvalscheiding 


en afgifte in zeehavens (Green Deal Scheepsafvalketen), in visserijhavens (Green 


Deal Visserij voor een Schone Zee) en op stranden (Green Deal Schone Stranden).  


Ook is het maatschappelijke initiatief “Schone Rivieren”, waarin de Rijksoverheid 


een faciliterende rol heeft, gestart met samenwerkingen met lokale partijen10 


onder andere langs Maas, IJssel, Waal en Lek, en wordt er gewerkt aan 


educatieprogramma’s met handelingsperspectief op scholen. Ik ga aanvullend op 


dit initiatief verkennen of het opzetten van een monitoringssysteem voor het 


meten van zwerfafval in zoetwater mogelijk is. In het kader van het Regionale 


Actie Plan voor Marine Litter (zwerfafval in zee) van OSPAR, vastgesteld in 2014, 


vindt ook afstemming plaats voor het ontwikkelen van monitoring van 


microplastics in sedimenten. Daarnaast staat de plasticproblematiek op de agenda 


in de internationale Riviercommissies Rijn en Maas. Verder is Nederland 


deelnemer geworden van een internationaal initiatief om spooknetten (zwerfafval 


van visnetten, Global Ghost Gear Initiative) tegen te gaan en steunt Nederland 


evenals de Europese Commissie het gear-marking project van FAO11. Ook draagt 


Nederland actief bij aan het UNEP12 Global Partnerschap voor Marine Litter, waarin 


ook FAO en IMO13 partner zijn.  


 


Een andere bron van (industrieel) zwerfafval zijn plastic pellets die in het water 


terecht zijn gekomen bij productie, gebruik of transport. Voor pellets die worden 


geproduceerd als grondstof voor verdere kunststofproducten loopt op Europese 


schaal het eigen initiatief van kunststofproducerende bedrijven, operatie Clean 


Sweep. Dit is erop gericht te voorkomen dat pellets in het milieu terechtkomen. 


Daarbij wordt gekeken naar het eigen bedrijf en naar wat verderop in de keten 


gebeurt.  


                                                
10  “Schone Rivieren” is geïnitieerd door een coalitie van de drie partners IVN, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation, en binnen   
Schone Rivieren wordt nauw samengewerkt met de Universiteit Leiden en wordt er samenwerking gezocht met provincies (Brabant, Gelderland en 


Limburg), Rijkswaterstaat, gemeenten langs Maas en Waal, waterschappen, terreinbeheerders, (drinkwater) bedrijven en onderzoeksinstituten. 


11  FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations 
12  UNEP: United Nations Environment Programme  
13  IMO: International Maritime Organization 



http://www.fao.org/home/en/

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Environment_Programme

http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx
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In internationaal verband noem ik ook graag de samenwerking met Indonesië om 


via een circulair design traject de kunststofverpakkingsketen te sluiten in 


samenwerking met onder andere Friesland Campina en Unilever. Onder 


Nederlandse vlag gaat in het najaar in de baai van San Francisco de pilot starten 


van The Ocean Cleanup. Bovendien zijn er ook verschillende nationale testen 


gaande, onder andere de Great Bubble Barrier, om plastics uit rivieren te 


verwijderen.  


 


Slijtage 


Het tegengaan van emissies van microplastics door slijtage is complex, omdat 


slijtage inherent is aan het gebruik van het product. Banden slijten door het 


contact met het wegdek, verf slijt onder invloed van het buitenklimaat en 


synthetische textielvezels, zoals fleece en polyester, slijten tijdens een wasbeurt. 


Ik ga voor elk van de drie bronnen in op de preferente preventiemaatregelen. Ik 


kijk daarbij ook naar onderzoek om de verspreiding van microplastics vanuit 


relevante bronnen naar het water in kaart te brengen. 


 


Autobanden - Naast zwerfafval is het reductiepotentieel van microplastics van 


maatregelen tegen bandenslijtage het hoogst, concludeert het RIVM in zijn rapport 


“Potential measures against emissions of microplastic to water”14.  


 


Bij de beoordeling is ten eerste gekeken naar het reductiepotentieel en ten tweede 


via een multicriteria-analyse naar praktische haalbaarheid en neveneffecten voor 


milieu en veiligheid. Met name maatregelen die preventief werken, zijn effectief in 


het verminderen van de emissies van slijtagedeeltjes, zoals eisen stellen aan of 


informatie verstrekken over de slijtagegevoeligheid van banden. Ook maatregelen 


gericht op het optimaliseren van bandenspanning hebben een hoog 


reductiepotentieel. Arcadis heeft in opdracht van mijn ministerie specifiek gekeken 


naar de kosteneffectiviteit van deze maatregelen. De maatregelen ‘uitbreiding van 


het bandenlabel’ en ‘drempelwaarde voor slijtage’ dienen op EU-niveau verder 


uitgewerkt te worden. Enerzijds omdat autobanden niet hoofdzakelijk in Nederland 


worden gemaakt, anderzijds omdat de preventie van slijtage niet ten koste mag 


gaan van verkeersveiligheid, energiezuinigheid of geluidshinder. Ik zal de 


wenselijkheid voor een drempelwaarde voor bandenslijtage in internationaal 


verband aankaarten. Deze maatregel pakt het probleem namelijk aan bij de bron, 


in tegenstelling tot de maatregel om het bandenlabel voor consumenten uit te 


breiden. Belangrijke elementen daarbij zijn de ontwikkeling van een Europese 


testmethode voor slijtage van autobanden, het vaststellen van een definitie van 


slijtage en de vraag hoe effectieve handhaving op deze maatregel vorm kan 


worden gegeven.  


 


Een maatregel die kosteneffectief op nationaal niveau is uit te voeren, is het 


verstrekken van informatie over banden en bandenspanning. Het promoten van 


TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) is een mogelijkheid, alsook campagnes 


om met de juiste bandenspanning te rijden. In het kader van het Klimaatakkoord 


trek ik samen met de banden- en autobranche op in het programma ‘Kies de 


Beste Band’. Met dit programma wordt beoogd dat onder voertuigen de best 


beschikbare banden met het oog op veiligheid, geluidsbelasting en 


brandstofverbruik worden gemonteerd, en dat deze banden op spanning worden 


gehouden. Het op spanning houden van banden is ook van belang voor het 


                                                
14 rapport 2017-0193 "Potential measures against emissions of microplastics to water"  
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reduceren van bandenslijtage en de microplastics die als gevolg daarvan in het 


milieu terecht kunnen komen. Daarom kies ik voor een integrale aanpak die 


aansluit bij mijn ambitie voor zowel het klimaat als microplastics. Daarbij zal ik 


het lopende programma versterken, waarvoor ik Milieu Centraal heb gevraagd om 


zijn netwerk en communicatiemiddelen in te zetten om het belang van een juiste 


bandenspanning bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 


 


Kleding – Het RIVM heeft niet naar potentiële maatregelen voor emissies van 


microplastics door slijtage van kleding en textiel gekeken. Ik ga nu eerst 


verkennen met de textielbranche welke innovatieve oplossingen zij ziet om de 


emissies van vezels naar het water te voorkomen en om nadere afspraken 


hierover te maken. Hiervoor benut ik de verschillende platforms die al bestaan, 


zoals het Platform Circulair Textiel, en sluit ik aan op de ambities die voor de 


textielketen zijn neergezet in de transitieagenda consumptiegoederen in het kader 


van het Grondstoffenakkoord.   


 


Verf – Voor verf is in het RIVM-rapport gekeken naar diverse potentiële 


maatregelen tegen emissies en verspreiding van verfdeeltjes. De meest kansrijke 


maatregelen zijn een convenant over restemissies op scheepswerven, en 


onderzoek naar innovatiemogelijkheden ten behoeve van bioafbreekbaarheid van 


verf. Het reductiepotentieel van emissies van microplastics is iets hoger voor de 


eerste maatregel: het convenant over restemissies op scheepswerven. De tweede 


maatregel, onderzoek naar bioafbreekbare verf, heeft een hogere score in de 


multicriteria-analyse. Ik kies voor de tweede maatregel, omdat die in lijn is met 


mijn beleid om milieuproblemen bij de bron aan te pakken. Ik ga de sector vragen 


om vanuit het principe “Safe-by-Design” nader onderzoek te doen naar 


mogelijkheden voor de productie van bioafbreekbare verf. Recent heb ik in 


Luxemburg een voorbeeld gezien van dergelijke verf die tegen dezelfde prijs 


verkocht werd als niet-afbreekbare verf en geproduceerd werd uit lokale 


grondstoffen. Ik zal dit voorbeeld bij de sector onder de aandacht brengen en 


proberen concrete afspraken over ambities te maken. 


 


Bewuste toevoeging   


Cosmetica - De bewuste toevoeging van microplastics in cosmetica is de 


aanleiding geweest voor de ‘Beat the Microbead’ campagne van de Plastic Soup 


Foundation sinds 2013. Hierdoor is de emissie van microplastics op de politieke 


agenda terechtgekomen in verschillende landen. De bewuste toevoeging is via 


regelgeving te reguleren/verbieden. In zijn algemeenheid pleit ik nationaal voor 


een vrijwillige regulering door de branche, en op het niveau waar dit het meest 


effectief is, namelijk op EU-niveau, voor regelgeving om een verbod op bewuste 


toevoeging van microplastics af te dwingen. De Europese Commissie heeft in de 


European Strategy on Plastics een verbod op ‘intentionally added microplastics’ 


aangekondigd. Ik ga samen met een kopgroep, waaronder Zweden en Frankrijk, 


optrekken om een Europees verbod sneller tot stand te brengen. Daarmee geef ik 


uitvoering aan de motie Van Eijs/Agnes Mulder15. 


 


In Nederland heeft de inzet sinds 2013 al geleid tot vrijwillige uitfasering van 


toegevoegde microplastics. De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) heeft per 


brief laten weten dat voor het einde van 2017 al 96,6% van alle NCV-leden het 


gebruik van plastic microbeads heeft gestaakt. Onder dit aandeel bevinden zich de 


multinationals zoals Henkel, Johnson & Johnson, Beiersdorf, Colgate Palmolive, 


                                                
15 Kamerstuk 21 501-08, nr. 713 
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Unilever en L’Oréal. Dat betekent dat het effect ook op de internationale 


cosmeticamarkt hoog is. Naast multinationale bedrijven vertegenwoordigt de NCV 


ook Nederlandse bedrijven. In totaal vertegenwoordigt zij daarmee ruim 85% van 


de Nederlandse cosmeticamarkt. Het overige deel van de NCV-leden (3,4%) heeft 


aangegeven het gebruik van plastic microbeads in de nabije toekomst te 


beëindigen. Ook de NCV pleit voor een EU-verbod op bewuste toevoeging van 


microplastics, om een gelijk speelveld in Europa te creëren. Wanneer een 


Europees verbod van kracht wordt, zullen ook de resterende producenten hieraan 


moeten voldoen. 


 


Schurende reinigingsmiddelen – Voor schurende reinigingsmiddelen is in het 


RIVM-rapport een Europees verbod op microplastics in schurende 


reinigingsmiddelen als maatregel beoordeeld. Schurende reinigingsmiddelen 


vormen slechts een kleine bron van microplastics (<0,1%). Een nationaal verbod 


op microplastics in schurende reinigingsmiddelen draagt dus relatief weinig bij aan 


vermindering van emissies naar water. De Nederlandse Vereniging van 


Zeepfabrikanten verklaart bovendien dat haar leden, die ongeveer 90% van de 


Nederlandse markt bedienen, geen microplastics in hun producten gebruiken. 


Nederland pleit wel voor een Europees verbod op bewuste toevoeging van 


microplastics en steunt de inzet van de Europese Commissie om te komen tot een 


restrictie van het gebruik van bewust toegevoegde microplastics.16   


 


Tot slot 


In het advies van de Gezondheidsraad wordt aanbevolen om consumenten meer 


bewust te maken van de manier waarop zij hun gedrag kunnen aanpassen zodat 


er minder kunststof in het milieu terechtkomt. Deze aanbeveling neem ik ter 


harte. Zij vormt ook een belangrijke pijler in het Rijksbrede programma Circulaire 


Economie. Ik laat dit jaar een publieksvriendelijke brochure over microplastics 


publiceren met de stand van de huidige kennis en eenvoudige maatregelen die 


mensen kunnen nemen om microplastics in het milieu te voorkomen.  


 


 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


 


S. van Veldhoven - Van der Meer 


 


 


                                                
16 Zie de Mededeling “Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie”, COM (2018) 28. 





