
Petitie per 11 december 2007 

Petitie om geïmpregneerd hout in o.a. kinderspeeltoestellen te verbieden om de gezondheid 

van kinderen te beschermen tegen het krijgen van o.a. kanker, dat al doodsoorzaak nr. 1 is. 

Dit hout is 1000 keer zo gevaarlijk als de Chinese speeltjes die uit de winkels weg moesten.  

Als tastbaar symbool van de in 1991 door 148 Kamerleden aanvaarde maar genegeerde 

motie om wolmanzouten te verbieden voor het impregneren van hout, bieden wij u in natura 

een onlangs en rechtstreeks uit de winkel aangekocht mini tuinmeublement voor kinderen aan. 

Dit om de tuinset van geïmpregneerd hout gratis beschikbaar te stellen voor de kindercrèche 

van de Tweede Kamerleden.  

Wij bieden deze petitie aan omdat iemand weigert zijn kinderen op de basisschool onderwijs 

te laten volgen wegens gevaar van vergiftiging. De familie H. is er slachtoffer van geworden. 

Want op school moeten hun kinderen spelen in een zandbak omgeven door geïmpregneerd 

hout, waardoor hun kinderen gevaar lopen deze gifstoffen via mond- en huidcontact in het 

lichaam te krijgen. Dat zijn de zwaarste klasse kankerverwekkende stoffen als arseen en 

chroom VI tot boven de Maximale Toelaatbare Risiconiveau (MTR-waarde). De kinderen 

van school houden mag niet omdat zij dan de leerplichtwet overtreden, waarop strafrechtelijk 

vervolging volgt. De familie H. is juridisch dubbel slachtoffer, omdat zij hun kinderen willen 

beschermen tegen het krijgen van kanker via contactvergiftiging.  

Dit grote gevaar voor de (volks)gezondheid is ook bij alle  

landelijke milieu- en consumentenorganisaties al 11 jaar 

bekend, maar men blijft er wonderwel over zwijgen. 

Daarom geven wij dit signaal af aan u in de politiek.    

Kamerleden die hun bezorgdheid voor hun eigen en andere 

kinderen willen uitdragen naar de samenleving vragen wij 

om beleid. Wij verzoeken u om deze petitie niet alleen aan te nemen, maar ook de 

consequenties er uit te trekken t.a.v. het gebruik van dit soort hout en speelgoed bij scholen en 

speeltuinen, zoals dit ook kan bij de Bloemcampschool van prinses Amalia in Wassenaar. 

Wij verzoeken u de op 12 november 1991 aangenomen motie in wetgeving te laten 

uitmonden, zodat gezondheidsrisico’s voor iedereen worden weggenomen. Zie video.  
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