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In vervolg op de Kabinetsvisie Nanotechnologieën "Van Klein Naar Groots" van 
16 november 2006 (TK, 2006-2007, 29338, nr. 54) zend ik u hierbij het Actieplan 
Nanotechnologie, mede namens mijn collega's van Justitie, BZK, OCW, VROM, LNV, 
SZW en VWS, en mede namens de Staatssecretaris van Defensie. 
Dit actieplan is reeds door mij toegezegd aan uw Kamer tijdens het Algemeen Overleg 
van 4 juli 2007 en is tevens door de Minister van VROM aangekondigd in haar brief over 
de risico's van nanotechnologie van 14 februari jl. (TK, 2007-2008, 29338, nr. 70). 
 
Het actieplan is een concretisering van de Kabinetsvisie en bouwt voort op genoemde 
brief over de risico's van nanotechnologie. De ambitie van het kabinet op het gebied van 
nanotechnologie, zoals ook beschreven in de Kabinetsvisie, is dat ons land goed mee kan 
blijven komen met de wereldwijde ontwikkeling op dit gebied, teneinde een plaats te 
behouden in de mondiale kopgroep. Dat vraagt om een ambitieuze onderzoeksagenda. 
Daarnaast zal stevig moeten worden ingezet op het beheersen van mogelijke risico's voor 
gezondheid en milieu en zal aandacht moeten worden gegeven aan ethische en juridische 
vraagstukken die samenhangen met de toepassing van nanotechnologie. Daartoe 
onderscheidt het actieplan vier actielijnen, te weten: 
• Kansen en onderzoeksagenda, 
• Omgaan met risico's, 
• Ethische aspecten, maatschappelijke dialoog en communicatie, 
• Juridische aspecten. 
 
Het kabinet realiseert zich dat nanotechnologie nog met veel onzekerheden is omgeven en 
dat het beleid zich op nieuwe ontwikkelingen en inzichten zal moeten aanpassen. Daarom 
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is het actieplan te beschouwen als een agenda in beweging. Jaarlijks zal een 
voortgangsrapportage aan uw Kamer worden gezonden, waarin verslag wordt gedaan van 
de ondernomen acties en hun effecten, alsmede van eventueel wenselijke nieuwe acties. 
 
Tijdens het Algemeen Overleg van 21 november jl. ter voorbereiding op de Raad voor 
Concurrentievermogen van 22 en 23 november 2007 heeft uw Kamer verzocht om 
schriftelijke beantwoording van de vraag naar de omvang van de investeringen van 
Duitsland in nanotechnologie. Toegezegd is deze beantwoording mee te nemen in de 
bredere context van het actieplan nanotechnologie. Bijlage 1 bij het actieplan bevat een 
aantal cijfers en grafieken die de relatieve positie van Nederland onder andere ten 
opzichte van Duitsland weergeeft. 
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