
 

 

 

 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

t.a.v. minister Schippers 

Postbus 20350  

2500 EJ Den Haag 

27 oktober 2015 

 

Geachte mevrouw Schippers,  

Uit onderzoek van foodwatch blijkt dat veel levensmiddelen aromatische koolwaterstoffen uit 

minerale oliën bevatten. U vindt ons onderzoek als bijlage bij deze brief.  

Deze oliën, in wetenschappelijke kring bekend als mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH), 

vormen een serieus gezondheidsrisico voor consumenten. De Europese 

voedselveiligheidsautoriteit EFSA classificeert de stoffen als mogelijk kankerverwekkend en 

mutageen. Een belangrijke bron waaruit MOAH terechtkomen in voedsel, zijn verpakkingen van 

gerecycled papier en karton. 

Ik vraag u consumenten in Nederland te beschermen tegen deze minerale oliën en andere 

schadelijke stoffen. Dit kan relatief eenvoudig door het verplicht stellen van effectieve 

migratiebarrières - zoals coatings of plastic binnenzakken - in papieren en kartonnen 

verpakkingen. 

Daarnaast zijn strikte limieten nodig die de hoeveelheid minerale oliën in voedsel sterk 

beperken of - in het geval van de gevaarlijke aromatische minerale oliën – geheel voorkomen. 

Ons voedsel kan namelijk ook langs andere wegen vervuild raken met deze potentieel 

schadelijke oliën; denk aan de (smeer)olie van machines in voedselfabrieken of 

landbouwmachines tijdens de oogst.  

Bovenstaande maatregelen moeten bij voorkeur op Europees niveau worden ingevoerd; 

vandaar de Europese campagne die foodwatch hiervoor is gestart. Maar Nederland mag hier 

niet op wachten. Daarvoor zijn de mogelijke gevolgen voor consumenten te groot. Wij vinden 

het onacceptabel als de Nederlandse regering haar burgers nog jarenlang onnodig bloot blijft 

stellen aan mogelijk kankerverwekkende en mutagene minerale oliën.  



U kunt onder meer bestaande regels aanscherpen. In Nederland gelden aanvullende regels voor 

materialen die in aanraking komen met levensmiddelen. Hierin zijn echter geen specifieke 

normen opgenomen voor stoffen die als verontreinigingen in deze contactmaterialen aanwezig 

zijn, zoals minerale oliën in gerecycled karton of papier. Ik verzoek u dringend om hiervoor zo 

snel normen vast te stellen die consumenten in Nederland beschermen tegen de potentiële 

gezondheidsschade door minerale oliën in hun voedsel. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ilse Griek 

Directeur 

 

P.S. Een identiek verzoek is verstuurd aan minister Kamp van Economische Zaken. 

 

 

- Bijlage: onderzoek foodwatch naar gehalte MOSH en MOAH in 120 voedingsmiddelen 

en hun verpakkingen 

 


