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Achtergrondinformatie
1) Het probleem
Experts schatten in dat ons lichaam gemiddeld ongeveer één gram minerale oliën bevat. Dit
betekent dat vanuit kwantitatief oogpunt, minerale oliën de grootste verontreiniging zijn in
het menselijk lichaam1.
Minerale oliën kunnen op verschillende manieren in ons voedsel terecht komen, vooral via
de papieren en kartonnen verpakking van het voedsel2. Niet alleen is er een zekere
vervuiling van het milieu met minerale olie, maar de voedselindustrie gebruikt ze ook
bewust. Zo worden de jute zakken die gebruikt worden bij het oogsten van cacaobonen vaak
behandeld met olie, waardoor de cacaobonen tijdens het transport met minerale olie
vervuild raken. Minerale olie in levensmiddelen kunnen tevens afkomstig zijn van de
smeerolie en hydraulische oliën die worden gebruikt in machines voor de oogst en productie
van het levensmiddel, maar ook voor de directe behandeling van de geoogste producten
met minerale oliehoudende stoffen (zoals stofbinders en glansmiddelen).
Kartonnen en papieren verpakkingen behoren tot de belangrijkste bronnen van minerale
oliën in levensmiddelen. Dit gevaar geldt met name bij gerecycled papier en karton.
Het recyclen van papier is goed voor het milieu, maar helaas zijn er ernstige
gezondheidsrisico’s wanneer het gerecycled papier in contact komt met levensmiddelen. Dit
moet veranderen.
Gerecyclede papiervezels bevatten vaak minerale oliën en andere potentieel schadelijke
stoffen die niet voldoende in het recyclingproces kunnen worden verwijderd. Ze bevatten
vaak drukinkten, samen met talrijke (tot wel 250!) potentieel schadelijke stoffen als
hormoonverstorende weekmakers / ftalaten, oplosmiddelen en zogenaamde fotoinitiatoren. Veel van deze verontreinigingen kunnen ook de levensmiddelen besmetten door
verdamping van de stof uit de verpakking naar het levensmiddel of via direct contact.3
De mate van vervuiling door deze zogeheten ‘migratie’ hangt van veel factoren af, zoals de
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samenstelling van het levensmiddel of hoelang die wordt opgeslagen. Droge producten met
een groot oppervlakte en een lange
houdbaarheid (bijvoorbeeld rijst, pasta,
linzen of cacaopoeder) zijn bijzonder
gevoelig.
Zelfs indien levensmiddelen zijn verpakt in
nieuw papier of karton, is er nog steeds
een reëel risico dat ze verontreinigd raken.
Dit komt omdat veel verpakte
levensmiddelen tijdens de opslag en
transport worden verpakt in opslagdozen.
Deze opslagdozen bestaan dan vaak weer
uit gerecycled karton, waarbij de minerale
olie en andere stoffen na verdamping door
de ‘schone’ verpakking kunnen migreren.
Bovendien kan de inkt die op de
verpakking van het levensmiddel is gedrukt ook minerale oliën en andere schadelijke stoffen
bevatten, en daarmee het levensmiddel besmetten.
Het probleem van de besmetting met minerale olie van levensmiddelen is al lang bekend. Al
in 1991 verkregen onderzoekers in Zwitserland het eerste bewijs van de migratie van
minerale olie in levensmiddelen vanuit gerecyclede verpakkingen en andere bronnen4.

2) Gezondheidsrisico's
De gevonden minerale olie in voedingsmiddelen kan worden ingedeeld in twee categorieën:
• Van bijzonder belang zijn de zogenaamde aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH). MOAH worden ervan verdacht kankerverwekkende en mutageen te zijn.5 Er zijn
ook aanwijzingen dat MOAH de hormoonhuishouding in je lichaam kunnen verstoren.6
Vanwege het feit dat er geen veilige concentratie bij kankerverwekkende stoffen kan
worden gedefinieerd, concludeert de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) dat
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de blootstelling van consumenten aan MOAH via voeding een ‘potential concern’ is.7 Ook
het Duitse Federale Instituut voor Risicobeoordeling (BfR) is van mening dat ”geen
aantoonbare besmetting van voedsel met MOAH moet plaatsvinden”.8
• De tweede categorie bestaat uit zogenaamde verzadigde koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOSH). Deze komen aanzienlijk vaker voor en zijn in het algemeen ook in hogere
concentraties in levensmiddelen aanwezig dan MOAH. Deze MOSH hopen op in het lichaam
en worden ervan verdacht verschillende organen te kunnen beschadigen.9 10 In een in 2014
gepubliceerde studie vond een internationale groep van onderzoekers dat een kwart van de
onderzochte proefpersonen meer dan vijf gram MOSH in hun organen had. De
maximumhoeveelheid die werd gevonden was 13,5 gram, wat overeenkomt met ca. 20 ml
olie (!).11
In 2012 werd de, in 1998 tijdelijk vastgestelde aanvaardbare dagelijkse inname van 0,01
milligram per kilogram lichaamsgewicht, door de Joint FAO / WHO Expert Committee on
Food Additives (JECFA), weer ingetrokken als gevolg van een gebrek aan voldoende
gegevens. Toxicologische herevaluatie is nog steeds nodig. Zodoende zijn er in Europa nu
geen specifieke maximale normen voor verontreiniging van MOSH in voedsel van kracht.
Gezondheidsrisico’s bij verpakkingen van gerecycled papier en karton komen voort uit de
verschillende vormen van minerale oliën en uit meer dan 200 andere chemische stoffen die
gevonden worden in gerecycled papier en karton. Er zijn geen sluitende toxicologisch
onderzoeken naar de effecten van de vele andere stoffen die van gerecycled papier en
karton naar levensmiddelen kunnen migreren. Daarom is het momenteel onmogelijk om een
goede schatting te maken van de omvang van de werkelijke gezondheidsrisico's van
blootstelling aan al deze stoffen.

3) Juridische situatie - Europees niveau
Volgens de eisen van de verordening EG nr 2023/2006 en de kaderregeling voor voedselcontactmaterialen (Verordening EG nr 1935/2004), moeten alle materialen die bedoeld zijn
om in aanraking te komen met voedsel zodanig worden vervaardigd "dat bij normaal of te
verwachten gebruik, ze geen bestanddelen afgeven aan levensmiddelen in hoeveelheden die
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de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen."12
Voor sommige soorten voedsel-contact materialen, zoals kunststoffen, bestaan specifieke
regels met toegestane stoffen en specifieke migratielimieten. Echter, voor veel andere
materialen, waarvoor ook vaak geen toxicologische gegevens beschikbaar zijn, bestaan geen
concrete voorschriften op EU-niveau. Dit geldt ook voor de verpakking van levensmiddelen
gemaakt van gerecycled papier. Hoewel het probleem van de migratie van minerale olie in
levensmiddelen al bekend is sinds de jaren negentig, heeft de Europese Commissie slechts
één enkel onderzoek laten uitvoeren naar de actuele situatie met betrekking tot de
verontreiniging van ons voedsel door voedsel-contactmaterialen. Begin 2016 is de
Commissie voornemens de resultaten van dit onderzoek als basis te gebruiken bij haar
evaluatie om te bepalen of en in hoeverre verdere regulering op dit gebied nodig is.13
Hoewel er momenteel geen specifieke wetgeving op EU-niveau bestaat, kunnen de lidstaten
individueel wel maatregelen nemen om de consument te beschermen tegen de
bovengenoemde schadelijke stoffen.

4) Juridische situatie - Nederland
In Nederland moeten gebruiksartikelen bestemd voor levensmiddelencontact voldoen aan
het Warenwetbesluit verpakkingen- en gebruiksartikelen.14 De Warenwetregeling
Verpakkingen- en gebruiksartikelen15 geeft een nadere invulling aan dit Warenwetbesluit.
Het Warenwetbesluit en de Regeling vormen de basis voor de nationale implementatie van
de Europese eisen, maar kennen ook aanvullende regels zoals positieve lijsten voor sommige
materialen en stoffen. De Nederlandse wet kent echter geen concrete normen voor
maximale concentraties van MOSH en MOAH of andere verontreinigingen, noch in
verpakkingen, noch in levensmiddelen.

5) Kritiek foodwatch
Hoewel het probleem al jaren bij deskundigen bekend is, bestaat er op Europees niveau
geen specifieke regelgeving voor de bescherming van consumenten tegen de
gezondheidsrisico's van levensmiddelen die verontreinigd zijn minerale oliën en andere
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chemicaliën. Gezien de resultaten van ons onderzoek, waaruit blijkt dat veel fabrikanten nog
onvoldoende maatregelen hebben genomen om klanten te beschermen, is het
onverantwoord om te vertrouwen op zelfregulering door de voedingsindustrie.
Sommige fabrikanten gebruiken kunststof binnenzakken in hun kartonnen verpakking.
Afhankelijk van het materiaal kunnen sommige van deze zakkende migratie van minerale
oliën en andere stoffen van verpakkingen naar het levensmiddel verminderen of effectief
voorkomen. Helaas hebben veel van de kunststoffen die momenteel worden gebruikt voor
deze zakken, praktisch geen invloed op het migratieproces: minerale olie lekt er dwars
doorheen.16 17

6) Eisen foodwatch
Om consumenten in Europa zo goed mogelijk te beschermen tegen minerale oliën en andere
potentieel schadelijke stoffen, moet de Europese Unie onverwijld een effectief regelgevend
kader maken voor het gebruik van papier en karton dat in contact komt met
levensmiddelen. Bovendien moet de besmetting van levensmiddelen door minerale olie
tijdens andere fasen van de productie (zoals opslag en transport) worden voorkomen. Het
opstellen van Europese regelgeving is echter helaas vaak een langdurig proces. foodwatch
vindt het niet acceptabel dat consumenten nog jarenlang worden blootgesteld aan
gevaarlijke minerale oliën in ons voedsel. Totdat Europese regelgeving wordt opgesteld en
van kracht gaat, moeten nationale overheden daarom hun eigen wetgeving aanpassen.
Voor een regelgevend kader dat de bescherming van de gezondheid van de consument
garandeert en rekening houdt met het voorzorgsbeginsel, heeft foodwatch de volgende
eisen:
a. Functionele barrières18 moeten verplicht worden gesteld voor alle papieren of
kartonnen verpakkingen van levensmiddelen
Bij gerecycled verpakkingsmateriaal: Wetgeving die alleen is gericht op minerale olie zal
niet voldoende zijn. Dit komt omdat ook een groot aantal andere schadelijke stoffen via
gerecycled papier en karton in voedsel terecht kan komen. Onderzoek toont aan dat een
effectieve barrière de enige methode is om te voorkomen dat voedsel besmet raakt met
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stoffen uit verpakkingen.19 Dit kan een binnenzak zijn, van geschikt materiaal, of een barrière
of stof die de vervuiling bindt binnenin de kartonnen verpakking.
Ook als de verpakking van verse vezels is gemaakt, moet er een barrière worden
ingebouwd om het voedsel te beschermen tegen besmetting tijdens het vervoer en opslag.
Uitzonderingen op de verplichte barrière mogen alleen worden verleend wanneer de
fabrikant kan aantonen dat, als gevolg van de eigenschappen van het levensmiddel of door
speciale bewaarcondities, er geen migratie zal optreden.
b. Specifieke grenzen moeten worden bepaald voor maximale concentraties van
MOSH / MOAH in levensmiddelen
Een verordening die alleen geldt voor gerecycled papier en kartonnen verpakkingen van
levensmiddelen heeft op zich nog geen invloed op de verontreiniging van voedsel met
minerale oliën die zich voordoet tijdens andere stadia van de productie van het
voedingsmiddel. Deze besmetting kan alleen worden voorkomen en aangepakt als specifieke
maximale gehalten voor minerale oliën in levensmiddelen worden vastgesteld, en de
naleving van deze grenzen effectief wordt gehandhaafd. De vermoedelijk
kankerverwekkende en mutagene MOAH mogen in geen geval in aantoonbare
hoeveelheden in voedsel zitten, uitgaande van het gebruik van de meest geavanceerde
methoden van laboratoriumanalyse.
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