
 
 

Geachte mevrouw Griek, 

 

Hierbij reageer ik op uw brief van 4 maart jl., waarin u ons vraagt welke maatregelen genomen zijn in 

relatie tot uw onderzoek naar minerale oliën van afgelopen november 2015. Wij zijn lid van de FNLI 

en hebben als FNLI een gezamenlijke reactie op uw brief. 

 

De FNLI heeft samen met haar leden de volgende activiteiten in de afgelopen maanden 

geïdentificeerd en waar mogelijk nader uitgewerkt en opgestart. 

- De FNLI heeft de NL overheid verzocht tot een (Europees) verbod op het gebruik van minerale 

oliën in inkten. De FNLI is namelijk van mening dat het probleem bij de grootste vervuiler (de 

inkten gebruikt op kranten en tijdschriften ed.) aangepakt moet worden.  

- De FNLI is van mening dat het essentieel is dat oud papier en karton opnieuw gebruikt kunnen 

worden in het kader van de verdere verduurzaming van verpakkingen. Het Kennis Instituut 

Duurzame Verpakkingen zal in het kader van haar wetenschappelijk onderzoeksprogramma 

daarom een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid om de recyclingsprocessen van papier en 

karton aan te passen, opdat minerale oliën tijdens het recyclingsproces uitgewassen kunnen 

worden.  

- Onderzoek naar werkelijke aanwezigheid; Naast migratie kan de aanwezigheid van minerale 

oliën ook een gevolg zijn van besmetting van grondstoffen reeds eerder in de keten in sommige 

oorsprongslanden. De BDSI (de BDSI is de Duitse zusterorganisatie van een van de aangesloten 

partijen van de FNLI) voert een onderzoek uit naar de aanwezigheid van minerale oliën in 

producten. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht eind juni. De uitkomsten zullen 

gebruikt worden om waar mogelijk ook in die gevallen onnodige besmetting te voorkomen.  

- De FNLI onderzoekt samen met haar leden of een zgn toolkit ontwikkeld kan worden. De 

toolkit heeft als doel bedrijven te helpen met het maken van een risicoanalyse opdat bepaald kan 

worden voor welke producten en welke product-verpakkingscombinaties mogelijke risico’s 

bestaan en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze risico’s te beheersen. 

- Bepalen mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van functionele barrières. Het 

gebruik van functionele barrières is niet per definitie wenselijk. Door de introductie van een 

barrière materiaal in een papieren of kartonnen verpakking worden verschillende nieuwe 

problemen geïntroduceerd. De recycling van deze materialen wordt bijvoorbeeld bemoeilijkt. 

Tevens creëert de introductie van een barrière verlies van verduurzaming door gebruik van extra 

materialen, meer uitstoot tijdens transport door zwaardere verpakkingen en vermindering gebruik 

gerecycled papier en karton.  

Deze activiteiten zijn de afgelopen maanden geïdentificeerd en waar mogelijk direct gestart of 

uitgevoerd. Het is echter onmogelijk totale afwezigheid van minerale oliën te garanderen op korte 

termijn.  

De FNLI deelt de mening van Foodwatch dat de aanwezigheid van minerale oliën in verpakkingen zo 

laag mogelijk moet zijn, opdat consumenten geen onnodig risico lopen en roepen haar dan ook op om 

samen een verbod op gebruik van minerale oliën (in inkten etc.) te bewerkstellingen. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Namens Kraft Heinz 


