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Betreft: Getroffen maatregelen om productvervuiling met MOAH te voorkomen 

 

Amsterdam, 4 maart 2016 

 

Geachte heer Janssens, 

 

Eind vorig jaar bleek uit onderzoek van foodwatch dat uw producten Honig dora pasta en 

Brinta graanontbijt verontreinigd waren met MOAH (aromatische koolwaterstoffen uit 

minerale oliën). De exacte bevindingen over uw producten hebben wij bij de start van onze 

internationale campagne in ons rapport ‘Besmetting van ons voedsel met minerale olie’ naar 

buiten gebracht1. Daarbij hebben wij u gevraagd welke maatregelen u zult treffen om de 

migratie van MOAH en andere schadelijke stoffen naar voedsel via verpakkingen te 

voorkomen, en binnen welke termijn. 

 

Recent heeft in Duitsland ALDI SUD van haar toeleveranciers geëist om er voor te zorgen dat 

er geen minerale olie componenten meer worden gedetecteerd in voedingsmiddelen van 

haar eigenmerk assortiment.2 Daarnaast hebben verschillende andere Duitse bedrijven direct 

actie ondernomen, onder andere door middel van een recall de vervuilde producten uit de 

handel genomen.3 Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in haar 

reactie op kamervragen4 en in haar brief aan foodwatch aangegeven dat zij net als Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)5 de aanwezigheid van MOAH in levensmiddelen 

                                                      
1 
http://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rappor
t_Besmetting_van_ons_voedsel_met_minerale_olie_-_testresultaten.pdf  
2 http://www.foodwatch.org/de/informieren/mineraloel/aktuelle-nachrichten/aldi-verlangt-lebensmittel-
ohne-mineraloelverunreinigungen/  
3 http://www.foodwatch.org/de/informieren/mineraloel/aktuelle-nachrichten/real-stoppt-verkauf-von-reis-fit-
spitzenlangkornreis/  
4 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015Z19979&did=2015D45055  
5 http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2704.pdf  
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http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2704.pdf


ongewenst vindt en stappen zal ondernemen om blootstelling te voorkomen. Tevens 

adviseert de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) haar leden over 

mogelijke maatregelen om vervuiling van levensmiddelen met MOAH tegen te gaan. 

 

In uw reactie gaf u aan vooralsnog geen stappen te ondernemen om uw verpakkingen aan te 

passen om besmetting van voedsel met MOAH te voorkomen. Dit ondanks het feit dat uw 

producten Honig Dora Pasta en Brinta Graanontbijt duidelijk vervuild waren met MOAH en 

juist kinderen volgens EFSA een verhoogd gezondheidsrisico lopen. Daarom vragen wij u met 

klem uw standpunt te herzien en onderstaande vragen zo concreet mogelijk te 

beantwoorden: 

 

1. Kunt u garanderen dat uw producten vrij zijn van MOAH en dat consumenten via de 

consumptie van uw producten niet langer meer worden blootgesteld aan deze 

gevaarlijke stoffen? 

2. Zo ja, welke maatregelen heeft u getroffen waardoor u deze garantie kunt afgeven? 

3. Zo nee, kunt u aangeven welke maatregelen u op korte termijn zult nemen om de 

migratie van MOAH en andere schadelijke stoffen in uw producten tegen te gaan? 

Kunt u hiervoor een deadline geven waarop deze maatregelen uiterlijk zijn genomen 

én wanneer op de winkelvloer de vervuilde producten zijn vervangen door de 

gegarandeerd MOAH-vrije producten? 

 

Wij vragen u, als ook de andere bedrijven die wij hebben aangeschreven, uiterlijk woensdag 

16 maart 2016 te reageren. Bij de voorzetting van onze campagne zullen wij de bedrijven die 

geen of onvoldoende maatregelen hebben genomen hier publiekelijk op aanspreken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Ilse Griek 

Directeur 




