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Levensmiddelen,  verontreinigd met een component uit de verpakking werden uit de 
handel genomen. 
 
Op 28 januari 2009 werd het FAVV via de meldingsplicht door een Belgische 
levensmiddelenfabrikant op de hoogte gebracht van een migratieprobleem van een 
chemische stof (methylbenzofenon), die aanwezig is in drukinkt gebruikt voor kartonnen 
verpakkingen.  
 
Het probleem kwam aan het licht bij een van zijn klanten in Duitsland.  
Deze kartonnen verpakkingen zijn gemaakt in Nederland en vrij algemeen verspreid in 
Europa. Bij dit soort verpakkingen is migratie van deze stof mogelijk. 
Over de toxiciteit van deze stof in voedingsmiddelen is tot hiertoe weinig bekend.  
Concentraties tot enkele milligram per kilogram worden aangetroffen. 
 
De concentraties in levensmiddelen kunnen zeer sterk variëren al naargelang de aard en  
kwaliteit van de binnenverpakking. 
 
In overleg met het FAVV besloot de Belgische fabrikant de levensmiddelen die hij nog in 
voorraad had onmiddellijk te blokkeren en verder af te zien van het gebruik van dit soort 
verpakking. 
 
De Duitse autoriteiten maakten gebruik van het Europese snelle waarschuwingssysteem 
(RASFF) op 03/02/2009. 
 
De deskundigen uit de lidstaten, bijeengeroepen op 12/02/2009 door de Commissie besloten 
dringend een risicobeoordeling aan te vragen bij de EFSA (Europese autoriteit voor 
voedselveiligheid). Dit advies wordt begin maart verwacht. 
 
Intussen werd het FAVV op de hoogte gebracht van het feit dat nog 7 andere Belgische 
levensmiddelenbedrijven verpakkingen van dezelfde Nederlandse fabrikant gebruikten. 
De betrokken levensmiddelen worden geanalyseerd.  
De resultaten van deze analyses zullen bepalen of nog meer producten geblokkeerd en uit 
de handel moeten genomen worden. 

 
MEDEDELING van het FAVV 

 
 verontreinigde producten niet meer in de handel  
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De betrokken verpakkingen worden niet langer gebruikt. 
 
Tot nu toe is België op de hoogte van de betrokkenheid van zeven andere landen. 
 
  
 
contactpersoon voor de Nederlandstalige pers: Lieve Busschots :  0477 59 83 93 
contactpersoon voor de Franstalige pers: Pierre Cassart 0477 69 35 65 
 
 
 
 


