
Persbericht van Minister Jef Tavernier 

Acrylamide in voedingsmiddelen natuurlijk fenomeen 

 
 
Gevarieerde en gezonde voeding blijft beste keuze 

Brussel, 18 december 2002- In april 2002 ontdekte een Zweeds onderzoeksteam dat 
acrylamide, een stof die we kennen uit onder meer de verfindustrie, ook voorkomt in voeding. 
Acrylamide wordt op natuurlijke wijze gevormd tijdens het bakken of frituren van sommige 
voedingswaren. Er is dus geen sprake van externe vervuiling. 

De stof is mogelijk kankerverwekkend voor de mens. Omdat de ontdekking pas recent 
gebeurde, zijn er zeer weinig gegevens beschikbaar over de reële risico’s. 

Minister Tavernier gaf de administratie de opdracht om de aanwezigheid van acrylamide in 
voedingsproducten op de Belgische markt te onderzoeken. Hij wil hiermee een basis leggen 
voor het uitwerken van productnormen en het formuleren van aanbevelingen aan 
producenten en consumenten. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu en het Voedselagentschap hebben hun bevindingen nu 
op internet gepubliceerd. 

De resultaten bevestigen wat ook uit internationale studies bleek: acrylamide komt vooral 
voor in chips.  Ontbijtgranen,  cornflakes en popcorn, evenals koekjes (vooral speculaas)  en 
frieten vormen een tweede groep. In koffie, chocolade en brood(jes) werden lage of niet-
meetbare hoeveelheden gedetecteerd. Buitenlandse onderzoeken vonden hier sporen in 
zeer lage hoeveelheden. 

Minister Tavernier wenst de informatie volledig ter beschikking te stellen van de bevolking, 
maar wil overtrokken reacties vermijden. ‘Er is geen nieuwe vorm van vervuiling, er is wel 
nieuwe kennis.’ Dat het probleem van het ontstaan van acrylamide bij natuurlijke processen 
vandaag gekend is, laat toe om een aantal maatregelen te nemen, die de hoeveelheid 
acrylamide in de voeding kunnen doen dalen. 

Minister Tavernier formuleert een advies aan de industrie en de consument : 

- Van de voedingsproducenten verwacht de Minister dat zij er zelf op toezien dat hun 
producten een zo laag mogelijk percentage acrylamides bevatten door het bijsturen 
en verfijnen van de productieprocédés. 

- De Minister roept de consument op om vooral gezond en gevarieerd te eten: ‘het is 
duidelijk dat wie hele dagen chips eet, ongezonder leeft dan iemand die geregeld 
varieert’, aldus de Minister. ‘Met de huidige stand van kennis, weten we dat eten, hoe 
noodzakelijk ook, nooit volledig risicovrij is. Een gezonde en gevarieerde voeding blijft 
de basis om dit risico in te perken.’ 


