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Raadsvragen   

Van het raadslid dhr. P. van der Voort (BBL) over het 
gebruik van hormoonverstorende BPA in 
voedselverpakkingen  
 

 

Verontruste inwoners van Eindhoven hebben Brede Beweging LinksOm benaderd over 

de hormoonverstorende werking van BPA (Bisfonol A). Dit n.a.v een uitzending van 

RADAR van 14 nov j.l. ). BBL heeft daarop het e.e.a onderzocht.  

BPA is een chemische stof die veel in plastic produkten zit zoals bodylotions, speelgoed 

en in verpakkingen voor voedsel zoals plastic flessen en een dun laagje aan de 

binnenkant van conservenblikken. BPA wordt ook gebruikt bij (thermische) 

kassabonnen. BPA komt bij verhitting vrij en staat er om bekend dat het de 

hormoonhuishouding danig in de war kan schoppen. Volgens de Europese Voedsel- en 

Warenautoriteit (EFSA, 2010) zijn de hoeveelheden die vrij komen vrij klein en lijken de 

schadelijke effecten mee te vallen. Althans in normaal gebruik. Aan de andere kant blijkt 

uit onderzoek (2002 Masumo, Kidani et al.) dat ook een kleine dosis BPA, zowel de 

aanmaak als de groei van vetcellen versnelt. Wat uiteindelijk kan leiden tot overgewicht. 

BPA staat ook bekend als een xeno oestrogeen en wordt ook in verband gebracht met 

kanker en andere gezondheidsproblemen zoals stofwisselingsziekten, hart- en 

vaatziekten, diabetes, vruchtbaarheidsproblemen en miskramen. Bij mannen kan dit 

zelfs een vergroting van de prostaat en borstvorming teweeg brengen zo bleek uit 

onderzoeken bijvoorbeeld in 2008 (Erickson). 

 

Zoals ik hierboven meldde wordt BPA ook gebruikt in (thermische) kassabonnen die 

tegenwoordig in vrijwel iedere winkel en ook restaurants gebruikt worden. Dit betekent 

dat de medewerkers (cassieres en keukenpersoneel bijvoorbeeld) heel veel BPA binnen 

krijgen, maar ook de klanten van zaken waar voedsel aangeboden wordt. 

Bovenstaande roept bij Brede Beweging LinksOm de volgende vragen op die we aan 

hetcollege ter beantwoording voor willen leggen. 

 

1) Bent u bekend met het gebruik van BPA in allerlei produkten waaronder voedsel en 

met de risico’s die deze stof kan hebben op de gezondheid van onze inwoners? 

2) Bent u het met BBL eens dat al hoewel de onderzoeksconclusies niet eensluidend 

zijn, er toch voldoende grond is voor extra aandacht voor een zorgwekkende situatie? 

3) Bent u het met BBL eens dat medewerkers die veel in contact komen met BPA 

(bijvoorbeeld cassieres, horeca keukenpersoneel), een extra risico lopen? 

4) Maakt de gemeente zelf gebruik van (thermische) kassabonnen waarin BPA verwerkt 

is? Bijvoorbeeld bij de balies van het Stadskantoor. 
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5) Zo ja, bent u bereid om voortaan gebruik te maken van andere kasserollen die geen 

BPA bevatten (volgens informatie van BBL verkoopt een Geldrops bedrijf deze 

kasserollen zonder BPA, voor een kleine meerprijs) 

6) Bent u het met BBL eens dat Eindhovense bedrijven (horeca, detailhandel 

bijvoorbeeld) geinformeerd zouden moeten worden over BPA en de risicio’s voor hun 

personeel (en klanten) bij veelvuldige contacten met thermische kassa/bestelbonnen? 

En bent u bereid hen hierover te informeren? 

7) Bent u het met BBL eens dat het gebruik van BPA in voedselverpakkingen of in 

andere produkten waarbij contact tot stand komt met voedsel, terug gedrongen 

 

 
Antwoord van burgemeester en wethouders 

 

 

1.  Bent u bekend met het gebruik van BPA in allerlei produkten waaronder voedsel en 

met de risico’s die deze stof kan hebben op de gezondheid van onze inwoners? 

 

De  chemische stof Bisfenol A (BPA) komen we in het dagelijks leven zo veelvuldig 

tegen dat we het nauwelijks kunnen vermijden.  Het RIVM concludeert in haar rapport
1 

dat nieuwe inzichten over schadelijke effecten van BPA reden geven tot zorg over de 

niveaus waarop consumenten, patiënten en werknemers aan deze stof worden 

blootgesteld. BPA wordt gebruikt in plastics die worden toegepast in bijvoorbeeld 

bouwmaterialen, elektronica, plastic flessen, (voedsel)verpakkingsmateriaal, 

kassabonnen, medische hulpmiddelen en speelgoed. Het is aannemelijk dat BPA het 

immuunsysteem van de ongeboren vrucht of jonge kinderen kan schaden bij een lagere 

blootstelling dan tot nu toe werd aangenomen. Dit lagere blootstellingsniveau komt 

ongeveer overeen met de dagelijkse blootstelling aan BPA. Als gevolg van deze 

blootstelling hebben kinderen mogelijk meer kans om voedselintoleranties te ontwikkelen 

en kunnen ze gevoeliger worden voor infectieziekten. 

 

2.  Bent u het met BBL eens dat al hoewel de onderzoeksconclusies niet eensluidend 

zijn, er toch voldoende grond is voor extra aandacht voor een zorgwekkende 

situatie? 

 

Het RIVM concludeert
2
 dat er voldoende aanleiding is om verdere aanscherping van de 

normen te overwegen en stelt voor op korte termijn aanvullende maatregelen te treffen 

die de blootstelling aan BPA verder verminderen. Het RIVM en BuRO concluderen 

daarnaast dat terugdringen van de blootstelling aan BPA niet eenvoudig is. Van 

alternatieve chemicaliën waar onderzoek naar is gedaan, bijvoorbeeld BPA-analogen, is 

niet zonder meer vast komen te staan dat ze veilig zijn. Van andere alternatieven zijn de 

gevolgen voor de volksgezondheid niet goed onderzocht. Wel kan de blootstelling verder 

omlaag worden gebracht. Gezien de analyse van het RIVM en de daarop gebaseerde 

adviezen is het Kabinet van mening dat de blootstelling aan BPA omlaag moet, maar dat 

een verbod niet wenselijk is. Een verbod leidt tot gebruik van alternatieve stoffen, terwijl 

                                                           
1
 RIVM-rapport “BISPHENOL A, Part 2, Recommendations for risk management” 

2
 Kabinetsreactie op het RIVM-rapport “BISPHENOL A, Part 2, Recommendations for risk 

management” 
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over de veiligheid hiervan geen duidelijkheid betstaat. Het Kabinet neemt daarom de 

adviezen van het RIVM over om aanscherping van de huidige Europese normen te 

bevorderen en om op nationaal niveau de blootstelling aan BPA zo ver mogelijk terug te 

dringen. 

 

3. Bent u het met BBL eens dat medewerkers die veel in contact komen met BPA 

(bijvoorbeeld cassieres, horeca keukenpersoneel), een extra risico lopen? 

 

Het RIVM ziet een mogelijk risico voor werknemers die in contact komen met BPA 

tijdens de productie en verwerking daarvan. Daarnaast ziet het RIVM een risico voor 

werknemers die zwanger zijn of borstvoeding geven en die in contact komen met 

thermisch papier zoals kassabonnen. Er wordt op Europees niveau al gewerkt aan de 

uitfasering van BPA in thermisch papier. Bovendien zal de minister van SZW in beide 

gevallen in overleg treden met de relevante branches om te komen tot een plan van 

aanpak om de blootstelling aan BPA terug te dringen. 

 

4.  Maakt de gemeente zelf gebruik van (thermische) kassabonnen waarin BPA verwerkt 

is? Bijvoorbeeld bij de balies van het Stadskantoor. 

 

Deze vraag is inmiddels uitgezet bij de leverancier van de kassarollen. Zij konden op dit 

moment geen antwoord geven op deze vraag.   

 

5. Zo ja, bent u bereid om voortaan gebruik te maken van andere kassarollen die geen 

BPA bevatten (volgens informatie van BBL verkoopt een Geldrops bedrijf deze 

kassarollen zonder BPA, voor een kleine meerprijs) 

 

Het is op dit moment niet duidelijk of er sprake is van BPA in kassarollen die de 

gemeente Eindhoven gebruikt. Mocht uit bovengenoemde navraag blijken dat dit zo is, 

dan zal de BPA-vrije variant worden bezien. 

 

6.  Bent u het met BBL eens dat Eindhovense bedrijven (horeca, detailhandel 

bijvoorbeeld) geinformeerd zouden moeten worden over BPA en de risicio’s voor hun 

personeel (en klanten) bij veelvuldige contacten met thermische 

kassa/bestelbonnen? En bent u bereid hen hierover te informeren? 

 

De minister van SZW zal in overleg treden met alle relevante branches om te komen tot 

een plan van aanpak om de blootstelling aan BPA terug te dringen. Gezien de omvang 

van dit onderwerp is dit geen verantwoordelijkheid die op lokaal niveau is belegd. Zowel 

de minister van VWS als de minister van SZW zullen vanuit de verantwoordelijkheid die 

zij hebben hier stappen op ondernemen en werknemers, patiënten, consumenten en 

producenten hierop informeren.  

 

7.  Bent u het met BBL eens dat het gebruik van BPA in voedselverpakkingen of in 

andere produkten waarbij contact tot stand komt met voedsel, terug gedrongen moet 

worden? Bent u bereid hierover contact op te nemen met de regering? 
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Het is zeer wenselijk dat het gebruik van BPA in voedselverpakkingen en andere 

producten wordt teruggebracht. Echter, het RIVM concludeert in haar rapport dat 

terugdringen van de blootstelling aan BPA niet eenvoudig is en dat aanpassing van de 

Europese richtlijnen een langdurig traject is. Gezien de brief die de minister van VWS op 

3 maart aan de Tweede Kamer heeft gestuurd en de aanbevelingen die zij daarin heeft 

overgenomen uit het rapport van het RIVM, is op te maken dat de minister hier al veel 

aandacht voor heeft en dat het niet nodig is om hier contact over op te nemen.  

 

 

Eindhoven, 27 december 2016 


