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Verslag van de vergadering van de  

Commissiewerkgroep Voedselcontactmaterialen  

gehouden op: 5 september 2014 te Brussel 

 

Commissie : Dhr. Schupp  

Ned. delegatie  : Dhr. Rang (VWS) 

 

Samenvatting 
 
De belangrijkste punten uit de vergadering: 
 

o Plastic recycling: er komt een werkgroep van lidstaten, EC, EFSA en 

industrie om de voorwaarden voor het recycleren van plastics verder uit te 
werken. Dit werk moet in september 2015 voltooid zijn. 

o Aanpassing art 15/16 Vo 10/2011 (Verklaring van Overeenstemming en 
ondersteunende documentatie): de EC stelt een definitieve vragenlijst op die 
ter beantwoording naar de lidstaten gaat. 

o Onderzoek import Chinese kitchenware: er is een dalende tendens in de 
overschrijdingen zichtbaar; de Commissie zal voorstellen voorbereiden om in 

2015 het controleregime aan te passen. 
o Q&A kaderverordening: de Commissie krijgt regelmatig dezelfde vragen over 

de FCM-kaderverordening en neemt zich daarom voor een Q&A op te 
stellen; bij in de volgende vergadering wordt een eerste aanzet besproken. 

 
1. Autorisatie van recycleprocessen (Verordening 282/2008) 
 
Documenten: Presentatie EC en Plastic Recyclers Europe over plasticrecycling  
 

De Commissie presenteert de stand van zaken. In het Scofcah van 24 september 

a.s. worden de beoogde wijzigingen van de verordening (aanpassing van de 

toelatingsprocedure van processen) behandeld. In een tweede fase worden 

technische aanpassingen doorgevoerd. 

De eerder aangekondigde Taskforce  (met 3-5 vertegenwoordigers van CA’s, 1 of 2 experts van de 

EFSA, 3-5 vertegenwoordigers van de industrie en Bastiaan Schupp van de Commissie als 

voorzitter) moet op korte termijn van start gaan; het werk loopt door tot september 2015. Dhr. 

Van den Dungen van Plastic Recyclers Europe wordt de gelegenheid gegeven aan te geven welke 

problemen PRE ervaart in de uitwerking van de verordening. Het betreft een uitleg waarom 

meerder soorten “Compliance Monitoring summary sheets” noodzakelijk zijn; dit punt lijkt in de 

komende Taskforce goed geadresseerd te kunnen worden. Ook komt Van den Dungen terug op de 

bezwaren die de industrie heeft tegen de norm van maximaal 5% non-food verpakkingen bij het 

ingaande materiaal. Dit is volgens de industrie niet nodig en beperkt de grondstofkeuze; er zijn 

maar weinig lnden (w.o. Nederland) die een dergelijke zuivere stroom kunnen leveren. 

Verschillende lidstaten geven aan dat de risicoanalyse op de 5% is gebaseerd; als een ander 

percentage wenselijk is, moet daarvoor een nieuwe risicobeoordeling gemaakt worden. 

 

2. Wenselijkheid aanpassing art 15/16 Vo 10/2011 (Verklaring van Overeenstemming 

en bewijsstukken)  
 
Document: Presentatie EC: “Declaration of Compliance (DoC) en Supporting Documentation (SD)” 
 

In eerdere instantie had de Commissie voorstellen gedaan voor het aanpassen van art. 15/16 om 

de verplichtingen rond DoC en SD te vereenvoudigen. Hiertegen kwam bezwaar van de lidstaten; 

eerst moet duidelijk worden welke problemen er in praktijk optreden. Een deel van de problemen 

in de uitvoering wordt weggevangen door de publicatie van de besproken guidance; deze zal 

binnenkort in alle talen op de website van de EC worden gezet. De Commissie roept de lidstaten op 

om de formuleringen in de taalversies te controleren en gewenste aanpassingen door te geven. 
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Om duidelijkheid over geconstateerde nalevingsproblemen te krijgen heeft de Commissie een 

vragenlijst opgesteld; een eerste aanzet is  tijdens de vorige werkgroepvergadering kort aan de 

orde geweest. Voor deze vergadering is een tweede aanzet rondgestuurd (N.B.: deze vragenlijst is 

door Freerk Gaikema van de NVWA van een eerste antwoord voorzien). De Commissie vraagt de 

reacties van de lidstaten om de vragenlijst te kunnen voltooien. Nederland vat de mogelijkheid aan 

om nogmaals te pleiten voor een overleg tussen de controlerende instanties in de EU. Op basis van 

de resultaten van de bespreking stelt de Commissie een definitieve vragenlijst op; deze komt voor 

beantwoording naar de lidstaten. 

 

3. Onderzoek Chinese kitchenware PA/melamine, resultaten 1e en 2e kwartaal 2014 
 
Document: Presentatie Europese Commissie: “Results on official controls onplastic kitchenware 

made of polyamide and melamine imported from China and Hong Kong, 2nd Quarter 2014” 
 

Voor dit onderwerp resteerde weinig tijd. De geaggregeerde resultaten van alle lidstaten worden 

besproken. Er is inmiddels een duidelijke dalende tendens van de non-compliance te constateren. 

Er is dan ook reden te overwegen de controle aan te passen. In oktober of november, als de 

resultaten van het 3e kwartaal binnen zijn en de dalende tendens bevestigd wordt, zal de 

Commissie een voorstel presenteren om de verordening voor 2015 aan te passen. 

 

4. Q&A kaderverordening 
 

De Commissie krijgt veel vragen over de toepassing van de kaderverordening en stelt daarom voor 

hiervoor een Q&A te maken. Zij presenteert een lijst van te dekken onderwerpen. De EC gaat 

werken aan een eerste versie van de Q&A en zal die in de volgende WG-vergadering presenteren. 

 

5. Drempelwaarden voor overschrijdingen in geval van RASFF-meldingen 
 

Document: Presentatie Europese Commissie: “FCM Thresholds in RASFF SOP (Standard Operation 

Procedure)” 
 

Dit punt wordt besproken op verzoek van één lidstaat. Deze lidstaat had geconstateerd dat 

bepaalde aanmeldingen voor RASFF niet door de Commissie als RASFF-melding worden 

geaccepteerd, omdat de overschrijding kennelijk niet ernstig genoeg geacht werd. De vraag is 

welke grenswaarden de Commissie hanteert.  

Voor FCM blijkt de Commissie de wettelijke normen te hanteren, met enkele uitzonderingen. De 

Commissie presenteert deze uitzonderingen. De waarden zijn niet formeel vastgelegd, maar 

worden in praktijk wel gehanteerd. Veel lidstaten betonen zich ongelukkig met deze gang van 

zaken. Op zich wordt het doel van deze actie (het voorkomen van overbelasting van het RASFF-

systeem) onderschreven, maar het is de vraag of hieraan wel een risicogebaseerde onderbouwing 

ten grondslag ligt. Verschillende lidstaten merken op dat in de lidstaat zelf al een risicoanalyse 

heeft plaatsgevonden voordat besloten is een RASFF-melding te doen. Het is dan opmerkelijk 

(“bizar”, “zorgwekkend”) dat de Commissie op basis van eigen richtlijnen besluit deze melding niet 

te doen. 

De voorzitter merkt op dat hij de bezwaren van de lidstaten begrijpt. Het is wenselijk dat dit met 

ambtenaren van het RASFF-team wordt besproken. Voor de volgende vergadering wordt iemand 

van dit team uitgenodigd. 

 

6. Overige punten 
 

Waterfilters 

Desgevraagd merkt de Commissie op dat het punt van de indeling van waterfilters (FCM of niet) 

nog niet is opgelost; dit punt komt via de te bespreken Q&A nog terug. 
 

Bamboe 

Een lidstaat constateert een toenemend gebruik van bamboe, veelal in combinatie met 

kunststoffen, als FCM. Deze materialen worden vaak als “natuurproduct” vermarkt. De vraag is hoe 

deze producten beoordeeld zouden moeten worden. De overheersende opvatting lijkt te zijn dat de 

combinatieproducten gezien moeten worden als plastic, met bamboe als vulstof. Het aanprijzen 

hiervan als “natuurproduct” wordt als consumentenmisleiding beschouwd. 
 
De volgende vergadering van de Commissiewerkgroep Voedselcontactmaterialen zal plaatsvinden 

op 2 en 3 december 2014. 
 
Den Haag, 15 oktober 2014 


