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Verslag van de vergadering van de  

Commissiewerkgroep Voedselcontactmaterialen  

gehouden op 8 en 9 september 2016 te Brussel 

 

Commissie : Dhr. Schupp  

Ned. delegatie  : Dhr. Rang (VWS) 

 

Samenvatting 

 

De belangrijkste punten uit de vergadering: 
 

o Migration testing guidelines: er heeft een laatste discussie plaatsgevonden; 

de guidelines kunnen nu worden gepubliceerd. 

o EFSA-opinie wijziging aanpak risicobeoordeling: de ideeën van EFSA om de 

manier van risicobeoordeling te wijzigingen wordt positief ontvangen. Wel 

bestaan er zorgen over de consequenties die de nieuwe aanpak voor 

bestaande wetgeving zou kunnen hebben. De Commissie zal daarop in de 

volgende vergadering nader ingaan. Ook zou de nieuwe aanpak belangrijke 

consequenties hebben voor de dossiers die voor stoffen worden ingediend. 

o Zevende aanpassing Vo 10/2011: het voorstel wordt besproken; de 

Commissie zal het voorstel aanpassen aan de gemaakte opmerkingen. 

o Authorisation of recycling processes: de Commissie geeft aan dat er weinig 

voortgang is gemaakt. Een volgende vergadering zal de Commissie met 

nadere voorstellen voor de uitwerking komen. 

o Aanbeveling monitoring minerale oliën: de Commissie ontkoppelt de 

aanbeveling en de te ontwikkelen guidance voor de monsterneming en 

analyse; het ontwikkelen van de guidance zal immers nog enige tijd vergen. 

Op verzoek van de lidstaten wordt de aandacht voor voedselcontact-

materialen minder nadrukkelijk gemaakt, om te voorkomen dat andere 

bronnen onderbelicht blijven. Het voorstel wordt aangepast en volgende week in de 

Commissiewerkgroep milieucontaminanten behandeld. Gestreefd wordt na behandeling in 

het Permanent Comité van 20 september a.s. (vergadering inmiddels geannuleerd). 

o BPA: de nadere opinie van EFSA (n.a.v. het RIVM-rapport) wordt eind september verwacht; 

daarom zal de regeling voor nieuwe SML’s niet op 20 september in het Permanent Comité 

worden behandeld. 

  

1. Migration testing guidelines 
 
Documenten: JRC science and policy reports, Technical guidelines for compliance testing in the 

framework of Regulation (EU) No 10/2011 on plastic food contact materials (draft for stakeholder 

consulation) + annex 
 
De Commissie licht de documenten toe. Er wordt nog een aantal laatste technische opmerkingen 

gemaakt. Over de guidelines heeft al uitvoering overleg plaatsgevonden; op 9 september zal een 

laatste discussie met de industrie plaatsvinden. Daarna kunnen de richtlijnen worden gepubliceerd.  

 

2. EFSA opinion on recent developments in risk assessment 
 
Document: EFSA opinion “Recent developments in the risk assessment of chemicals in food and 

their potential impact on the safety assessment of substances used in food contact materials” 
 
Eric Barthelemy van de EFSA geeft een presentatie over de opinie. De EFSA stelt belangrijke 

wijzigingen voor in de wijze waarop de risicobeoordeling wordt gedaan. Een belangrijke aanpassing 

zou zijn het veranderen van de manier van schatting van de blootstelling van de consument. De 
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EFSA stelt de instelling van vier voedselconsumptiecategorieën voor, elk met een bepalende  

subpopulatie van de bevolking die bepalend is voor de berekeningen. Het gaat om “water and baby 

bottle contents such as reconstituted milk formula” voor zuigelingen tot 12 maanden, “milk 

products and other non-alcoholic drinks (e.g. fruit and vegetable juices)”, “solid foods specifically 

intended for infant and toddlers” en andere voedingsmiddelen, de laatste drie met de kritische 

groep “kinderen van 12 – 36 maanden”. Van deze voedingsmiddelen is een consumptie per kg 

lichaamsgewicht verondersteld, die gebruikt wordt voor de blootstellingsberekening. De zo 

berekende consumpties zijn resp. 9, 5, 3 en 1,2 maal zo hoog als de consumpties bij de huidige 

aanname van 17 gram per kg lichaamsgewicht. Aanpassing hieraan zou leiden tot een hoger 

niveau van consumentenbescherming, vooral voor peuters en kleuters. Het zou echter wel het 

instellen van vier SML’s per stof betekenen, afhankelijk van het betrokken voedingsmiddel, tenzij 

als risicomanagementbeslissing toch tot één (de strengste) SML wordt besloten. 

Daarnaast concludeert EFSA dat de hoeveelheid benodigde toxiciteitsgegevens moet worden 

gerelateerd aan de verwachte blootstelling van de mens. De huidige aanpak zou moeten worden 

aangepast. Voor stoffen in FCM is genotoxiciteitsonderzoek altijd vereist, zelfs als de migratie leidt 

tot een lage blootstelling. Daarnaast worden drie drempelwaarden voor de humane blootstelling 

voorgesteld, namelijk 1,5, 30 en 80 μg/kg lichaamsgewicht per dag als triggers voor de behoefte 

aan extra toxiciteitsgegevens. 

Veel van de huidige limieten zijn op haalbaarheid gebaseerd; niet op toxicologische normen. Een 

schatting van het Belgische WIV is dat de nieuwe blootstellingsberekening slechts voor enkele 

tientallen stoffen consequenties zouden hebben. 

Daarnaast stelt EFSA voor om meer aandacht te geven aan afgewerkte materialen en voorwerpen. 

ten aanzien van NIAS zou dezelfde toxicologische  evaluatie gevraagd kunnen worden als voor 

toegelaten stoffen. 

De EFSA-opinie is al besproken in het FIP-netwerk voor FCM, waarin de nationale deskundigen op 

het gebied van de risicobeoordeling zitten hebben; hier werd de opinie verwelkomd als een nuttige  

nieuwe mogelijkee aanpak. 

Na de presentatie van  Barthemely stelt de Commissie Dario Dainelli, als vertegenwoordiger van de 

industrie (EuPC en Flexible Packaging Europe) in de gelegenheid zijn visie op de EFSA-opinie te 

geven. De industrie ziet in de voorstellen het grote voordeel dat de aanpak uitgerold zou kunnen 

worden naar alle voedselcontactmaterialen. Wel levert de mogelijke instelling van vier SML’s per 

stof erg veel extra werk op. De industrie verwelkomt de verfijning van de blootstellingsschattingen, 

maar wijst er wel op dat dan ook cijfers over gebruik van substanties en materialen moeten 

worden gebruikt, omdat anders een overschatting van de blootstelling zal plaatsvinden, met 

mogelijke ogenschijnlijke overschrijding van acceptabele niveaus. Dainelli wijst op bestaande data 

en geeft aan dat de industrie altijd bereid is om te praten over het verkrijgen van meer bruikbare 

data. daarnaast gaat Danelli in op de ideeën die er bij de industrie leven over het gebruik van 

allocatiefactoren en opde door de industrie gewenste “holistische” benadering van de FCM-

wetgeving, gebaseerd op blootstelling. Hiervoor is een beslisboom opgesteld voor de beoordeling 

van bekende en onbekende migrerende stoffen, als een beginpunt van discussie, die de industrie 

graag aangaat. 

 

Na de presentatie van de industrie leidt de Commissie de discussie in. De cruciale vraag is of de 

lidstaten verder willen met deze aanpak; het zou een belangrijke aanpassing van de wetgeving 

vergen. Veel lidstaten geven aan de voorstellen interessant te vinden, hoewel er onzekerheid is of 

de te verwachten beperkte consequenties voor de daadwerkelijke SML’s de inspanning wel de 

moeite waard maken. Eén lidstaat merkt op dat het merkwaardig is om de risicobeoordeling bij 

plastics verregaande te verfijnen, terwijl bij andere materialen geen risicobeoordeling plaatsvindt. 

De Commissie heeft eerder aangegeven dat er een voorbeeld-EFSA-advies op basis van de nieuwe 

aanpak bestaat. Een lidstaat vraagt de Commissie dit voorbeeld ter beschikking te stellen. Dit zal 

gebeuren.  

De Commissie concludeert dat de vergadering verder wil met de voorgestelde aanpak. De 

Commissie zal daarom voor een volgende vergadering een discussiestuk opstellen over de 

consequenties van de nieuwe aanpak voor de bestaande wetgeving. 
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3. Aanpassing Verordening 10/2011 
 
Documenten: Commission working document about a Commission Regulation amending and 

correcting Regulation No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact 

with food (Regulation and Annex) 
 
De Commissie licht het voorstel toe. De eerder voorgestelde derogatie voor het testen van de OML 

bij droge voedingsmiddelen zal niet worden doorgezet; de rechtvaardiging hiervan is bij nader 

inzien onvoldoende. daarnaast is een nieuwe stof (FCM 1016) aan de lijst toegevoegd; deze was 

eerder vergeten. In de overwegingen is bij de overweging over het opnemen van een norm voor 

nikkel toegevoegd dat het hier gaat om een norm voor plastic FCM: voor andere FCM’s is dus geen 

sprake van een nikkelnorm. De overige aanpassingen zijn redactioneel. 

Discussie ontstaat over de bewoordingen in de Verklaring van Overeenstemming over de 

oppervlakte/volumeratio waarvoor de overeenstemmingsverklaring van toepassing is; het woord 

“maximum” zou worden toegevoegd, om aan te geven tot welke waarde de overeenstemming 

geldt. De vrees leeft dat afnemers van materiaal zullen eisen dat hier een hoge waarde wordt 

ingevoerd, hoger dan op basis van het onderzoek zou zijn gerechtvaardigd. Om aan dit bezwaar 

tegemoet te komend stelt de Commissie voor om een toelichtende zin toe te voegen: “insofar as it 

can be established on the basis of the tests and/or reasoning carried out to verify the compliance 

of the material or article”. Verschillende lidstaten vinden dit geen verbetering. Een lidstaat wijst op 

het tekstvoorstel dat zij de Commissie heeft doen toekomen. De Commissie zal hier naar kijken en 

het voorstel op dit punt aanpassen. 

Een lidstaat merkt op dat het schrappen van QMA’s omdat er inmiddels ook SML’s zijn vastgesteld, 

niet in alle gevallen een goed idee is. Bij het gebruik van olie als simulant kunnen aanwezige 

primaire aminen reageren met aldehyden in de olie en aldus niet voor analyse beschikbaar zijn, 

terwijl de stoffen wel migreren. De QMA’s van 2,4-diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine en 4,4’-

oxybis(benzeensulphonylazide) moeten daarom behouden blijven. Feitelijk zouden ook voor andere 

primaire amines QMA’s moeten worden vastgesteld in plaats van SML’s. 

Dit commentaar zal nog schriftelijk aan de Commissie worden doorgegeven. 

De Commissie zal het voorstel aanpassen op grond van de gemaakte opmerkingen. 

 

4. Autorisatie van recycleprocessen (Verordening 282/2008) 
 
Opnieuw moet de Commissie melden dat er geen voortgang is gemaakt. Een belangrijke vraag is 

hoe wordt bewaakt dat aan de voorwaarden van de beschikkingen t.a.v. de effectiviteit van de 

kritische stappen wordt voldaan. De Commissie overweegt hiervoor een vorm van monitoring door 

de autoriteiten voor te schrijven en vraagt lidstaten dit idee intern te bespreken. 

 

5. Aanbeveling monitoring minerale oliën 
 
De Commissie geeft een korte presentatie van de ontwikkelde guidance. De formuleringen over 

“papieren en kartonnen verpakkingen” als overwegende bron van MO zijn aangepast, omdat te 

eenzijdige aandacht voor verpakkingen mogelijk het zicht vertroebeld op andere bronnen van 

minerale oliën. Bovendien kan papier en karton ook in andere vorm dan als verpakkingsmateriaal 

voorkomen (bijv. als (schimmelvoorkomende) vochtabsorptie langs de wanden in vrachtschepen). 

Een lidstaat merkt op dat ook de overwegingen meer over ‘voedselcontactmaterialen” dan over 

”verpakkingen” moet spreken. 

De Commissie meldt dat de ontwikkeling van de guidance voor monsterneming en analyse nog 

enige tijd zal vergen; daarom is besloten de aanbeveling al vast te stellen voordat de guidance 

gereed is. Op die manier kunnen lidstaten zich beter voorbereiden op de monitoring. Een lidstaat 

betwijfeld het nut van de analyse van MNO in verpakkingen die al in contact zijn met 

voedingsmiddelen. Ook hierover zal in de guidance nader worden ingegaan. Duitsland herhaalt de 

toezegging van BfR om mee te werken aan de guidance. Het uitvoeren van de analyses is een zeer 

complexe zaak; om betrouwbare en vergelijkbare resultaten te verkrijgen is zeer veel aandacht 

voor de interpretatie van de chromatogrammen nodig. Duitsland herhaalt eveneens de bereidheid 

medewerkers van andere lidstaten een training op dit vlak te geven. 

De Commissie zal het voorstel verder aanpassen en op 12 september a.s. volgende week in de 

Commissiewerkgroep milieucontaminanten besproken. Gestreefd wordt naar behandeling in het 

Permanent Comité van 20 september a.s. (vergadering inmiddels geannuleerd). 
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6. BPA 
 
De Commisie meldt de voortgang in dit dossier. Oorspronkelijk was bespreking van de verordening 

(wijziging SML in plastics en SML voor coatings) beoogd in het Permanent Comité van 20 

september a.s. Omdat de nadere opinie van EFSA (n.a.v. het RIVM-rapport) pas eind september 

wordt verwacht schuift dit één vergadering op.  

 

De volgende vergaderingen van de CWG FCM is voorzien op 27 en 28 oktober 2016. 

 
Den Haag, 21 september 2016 


