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31 maart 2022
Vergadering Deskundigenoverleg Contactmaterialen Levensmiddelen
van 12 april 2022

AGENDA
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het
Deskundigenoverleg Contactmaterialen Levensmiddelen van het Regulier
Overleg Warenwet op dinsdag 12 april 2022. De vergadering vindt plaats bij
ZZiin Cenference Center Den Haag.
Aanvang: 10.00 uur
Voorzitter van deze vergadering is hr ir. J.A. Raaijmakers
1. Voorstelronde en vaststelling agenda
2. Mededelingen
•
De notificatieprocedure van de Wijziging Warenwetregeling
verpakkingen en gebruiksartikelen is afgerond en heeft geen
comentaar opgeleverd. Wel heeft de publicatie enige vertraging
opgelopen. De publicatie wordt nu begin april 2022 verwacht, met
inwerkingtreding op 1 juli 2022.
•
De Raad van Europa nodigt alle betrokkenen uit om commentaar te
geven op de draft 2nd edition of the Metals and Alloys Technical
Guide tijdens de publieke consultatie die loopt tot 29 april 2022.
De consultatie en de bijbehorende documenten kunt u vinden
onder: https://go.edqm.eu/lpFCM.
3. Consultatie concept-Beneluxverordening betreffende materialen en
voorwerpen van metaal en legering die bestemd zijn om in aanraking te
worden gebracht met levensmiddelen.
De Raad van Europa heeft in 2013 een technisch richtsnoer uitgegeven
waarin is vastgelegd wat acceptabele afgiften van metalen en legeringen
uit voedselcontactmaterialen zijn. Dit richtsnoer is opgesteld door
internationale experts, maar heeft geen wettelijke status. De landen van
de Benelux hebben het voornemen dit richtsnoer vast te leggen in een
Beneluxverordening zodat de eisen aan deze voedselcontactmaterialen in
de Benelux hetzelfde zijn. De bepalingen zullen van kracht worden in
plaats van de tekst over metalen in de Warenwetregeling verpakkingen en
gebruiksartikelen (bijlage, deel A, hoofdstuk IV). De verordening is
meegestuurd als bijlage 1. De wijzigingen in het richtsnoer van de Raad
van Europa die nu ter discussie zijn (zie punt mededelingen) zullen op een
later tijdstip in deze verordening worden opgenomen.
4. Aanpassing Warenwetregeling kaaskorstbedekkingsmiddelen
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In deze Warenwetregeling zijn tot nu toe andere (minder) kleurstoffen
aangewezen voor gebruik in kaaskorstbedekkingsmiddelen (niet-eetbare
kaascoatings), dan in de additievenwetgeving voor (eetbare) kaaskorst zijn
toegelaten. Naar aanleiding van het verbod op titaandioxide is besloten de
Warenwetregeling te harmoniseren met de additievenwetgeving. Een
voorstel voor deze wijziging is ter bespreking meegezonden als bijlage 2.
5. Afscheid Jac Raaijmakers als voorzitter van het ROW/DCL
Sinds 2009 heeft Jac Raaijmakers zeer betrokken de vergaderingen van
het ROW/DCL voorgezeten. Vandaag is zijn laatste vergadering.
6. Rondvraag

De secretaris,
T.E.J. de Haas

