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Materialen
Wetgeving

Anders dan in Japan en de Verenigde Sta-
ten is het gebruik van actieve en intelli-
gente verpakkingen in Europa nog erg
beperkt. Een van de belangrijkste oorza-
ken is de Europese wetgeving, meer speci-
fiek de kaderrichtlijn 89/109/EEC [2]. Hier-
in wordt gesteld dat voedselcontactmate-
rialen geen bestanddelen mogen afgeven
in hoeveelheden die een gevaar kunnen
opleveren voor de volksgezondheid of een
onaanvaardbare wijziging in samenstel-
ling, geur, smaak, kleur of consistentie
kunnen veroorzaken (zie ook ‘Superricht-
lijn voor plastics op komst’, pp. 10-12).

Voor plastics zijn deze basisprincipes ver-
taald in specifieke richtlijnen die regelen
welke stoffen mogen worden gebruikt
om plastics voor voedselcontact te fabri-
ceren (richtlijn 2002/72/EC). Onderdeel
van deze richtlijn is de ‘positieve lijst’ van
stoffen die mogen worden gebruikt.
Daarnaast zijn er richtlijnen die een
limiet stellen aan migratie, zowel voor de
totale migratie als voor de migratie van
specifieke componenten.

Knelpunten
Voor actieve verpakkingen zitten er enke-
le knelpunten in de regelgeving. Ten eer-
ste is het bewust beïnvloeden van de con-
dities of samenstelling van het verpakte

product volgens de kaderrichtlijn niet
toegestaan – terwijl een actieve verpak-
king juist daarvoor bedoeld is. Daarnaast
is de kans groot dat een actieve stof niet
op de positieve lijst staat. Bovendien zal
een actieve verpakking die opzettelijk
een stof (bijvoorbeeld een conserveer-
middel) afgeeft aan de inhoud niet vol-
doen aan de gestelde migratielimieten.
De voorgeschreven meetmethoden zijn
ook niet altijd geschikt. Volgens deze
methoden moet het materiaal gedurende
een bepaalde tijd en bij een voorgeschre-
ven temperatuur in contact worden

gebracht met voedingsmiddelsimulanten
als water of 3% azijnzuur [3]. Een zuur-
stofabsorberende sachet op basis van
ijzerpoeder zou bij deze testen resulteren
in een te hoge migratie en een roestbrui-
ne voedingsmiddelsimulant. In de prak-
tijk wordt dit type zuurstofabsorbers ech-
ter niet gebruikt in vloeistoffen. De
migratie volgens de voorgeschreven
methode is in zulke gevallen daarom
geen goede maat voor de werkelijkheid.
Om deze knelpunten op te lossen en de
toepassing van actieve en intelligente
verpakkingen mogelijk te maken, is het
door TNO gecoördineerde EU-project
‘Actipak’ uitgevoerd [1].

Actipak
Op basis van het onderzoek aan actieve
en intelligente verpakkingen in het Acti-
pak-project zijn voorstellen voor amen-
dementen van de kaderrichtlijn opge-
steld. Op 17 november 2003 heeft de
Europese Commissie de aanpassingen
goedgekeurd. Met de nieuwe kaderricht-
lijn wordt het mogelijk materialen die de
condities of de samenstelling van verpakt
voedsel beïnvloeden (actieve verpakkin-
gen) te gebruiken, mits de verpakkingen
bedoeld zijn om de veiligheid, kwaliteit
en houdbaarheid van het voedsel te ver-
beteren. Ook de toepassing van verpak-
kingen die informatie geven over de kwa-
liteit van het product (intelligente ver-
pakkingen) wordt mogelijk, onder
dezelfde voorwaarden.
Het voorstel voor de kaderrichtlijn is nu
in behandeling bij de Council (de belang-
rijkste wetgevende en besluitvormende
instelling van de EU) en het Europese
Parlement. De kans op goedkeuring is
groot maar zal waarschijnlijk nog een
jaar op zich laten wachten. De nieuwe
kaderrichtlijn heeft dan wel de vorm van
een verordening, wat inhoudt dat de
bepalingen direct geldig zullen zijn in
alle EU lidstaten.

Voeding in actieve verpakking,

Actieve verpakkingen reguleren de condi-
ties en daarmee de kwaliteit van verpakte
levensmiddelen actief. Intelligente ver-
pakkingen geven informatie over de con-
ditie van het verpakte product gedurende
transport en opslag.
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Naast de nieuwe verordening is bij de
Commissie, in samenwerking met TNO,
een nieuwe richtlijn voor actieve en intel-
ligente concepten in voorbereiding met
meer specifieke eisen en meetprocedu-
res. Er gaat waarschijnlijk een jaar of vier
overheen voor er een specifieke richtlijn
voor actieve en intelligente verpakkingen
komt. Ook daarna zal de regelgeving nog
veranderen omdat het werkveld van
actieve en intelligente verpakkingen nog
volop in ontwikkeling is.

Testen
Een van de moeilijkste punten van actieve
en intelligente verpakkingen is het door
middel van testen aantonen dat de ver-

pakking voldoet aan de relevante richtlij-
nen (‘compliance testing’). Actieve en
intelligente verpakkingen kunnen name-
lijk uit zeer verschillende materialen
bestaan. Zuurstofabsorberende sachets,
bijvoorbeeld, die in Japan worden toege-
past, kunnen opgebouwd zijn uit ijzerpoe-
der, papier, laminaat, lijm, een coating en
drukinkt. Deze materialen zijn (nog) niet
allemaal op Europees niveau gereguleerd.
Daarom moet teruggegrepen worden op
de verschillende nationale wetgevingen.
In Nederland en Duitsland zijn alle types
voedselcontactmateriaal gereguleerd,
maar in de meeste landen is dit niet het
geval.

In principe geldt binnen de Europese lid-
staten dat een product dat is toegestaan
in een van de lidstaten ook door de andere
moet worden geaccepteerd. In de praktijk
blijkt dit niet zo te werken en moet de pro-
ducent toch vaak verschillende complian-
ce-testen laten doen. De specifieke richt-
lijn voor actieve en intelligente verpakkin-
gen die in voorbereiding is, zou het
probleem met betrekking tot acceptatie
op kunnen lossen. Voor bepaalde specifie-
ke materialen, zoals papier, die niet door
deze richtlijn zullen worden gereguleerd,
moet dan nog wel worden verwezen naar
nationale bepalingen. Voor producenten
lijkt het ook met alle aanpassingen in de
regelgeving nog niet eenvoudig om over-

eenstemming met de regelgeving aan te
tonen, vooral niet voor complexe syste-
men.
Het opstellen en invoeren van een Europe-
se ‘Code of Practice’ voor testen en certifi-
cering zou hiervoor een oplossing kunnen
zijn. Hiervoor moeten goede voorschriften
en richtlijnen worden opgesteld die erken-
de certificeringslaboratoria vervolgens
kunnen uitvoeren. Een dergelijke proce-
dure is ook gevolgd voor het opstellen van
een voorstel voor een richtlijn voor gere-
cyclede materialen waarin de certifice-
ringsprocedure wordt geïntroduceerd.

Toestemming
Nieuwe regelgeving voor actieve en intel-
ligente verpakkingen is in aantocht. Maar
wat te doen tot die tijd? Kunnen deze

nieuwe concepten al in de markt worden
gezet? Hiervoor zijn inderdaad mogelijk-
heden. Producenten of gebruikers van
nieuwe concepten kunnen hun systeem
(laten) toetsen aan de toekomstige veror-
dening en andere relevante richtlijnen.
Actieve en intelligente verpakkingen van
plastic moeten bijvoorbeeld voldoen aan
de samenstellings- en migratie-eisen
voor plastics. Dit betekent dat ook de
actieve component op de positieve lijst
moet staan. Bij actieve, releasende con-
cepten ligt dit iets anders. Daarbij wordt
de actieve component onderdeel van het
verpakte product. Daarom moet de actie-
ve component, bijvoorbeeld een conser-
veermiddel of een antioxidant, voldoen

aan de regelgeving voor levensmiddele-
nadditieven (richtlijn 95/2/EC).
Op basis van de toetsing kan bijvoor-
beeld door TNO een verklaring worden
opgesteld waarin staat dat het betreffen-
de systeem voldoet aan de kaderrichtlijn
89/109/EEC, rekening houdend met de
nieuwe ontwerpkaderrichtlijn en met de
toekomstige specifieke richtlijn, en daar-
om veilig is voor het bedoelde gebruik.
Wanneer een gebruikte actieve compo-
nent nog niet op de positieve lijst voor-
komt, kan door de producent van het
concept een petitie worden ingediend bij
de relevante autoriteiten om toestem-
ming voor gebruik te krijgen. Het verkrij-
gen van toestemming kan ongeveer zes
maanden duren, mits het dossier perfect
is en er geen vragen over komen (een
vraag kost zes maanden extra). Ook het
petitietraject kan door TNO uitgevoerd of
worden begeleid.
De stap naar de markt kan nu worden
gezet.
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mag dat?

Er zijn nu al mogelijkhe-
den om actieve en intel-
ligente verpakkingen
op de markt te brengen.

Het duurt waarschijnlijk een jaar of vier voor er een specifieke
richtlijn voor actieve en intelligente verpakkingen komt
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