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Wetgeving & Kwaliteit
Thema: Veilig verpakken

“Herevaluatie van alle plastic materialen 
die worden gebruikt voor het produceren 
en verpakken van voedingsmiddelen is 
door PIM nodig.” Karl Ehlert van Keller 
and Heckman LLP maakte op het congres 
van de Nieuwsbrief Voedselveiligheid over 
contaminanten in verpakkingsmaterialen 
de implicaties duidelijk van de nieuwe 
regelgeving voor kunststof contactmate-
rialen. In de plasticrichtlijn – binnenkort 
de PIM – zijn positieve lijsten opgenomen 
van monomeren, additieven, die toege-
staan zijn in kunststoffen. Tevens zijn de 
maximale hoeveelheden aangegeven die 
van deze stoffen naar het levensmiddel 
mogen migreren en de te gebruiken test-
methoden om dat te bepalen. 

Veranderingen simulanten
De migratietesten worden uitgevoerd 
met simulanten. Deze simulanten zijn 
afhankelijk van het type levensmiddel 
waarmee het kunststof in contact komt. 
In de nieuwe wetgeving is een aantal 
simulanten gewijzigd (zie tabel) en daar-
door kan het zijn dat er straks met meer-

dere simulanten moet worden getest. 
Daarnaast zijn de reductiefactoren veran-
derd die voor specifieke voedingsmidde-
len op de gevonden migratiewaarde 
mogen worden toegepast. Ehlert: “Waar 
het bij chocolade een reductiefactor 5 
was, is dat nu 3. Het kan zijn dat een ver-
pakking voorheen wel en straks niet vol-
doet aan de wetgeving.”

Overall migratielimiet
De wet kent de overall migratielimiet als 
maat voor de inertheid van het contact-
materiaal, vertelde Daniël Vloeberghs 
van het Belgisch Verpakkingsinstituut. 
Was die voorheen 60 mg/kg of 10 mg/dm2 
voor contact met andere producten dan 
zuigelingen- en peutervoeding, nu is dat 
(alleen) 10 mg/dm2.  
Ehlert rekende voor hoe dat voor een 
kunststof fles van 750 ml kan betekenen 
dat binnen de oude richtlijn aan de over-
all migratielimiet wordt voldaan, maar 
onder de PIM niet meer. De limiet voor 
zuigelingen- en  peutervoeding is met 60 
mg/kg ongewijzigd gebleven. 

Specifieke migratielimiet
Voor bekende componenten die uit een 
verpakking kunnen migreren, zoals buta-
dieen of vinylchloride, stelt de wet speci-
fieke migratielimieten. Op de lijst staan 
885 componenten. Ook hiervoor liggen 
de te gebruiken simulanten en de testop-
zet vast. Voor een aantal gevallen veran-
dert met PIM de testconditie voor de spe-
cifieke migratietest. “Met name voor pro-
ducten met een shelf life van meer dan 
dertig dagen is dit het geval; er gelden 
straks specifieke condities waarbij getest 
moet worden bij hogere temperaturen”, 
verduidelijkte Ehlert.
Waar nu  een testset voldoende is voor de 
bepaling van zowel de overall als speci-
fieke migratie, is er onder PIM voor beide 
een andere testset. Dit kan leiden tot een 
vermeerdering van migratietesten.

Implementatie
PIM wordt per 1 mei 2011 van kracht. Pro-
ducten die voor die datum op de markt 
zijn gebracht, mogen tot 31 december 
2012 worden verkocht. Voor de periode 
2013 tot en met 2015 geldt een over-
gangstermijn wat de gebruikte migratie-
testen betreft.  
Vanaf 1 januari 2016 moeten alle gebruik-
te voedselsimulanten en testcondities 
conform PIM zijn om vast te stellen of het 
kunststof verpakkings- of contactmateri-
aal mag worden gebruikt voor het betref-
fende voedingsmiddel.
Belangrijk is verder dat PIM een verorde-
ning is, waar er voorheen een richtlijn 
gold. Een verordening is direct toepas-
baar in alle lidstaten. Een richtlijn geeft 
‘slechts aanwijzingen’ voor aanpassingen 
in nationale wetgeving.

Voedingsmiddelenfabrikanten moeten aan de slag met ‘PIM’. PIM staat voor Plastic Implementation 

Measure. Het is de nieuwe verordening (EU) No. 10/2011 die per 1 mei 2011 de Plasticrichtlijn 2002/72 

vervangt. Kunststof verpakkingsmaterialen en andere contactmaterialen die aan de huidige 

wetgeving voldoen, voldoen niet automatisch ook aan eisen die de PIM aangeeft.
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Tabel 1. Te gebruiken voedselsimulanten voor het uitvoeren van migratietesten 
met kunststof contactmaterialen.

Soort voedingsmiddel Huidige situatie PIM

Waterig Water

(simulant A)

10% ethanol

(simulant A)

Zuur (pH<4,5) 3% azijnzuur

(simulant B)

3% azijnzuur

(simulant B)

‘Ethanol’-achtig 10% ethanol

(simulant C)

20% ethanol

(simulant C)

Semi-vet 50% ethanol

(simulant D)

50% ethanol

(simulant D1)

Vet Olijfolie

(simulant D)

Plantaardige olie

(simulant D2)

Droog Geen simulant voorgeschreven TENAX

(simulant E)
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