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De wetgeving voor oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen wordt per 

1 januari 2007 aangepast. Dit artikel beperkt zich tot voedselcontactmaterialen gemaakt

van plastic, zoals transportbanden en verpakkingen. Voor gebruikers van deze materialen

kan de nieuwe wetgeving grote gevolgen hebben. Snelle actie is geboden.

Additieven gebruikt in plastics zijn in Ne-
derland gereguleerd via twee paragrafen
in hoofdstuk 1 (plastics) van het Verpak-
kingen-en-gebruiksartikelenbesluit.
Paragraaf 2.3 bevat stoffen die op Euro-
pees niveau gereguleerd zijn via EU-richt-
lijn 2002/72/EC, ook wel aangeduid met
‘positieve lijst’. Deze lijst wordt op dit
moment als niet compleet beschouwd.
In paragraaf 2.4 staat een tweede lijst
met daarop additieven die toegelaten
zijn op nationaal niveau (samen met
polymerisatiehulpstoffen). Nederland
heeft dus een complete lijst door combi-
natie van de EU-lijst en de nationale lijst.
Een additief dat aan plastic wordt toege-
voegd, moet dus op een van de twee lijs-
ten staan en voldoen aan de daarin ge-
noemde beperking of specificatie (bij-

voorbeeld een specifieke migratielimiet).
Meer informatie over wetgeving van
voedselcontactmaterialen, waaronder
bovengenoemde richtlijn, is te vinden op
www.foodcontactmaterials.com.

2007
Per 1 januari 2007 wordt de positieve
lijst uit de EU-richtlijn als compleet be-
schouwd. Dat houdt onder meer in dat
nationale lijsten met additieven van lid-
staten vervallen. De additieven uit para-
graaf 2.4 zijn vanaf dat moment dus ver-
boden en zullen uit het Verpakkingen-en-
gebruiksartikelenbesluit worden ge-
schrapt.
Indien van een additief op een nationale
lijst voor 1 januari 2007 een dossier wordt
ingediend, zal de stof op een tijdelijke

EU-additievenlijst worden geplaatst.
Deze stof mag dan nog worden gebruikt
tot het dossier wordt behandeld. Wordt
het dossier in 2007 of later ingediend,
dan mag de stof pas worden gebruikt
nadat het dossier is behandeld. Hetzelfde
geldt voor additieven die nog niet op een
nationale lijst staan.

Overschakelen
Producenten van verpakkingen moeten
zo nodig voor 1 januari 2007 zijn overge-
schakeld op materialen die wel op de
definitieve of tijdelijke EU-additievenlijst
staan. Probleem daarbij is dat op dit
moment nog onbekend is welke stoffen
op de tijdelijke lijst (komen te) staan.
In principe kan iedereen een dossier van
een additief maken en indienen. Voor de
meeste eindgebruikers en producenten
van plastics is dat echter te kostbaar.
Dossiers van additieven worden daarom
meestal door de producent van het addi-
tief ingediend.
Gebruikers van materialen onderschatten

de effecten van het compleet worden van
de EU-additievenlijst. Zij realiseren zich
vaak niet dat het inzicht krijgen in het
gebruik van additieven enige weken tot
maanden kan duren. Ook is het verande-
ren van een grondstof vaak niet zo een-
voudig als men denkt. Zij doen er dan
ook verstandig aan om snel actie te on-
dernemen, zo dit nog niet is gebeurd.
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Overzicht van status additieven

Situatie Additieven ver- Niet-geliste Additieven ver-
meld op natio- additieven meld op EU- 
nale lijst lijst

Tot 1/1/2007 Mogen worden Mogen niet worden Mogen worden
gebruikt gebruikt gebruikt

Na 1/1/2007 Geen dossier Mogen niet Mogen niet N.v.t.
ingediend worden gebruikt worden gebruikt
Dossier ingediend Deze verbindingen Mogen worden Mogen worden
voor 1/1/2007 komen op een gebruikt nadat gebruikt

tijdelijke lijst en het dossier is
mogen worden behandeld en
gebruikt voordat het additief is
het dossier is goedgekeurd
behandeld

Dossier ingediend Mogen worden Mogen worden N.v.t.
na 1/1/2007 gebruikt nadat het gebruikt nadat

dossier is behan- het dossier is
deld en het addi- behandeld en
tief is goedgekeurd het additief is 

goedgekeurd

Informatie krijgen vergt weken tot
maanden; onderneem snel actie!


