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Wetgeving
Thema: Vers & Veilig

Actieve verpakkingen zijn verpakkingen 
die actief de inhoud van de verpakking 
veranderen. Globaal zijn er twee types: 
de absorbers en de emitters. De absor-
bers verwijderen ingrediënten uit het 
voedsel of de lucht in de verpakking door 
met deze stoffen te reageren. Te denken 
valt aan de reductie van zuurstof of het 
rijpingshormoon etheen bij fruit. De 
emitters zorgen juist dat er stoffen naar 
het voedsel toe migreren. Voorbeelden 
zijn ethanol, koolzuur en aromastoffen 

(bijvoorbeeld kaneel). 
Absorbers en emitters kunnen als een 
afzonderlijk en herkenbaar sachet wor-
den gebruikt, maar ook ‘verborgen’ in 
een film of aan de achterkant van het 
etiket.

Intelligent
Intelligente concepten zijn in veel geval-
len labels die iets zeggen over de toe-
stand van de inhoud. Bijvoorbeeld over 
het tijdstip waarop voedsel verpakt is, 
over bewaarcondities met betrekking tot 

tijd en temperatuur, de aanwezigheid 
van zuurstof in de verpakking (om lek-
ken te detecteren) of de aanwezigheid 
van sommige bacteriën. In veel gevallen 
zal er een verkleuring van de indicator 
plaatsvinden zodat de consument de sta-
tus kan zien.

Huidige wetgeving
Actieve en intelligente verpakkingen 
moeten sinds de publicatie van Kader-
verordening (EG) No. 1935/2004 in 2004 
voldoen aan de volgende eisen: 
– De niet-actieve en niet-intelligente 

onderdelen moeten voldoen aan de 
normale verpakkingswetgeving.

– De verpakking moet voldoen aan arti-
kel 3 van de Kaderverordening (die 
globaal zegt dat verpakt voedsel veilig 
moet zijn).

– Als er stoffen opzettelijk naar het 
voedsel of de gasruimte boven het 
voedsel toe emitteren, worden deze 
als voedseladditieven gezien en moet 
het voedingsmiddel dus ook voldoen 
aan de eisen van de additievenwetge-
ving.

– De opzettelijk geëmitteerde stoffen 
worden gezien als ingrediënten en 
moeten voldoen aan de eisen in Richt-
lijn 2000/13/EG wat betreft etikette-
ren, adverteren, enzovoort.

– Er mag geen maskering of misleiding 
van de consument zijn. De geur van 
afbraak van het voedsel mag dus niet 
worden geabsorbeerd door een actie-
ve absorber. Verder moeten intelli-
gente verpakkingen ook de geclaimde 
status weergeven.

Nieuwe wetgeving
Naar verwachting wordt de nieuwe, spe-
cifieke wetgeving in het eerste kwartaal 
van 2009 gepubliceerd. Grootste veran-
dering zal zijn dat de actieve en intel-
ligente concepten moeten worden geau-
toriseerd door de European Food Safety 
Authority (EFSA). Voor het overige blijven 
de huidige regels zoals in de Kaderveror-
dening van kracht. 
Na publicatie van de wet is er een transi-
tietijd van achttien maanden waarin pro-

ducenten van de concepten een dossier 
kunnen maken en indienen. Nadat EFSA 
de concepten heeft bekeken en de goed-
gekeurde concepten in een Besluit zijn 
gepubliceerd, mogen nog alleen geauto-
riseerde concepten worden gebruikt. 
Na autorisatie mogen de concepten 
gebruikt worden in vele applicaties (de 
applicaties hoeven niet geautoriseerd te 
worden). De voedselverpakkende indu-
strie moet erop toezien dat de verpak-
kingsapplicatie veilig is (zoals in artikel 
3 van de Kaderverordening is gesteld) en 
dat zij alleen geautoriseerde concepten 
gebruiken en voldoen aan eventuele res-
tricties (bijvoorbeeld voedseltype, maxi-
male contact tijd en/of temperatuur). 
Degene die een actieve of intelligente 
verpakking gebruikt moet over documen-
tatie beschikken dat dit volgens de voor-
schriften gebeurt en dat dit het beoogde 
effect heeft.

Begin volgend jaar zal de 

wetgeving voor actieve en 

intelligente verpakkingen 

worden uitgebreid met 

specifieke. Belangrijkste 

verandering is dat EFSA 

voortaan dergelijke concepten 

moet autoriseren. De 

overgangstermijn bedraagt 

achttien maanden. 
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Applicaties hoeven niet te 
worden geautoriseerd

Een zuurstofabsorber gaat vetoxidatie bij nootjes tegen.
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