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Introductie

• Voorstelling Federatie NRK

• Algemeen kader voedselcontact wetgeving

• Wat brengt de toekomst?



Federatie Nederlandse Rubber- en
Kunststofindustrie
• 20 brancheverenigingen

• 470 lidbedrijven
• Producenten van rubber-, kunststof- of composietproducten en halffabricaten 

• Toeleveranciers van fossiele, biomassa en recyclaat grondstoffen en/of 
diensten leveren

Het doel van de NRK

Voorwaarden en kansen creëren voor een gezonde, winstgevende, 
innovatieve en duurzame bedrijfstak.



Beleidsplan 2016 – 2021

• HET ONDERNEMEN
De NRK ondersteunt bedrijven om duurzaam winstgevend te zijn en helpt te focussen op 
constante verbetering en vernieuwing van de onderneming en haar bedrijfsprocessen.

• DE PRODUCTEN EN DIENSTEN
De eisen die de markt en de samenleving stellen aan producten en diensten nemen toe. De NRK 
helpt leden om te innoveren, verduurzamen en minder CO2 uit te stoten en voorwaarden voor 
een circulaire economie scheppen.

• DE MENSEN
Evenwichtige arbeidsverhoudingen en attractief beroepsonderwijs en vakopleidingen versterken 
de industrie, de mens en maatschappij. 
NRK ondersteunt lidbedrijven om met werknemers evenwichtige en zorgvuldige 
arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen overeen te komen. En een aantrekkelijk en veilig 
arbeidsklimaat te creëren met kansen voor persoonlijke ontplooiing.

• DE MAATSCHAPPIJ
Beperking van CO2 uitstoot, energieverbruik en grondstoffen. Preventie van zwerfafval en plastic 
marine litter. Voorkomen van maatschappelijke schade en bevorderen de circulaire economie. 
Hierbij ondersteunt de NRK haar leden.





NRK Verpakkingen
Werkgroep Voedselcontact
• Activiteiten:

• 2x per jaar werkgroep vergaderingen
• Themadag voedselcontact (17/5/2018)
• Masterclass

• Samenwerking in Nederland
• KCL (Kunststof in Contact met Levensmiddelen)
• FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie)

• Samenwerking in Europa
• EuPC - Food contact Regulatory Experts Panel (FREP)

• Plastics Coordination Group (PCG) 
EuPC, FPE, Plastics Europe and CEFIC-FCA

• X-sector group
• PIJITF



Europese wet- en regelgeving

“Consumenten bescherming” tegen blootstelling aan chemische stoffen

• General food law

• REACH

• Biocide wetgeving

• Cosmetica wetgeving

• …

• Voedselcontact 

Kaderverordening EC 1935/2004



Kaderverordening EC 1935/2004

• Toepassingsgebied
• Direct en indirect voedselcontact

• Artikel 3: Algemene Eisen
• Productie onder GMP 2023/2006
• Bij normaal of te verwachten gebruik moet migratie van stoffen naar het voedsel

• Aantoonbaar VEILIG zijn
• Aantoonbaar INERT zijn

• Samenstelling van het voedsel niet wijzigen
• Organoleptische eigenschappen van het voedsel niet wijzigen

• Aanvullende eisen
• Traceerbaarheid
• Etikettering
• Verklaring van Overeenstemming en Documentatie



Materiaal Specifieke Maatregelen

• Materiaal Specifieke Maatregelen 
• Europese Specifieke maatregelen
• Nationale Specifieke maatregelen

• Geen specifieke maatregelen
 Self assessment door industrie

Land van productie is bepalend

Wederzijdse erkenning is van toepassing

Risico beoordeling van stoffen, inclusief contaminanten, reactie en degradatie producten
Lisette Krul

• EFSA (European Food Safety Authority)
Recent developments in the risk assessment of chemicals in food and their potential 
impact on the safety assessment of substances used in food contact materials

• Nederland: G4

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2016.4357


Voedselcontact wetgeving voor kunststoffen
Verordening 10/2011
• Compositionele vereisten: enkel gebruik van toegelaten stoffen

• Monomeren en Additieven 
• Europese positieve lijst (Annex 1, tabel 1) of uitgesloten van listing onder artikel 6.3

• Polymerisatiehulpmiddel, kleurstoffen en oplosmiddelen
• Nationale wetgeving: productie in Nederland Warenwet

Tjoena Siere
• Self assessment bij ontbreken van wetgeving in land van productie

• Katalysatoren en NIAS
• Self assessment

• Compliance vereisten
• Veiligheid

• Specifieke migratie limieten (SML) en andere eisen m.b.t. toegelaten stoffen
• Algemene eisen (Annex 2)

• Migratie van zware metalen
• Primary aromatic amines

• Inertie
• Totale migratie



Compliance assessment

• Inventarisatie van toepasselijke wetgeving
• Samenstelling van het product

(naast kunststof kunnen ook inkt, lijmen, coatings, etc. gebruikt zijn)
• Land van productie

• Inventarisatie van “potential migrants” met hun limieten
• Leveranciers documentatie
• Analytisch

• Bepalen van overeenstemming met de limieten
• Screening methodes
• Testmethodes

Nadine Thomis



GMP 2023/2006

• Garantie op “constant compliance” 
“die aspecten van kwaliteitsborging die ervoor zorgen dat FCM consistent 
worden geproduceerd en gecontroleerd, om ervoor te zorgen dat ze steeds 
in overeenstemming zijn met de toepasselijke regels”

• Resultaten van het compliance assessment zijn afhankelijk van:
• Samenstelling van het product
• Productie proces
Her-evaluatie van compliance status bij wijziging

GUIDELINES FOR GOOD MANUFACTURING PRACTICE FOR PLASTIC 
MATERIALS AND ARTICLES INTENDED FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS
Kathleen Malfroy



Toekomstige wetgeving

• Evaluatie Kaderverordening 1935/2004
Efficiëntie en effectiviteit 

• Europese regelgeving voor niet geregelde FCM
• Bedrukte voedselcontact materialen (2018)



Visie 2025 (EuPC)
Toekomstige voedselcontact wetgeving 

• Van toepassing zijn op alle voedselcontact materialen
• ongeacht of deze door een Europese specifieke maatregel is geregeld of niet
• ongeacht of het binnen de EU geproduceerd is of niet

• Om veilige FCM en FCA’s te produceren, zijn er 2 stappen noodzakelijk:
• Stap 1 - Beoordeling van gevaren door stoffen. 

Toxicologische beoordeling van de stoffen en het definiëren van risicobeheersmaatregelen 
(RMM), zoals blootstellingslimieten of migratie limieten.
• risico beoordeling op basis van self assessment door industrie 
• aan de hand van erkende methodes (standard protocol)
• gecontroleerd door 3th party’s en 
• waarvan de informatie in een centrale database beschikbaar is.

• Stap 2 - Conformiteit met RMM. 
Demonstreren dat de FCM of FCA voldoet aan de RMM onder normale of te verwachten 
gebruiksomstandigheden.
• het compliance assessment, op basis van samenwerking in de supply chain, gebeurt op basis van 

informatie vanuit de centrale database 
• via gedefinieerde protocollen waarop 
• controle door 3th party’s van toepassing is.


