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Agenda

• Plastic value chain & regelgeving voor food contact plastics

• Huidige regelgeving voor gerecycleerde kunststoffen
• Post industrial gerecycleerde kuststoffen

• Post consumer gerecycleerde kuststoffen

• Toekomst regelgeving voor gerecycleerde kunststoffen



Plastic value chain

Food Contact 
Chemicals

FCC

Food Contact 
Materials

FCM

Food Contact 
Articles

FCA
Packed food

• Monomers
• Additives
• Colorants
• Solvents
• Polymer production aids
• Aids to polymerization

• Polymers
• Compounds
• Masterbatches
• Printing inks
• Adhesives 

• Films
• Thermoformed sheets
• Bottles
• Containers 
• …





Binding National Legislation

Framework Regulation
1935/2004

GMP Regulation
2023/2006

excluding the production of starting 
substances

COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on 
plastic materials and articles intended to come into contact with food

12 times amended
Commission Regulation (EU) No 2019/37 of 10 January 2019

Rules for authorized FCC

Article 5
Union list of authorized substances

Annex 1, table 1
Limits & restrictions

Article 6 
Derogations for substances not 

included in the Union list
Risk assessment Article 19

Monomers Additives polymer 
production aids

macromolecules 
obtained from 

microbial 
fermentation

colorants 
& solvents

salts of …, 
mixtures of 

…, polymeric 
additives & 

prepolymers

NIAS & aids to 
polymerization

Additives 
included on 
provisional 

list



Regelgeving voor food contact plastics EU 10/2011

Food Contact 
Chemicals

FCC

Food Contact 
Materials

FCM

Food Contact 
Articles

FCA

Positive list
• Purity criteria
• SML / SML(T)
• QM / QMA
• Restrictions in use
Self assessment
• Exposure limits

• Rules on authorized 
substances

• Functional barrier for 
non-authorized 
substances

• Risk assessment under 
article 19

• Restrictions in use

RISK ASSESSMENT / COMPLIANCE ASSESSMENT

Compliance assessment
• Organoleptic properties
• Overall Migration
• General requirement

Annex 2
• Restrictions from FCC & FCM
• Restrictions from national 

legislations (color bleeding, 
…) & self assessment

RISK COMMUNICATION (DoC – adequate information)





Post Industrial Recycling

Mechanical recycling Chemical recycling



Post Consumer Recycling

Mechanical recycling Chemical recycling



Voorschriften voor materialen en voorwerpen 
van gerecycleerde kunststof
• Gerecycleerde kunststof afkomstig van een toegelaten 

recyclageproces

• Kwaliteitsborgingssysteem dat garandeert dat de gerecycleerde 
kunststof aan de voorschriften van de toelating voldoet (GMP)



EU Regulation 10/2011

Framework Regulation
1935/2004

GMP Regulation
2023/2006

COMMISSION REGULATION (EC) No 282/2008 of 27 March 2008 

on recycled plastic materials and articles intended to 

come into contact with foods

Toepassingsgebied

Under the scope of 282/2008
post consumer mechanical recycling 

Not under the scope of
282/2008

FCC derived from 
chemical 

depolymerization

unused plastic 
production offcuts 

and/or process scraps

recycled plastic used 
behind a plastic 

functional barrier

Closed loop
Decontamination 

process



Voorwaarden voor de toelating van 
recyclageprocessen (mechanical recycling)

INPUT PROCES OUTPUT

• Kunststofinput moet 
afkomstig zijn van kunststof 
FCA die zijn vervaardigd 
overeenkomstig EU 10/2011

• Kwaliteitseisen voor 
inputkunststof

• Close loop
Kunststofinput moet afkomstig zijn 
van een gesloten en 
gecontroleerde productketen

• Decontaminatie
Het proces moet in staat zijn om 
elke verontreiniging van de 
kunststofinput te beperken tot een 
concentratie die geen risico voor 
de gezondheid oplevert

• De kwaliteit van de gerecycleerde 
kunststof moet worden 
gekarakteriseerd en 
gecontroleerd  in lijn met artikel 
3 van de kaderverordening

• Voorwaarden voor het gebruik 
van de gerecycleerde kunststof 
worden vastgesteld



Historie

1 July 2008
Guidelines on submission of a dossier for 
safety evaluation by the EFSA of a 
recycling process
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajourn
al/pub/717

20 July 2011
Scientific Opinion on the criteria to be 
used for safety evaluation of a 
mechanical recycling process to 
produce recycled PET
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajou
rnal/pub/2184

28 maart 2008
Publicatie EU 282/2008

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/717
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2184


Scientific Opinion on the criteria to be used for safety evaluation of a 
mechanical recycling process to produce recycled PET

• Verontreiniging van PET flessen
• Voedsel gerelateerde verontreiniging (limonene: 2,9 mg/kg PET (gemiddeld))
• Plastic gerelateerde verontreiniging (adipates, phthalates, erucamide dioctyl adipate tot 0.5 mg/kg)
• Verontreiniging door onecht gebruik van de flessen door de consument

• tolueen tot 6750 mg/kg PET (0,67%)
• 0,03-0,04% van alle onderzochte PET flessen
→ 1.4 tot 2.7 mg tolueen/kg PET

Verontreiniging = 3 mg/kg PET

• Migratie limieten voor verontreiniging
• Exposure limiet voor verontreiniging: 0.0025 μg/kg bw/day (exposure limiet voor genotoxische stoffen)
• Exposure scenario’s

• Algemeen gebruik: baby van 5 kg consumeert 0,75 l/day vanuit 100% gerecycleerd PET (meest kritisch)
• Adults only:  persoon 60 kg consumeert 1 l/dag, verpakt in fles gemaakt van 100% gerecycleerd PET

• Migratie limieten verontreiniging
• Algemeen gebruik 0,017 μg/kg food ~ 0,000017 mg/kg
• Adults only 0,75 μg/kg food ~ 0,00075 mg/kg

• Minder dan 5% non-food flessen
Alle non-food PET flessen zijn geproduceerd van Food Grade PET (Plastics Europe)

• Contact condities: 12 maand bij 25oC



Proces evaluatie bij challenge test

Berekening van maximale concentratie verontreiniging in PET op basis van 
modelling (Cmod)

• Migration modelling
Overestimation 5-100 times

• Migratie limieten voor modelling (=migratie limiet  X5)
• Algemeen gebruik 0,1 μg/kg
• Adults only 3,75 μg/kg

• Residuele content van verontreiniging na cleaning < Cmod

→EFSA processes can produce safe material, if…

→ Safety depends on enforcement



Historie

1 July 2008
Guidelines on submission of a dossier for 
safety evaluation by the EFSA of a 
recycling process
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajourn
al/pub/717

20 July 2011
Scientific Opinion on the criteria to be 
used for safety evaluation of a 
mechanical recycling process to 
produce recycled PET
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajou
rnal/pub/2184

28 maart 2008
Publicatie EU 282/2008

2015
EFSA opinion on safety 
assessment for recycling of 
HDPE bottles

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/717
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2184


EFSA opinion for recycling of HDPE bottles

EFSA opinion on the safety assessment of the processes ‘Biffa Polymers’ and ‘CLRrHDPE’ 
used to recycle high-density polyethylene bottles for use as FCM

• HDPE flessen, voornamelijk melk, verzameld via post-consumenten verzamelsystemen

• Maximaal 1% van non-food applicaties

• Toepassing van het HDPE recyclaat:
• < 50% in virgin HDPE flessen voor eenmalig gebruik (melk en fruitsap bij gekoelde condities)
• < 30% in virgin PP kratten voor het verpakken van vlees en groenten & fruit

• Criteria voor de veiligheidsevaluatie van gerecycleerd HDPE zijn gelijk aan de principes 
voor PET

• Conclusie
• Beperkte efficiëntie van decontaminatie proces bij HDPE
• Veilig voor gebruik in PP kratten voor groenten en fruit (bij kamertemperatuur of lager)
• Aanvullende gegevens noodzakelijk voor de andere toepassingen

• Monitoring van post-consumer HDPE-flessen vóór recyclage
→ verfijnen van de challenge test scenario’s

• Aanvullende studie van de bepaling van diffusiecoëfficiënten in HDPE bij gekoelde-temperaturen 
→ verbeteren van het migratiemodel



Heden

1 July 2008
Guidelines on submission of a dossier for 
safety evaluation by the EFSA of a 
recycling process
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajourn
al/pub/717

20 July 2011
Scientific Opinion on the criteria to be 
used for safety evaluation of a 
mechanical recycling process to 
produce recycled PET
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajou
rnal/pub/2184

28 maart 2008
Publicatie EU 282/2008

1 januari 2019
+/- 140 processen met 
positieve EFSA goedkeur

• EC “Decisions”
• Opstellen van register
• Officiële controle

2015
EFSA opinion on safety 
assessment for recycling of 
HDPE bottles

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/717
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2184


Timing DG Sante

• Vullen en corrigeren van de database met 
individuele beperkingen 
(vanuit de individuele adviezen van de EFSA)
January 2019

• Standing Committee 5 April 2019 
“Decisions” zullen worden gestemd

• May 2019 “adoption of decisions” voorzien

• Decisions by Summer 2019
• Ownership, licences, sold authorizations, 

etc. will be specified in decisions

• Monitoring taken out



Officiële controle
Wat moet gecontroleerd/gedocumenteerd worden?

• European Commission Authorization Decision

• Quality Assurance System (QAS) & Quality Control System (QCS)

• Traceerbaarheid over de gehele supply chain

• Compliance Monitoring Summary Sheet (CMSS)

• Incidentiele verontreiniging

• Labeling van recycled plastics

• Declaration of Compliance



CMSS

Full 
dossier

EFSA 
Opinion

Critical 
parameters

Authorization 
decision Internal documents

(manuals, GMP, …)

Compliance 
Monitoring 

Summary Sheet



Gerecycleerde kunststof buiten het 
toepassingsgebied van EU 282/2008
• Chemische recyclage

• Zuiverheidscriteria voor FCC conform EU 10/2011

• Functional barrier (gedefinieerd onder EU 10/2011)
• Meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof

• Migratie van niet-toegelaten stoffen door een functionele sperlaag een 
maximum van 0,01 mg/kg in levensmiddelen

• Niet van toepassing voor stoffen die mutageen, kankerverwekkend of giftig 
voor de voortplanting zijn

• Post Industrial mechanische recyclage
• Volledig 10/2011



Potententiele problemen

• Hoe aantonen dat er in het materiaal achter een functionele barrière 
geen stoffen aanwezig zijn die CMR zijn
• SML Functionele barrière 0,01 mg/kg

• SML genotoxische stoffen 0,000017 mg/kg

• Post-Industrial recycling van gerecycleerde materialen, aanwezig 
achter een functionele barrière, in nieuwe enkel-laags producten

• Thermisch niet-stabiele kleurstoffen vanuit drukinkten in extruders



Toekomst?

• Juli 2018: voorstel draft amendement op 282/2008

• Uitbreiding van het toepassingsgebied van 282/2008

• EFSA Scientific opinions voor andere materialen
gevolgd door indienen van dossiers, …

• Status: ON HOLD



https://www.eventbrite.nl/e/tickets-themadag-voedselcontactmaterialen-58851093204

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-themadag-voedselcontactmaterialen-58851093204



