Programma
09.00 – 09.30 uur

Inloop en ontvangst

09.30 – 09.35 uur

Welkom en opening
ochtendvoorzitter Kris Callaert, Projectmanager kunststofverpakkingen en
voedselcontact NRK

09.35 – 10.15 uur

Veiligheidsbeoordeling van voedselcontactmaterialen
Selma Dieperink, Afdelingsmanager Registration Services and Risk Assessment
Triskelion
Hoe identificeer je verbindingen door ongeplande en ongewenste stoffen in
het materiaal en toon je de veiligheid ervan aan? Veel nieuwe informatie over
de gevaarseigenschappen van stoffen is inmiddels voor een breed publiek
beschikbaar. Ook alternatieven voor dierstudies, zoals QSARs (voorspellende
modellen) vinden hun weg in een veiligheidsbeoordeling. Selma legt uit hoe je
deze informatie op een valide manier kunt toepassen in een veiligheidsbeoordeling. Hoe kun je een uitspraak doen over de onzekerheid die overblijft?

10.15 – 10.55 uur

MOSH/MOAH migratie tegengaan door adsorptie-techniek
Wil Tieltjes, Manager Packaging Optimization Smurfitt Kappa Development
Centre
De aanwezigheid van minerale oliën in gerecyclede papieren verpakkingen en
de overgang (migratie) naar levensmiddelen is nog steeds actueel. Zolang het
aan de bron (drukinkten) niet is opgelost, moet op andere manieren worden
geprobeerd migratie tegen te gaan. Naast het inzetten van materialen met
barrière-eigenschappen kan migratie ook met ‘adsorptie-technieken’ worden
voorkomen. Het door Smurfit Kappa ontwikkelde karton (MB12®) is de laatste
jaren uitvoerig getest door gerenommeerde onderzoekinstituten in binnen- en
buitenland. U hoort de laatste stand van zaken.

10.55 – 11.20 uur

Koffiepauze

Programma themadag Voedselcontactmaterialen | 9 mei 2019

11.20 – 12.00 uur

12.00 – 12.40 uur

12.40 – 13.30 uur
13.30 – 14.10 uur

14.10– 14.50 uur

14.50 – 15.30 uur

15.30 – 15.40 uur

15.40 – 16.45 uur

A proposal of improving transparency and communication in the food
contact materials supply chain. The development of a voluntary register
repository of risk analysis carried out by industry.
Dario Dainelli, Regulatory Advisor Polymer Comply Europe (Engelstalig)
He will present the work carried out by Polymer Comply Europe, as well as
other sector’s Association, aimed at improving transparency and increase trust
in the risk assessment carried out by the industries composing the food contact
materials’ stakeholders chain. Dario will focus in particular on the proposal
concerning an IT based system that would allow sharing information in the
chain, as well as facilitating control by the relevant Regulatory Authorities in the
EU Member States.
De toekomst van de FCM-wetgeving in Nederland en de EU
Hidde Rang, Beleidsadviseur Voedselveiligheid, ministerie VWS
De Europese Commissie evalueert momenteel haar wetgeving voor
voedselcontactmaterialen. Kritiek op de wetgeving is er genoeg: Er is te veel, er
is te weinig, de regels zijn te gedetailleerd of te globaal. Wat is de nieuwe
richting die de Europese wetgeving inslaat en wat betekent dat voor de ‘Dutch
Warenwet’?
Lunchbuffet en gelegenheid tot netwerken
Gecertificeerde circulaire polymeren
Marc Jamin, Director Government Relations, SABIC
Kunststoffen zijn waardevol en hebben veel voordelen. Marc vertelt hoe SABIC
zich als eerste in de branche inzet om met een hoogwaardig chemisch
recyclingproces plastic op te schalen naar het oorspronkelijke polymeer.
Voedselcontactmaterialen op basis van post-consumer-recycling
Job Ridderbecks, Food Contact Technical Specialist, Intertek
Onder zowel consumenten als autoriteiten leeft een grote vraag naar
duurzaamheid. Recyclen lijkt een ‘must’ voor het tegengaan van de plasticafvalproblematiek. Hoe borgen we de veiligheid van de consument als we deze
materialen in contact met voedsel gebruiken?
Ontwikkelingen van duurzame verpakkingen en voedselveiligheid
Karen van de Stadt, Verpakkingskundige Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
Het KIDV doet onderzoek en deelt die kennis met bedrijven, zoals over de
recyclebaarheid van verpakkingen. Karen vertelt onder andere over de
recyclecheck die is ontwikkeld om fabrikanten te ondersteunen in het
ontwikkelen van hun (kunststof)verpakkingen. U krijgt inzicht in de keten van
inzamelen, sorteren en recyclen, en wat u kan doen. Ook gaat zij in op gebruik
van recyclaat en voedselveiligheid.
Terugblik en afsluiting
middagvoorzitter Judith Vermeulen, Senior Specialist Regulatory Affairs
Mars Wrigley Confectionery, voorzitter FNLI Expertgroep Food Contact Materials
Netwerkborrel
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