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1. Doel
In deze omzendbrief wordt toelichting gegeven bij de implementatie van de wet van 4 september 2012
tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de
gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te
verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen.

2. Toepassingsgebied
Dit document is van toepassing op alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met
levensmiddelen voor kinderen van 0 tot 3 jaar in aanraking te komen.

3. Referentie
Wet van 4 september 2012 tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming
van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten,
teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen.
Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het
stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.
Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en
voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

4. Definities en afkortingen
BPA: bisfenol A
SML: de Specifieke Migratie Limiet is de maximale hoeveelheid van een bepaalde stof die een
materiaal of voorwerp aan levensmiddelen of levensmiddelsimulanten mag afgeven.

5. Wet van 4 september 2012
Op 4 september 2012 werd de wet op het verbod op bisfenol A afgekondigd. Door deze wet wordt de
handel, het in de handel brengen en de fabricage van verpakkingen en voorwerpen die bisfenol A
bevatten en bestemd zijn voor contact met voedingsmiddelen voor kinderen van 0 tot 3 jaar verboden.
Deze wet treedt in werking op 1 januari 2013, zonder overgangsperiode.
Het gebruik van bisfenol A (cas-nr. 80-05-7) of 2, 2-bis(4-hydroxyfenyl)propaan in materialen en
voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, wordt op Europees
vlak gereglementeerd door verordening (EU) nr. 10/2011. Deze verordening
- verbiedt het gebruik van bisfenol A als additief,
- verbiedt het gebruik van bisfenol A in de vervaardiging van zuigflessen van polycarbonaat
voor zuigelingen en
- laat het gebruik van bisfenol A als monomeer toe met een SML van 0,6 mg/kg.
Op dit Europees verbod doet het FAVV al geruime tijd controles evenals op het respecteren van de
SML in andere materialen en voorwerpen uit polycarbonaat dan zuigflessen. Voor 2013 is deze
programmering ook uitgebreid naar niet-polycarbonaat contactmaterialen.
Naar aanleiding van de wet van 4 september 2012 is er nog een bijkomende uitbreiding en worden in
het eerste semester van 2013 een 30-tal extra stalen bemonsterd. Het gaat om voorwerpen uit
polycarbonaat duidelijk bestemd door vorm, gebruikswijze of decoratie voor kleine kinderen, bv.
(zuig)bekers, kinderbordjes, kinderbestek, kinderkommetjes etc. Deze worden genomen in de
distributiesector. Aangezien het hier gaat om een verbod zullen de migratieresultaten van de eerste
migratie in rekening worden gebracht en niet die van de 3de migratie zoals gebruikelijk bij herbruikbare
voorwerpen, en bij een positief resultaat dienen de goederen uit de handel te worden genomen.
In de loop van 2013 zal, rekening houdend met het voor mei 2013 aangekondigde EFSA-advies, de
situatie herbekeken worden en indien nodig zullen passende maatregelen worden getroffen.

6. Bijlagen
Wet van 4 september 2012 tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming
van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten,
teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2012090407&table_name
=wet
Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het
stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=1977012431&la=n&fromta
b=wet&sql=dt='wet'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en
voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2011R0010:20111230:NL:PDF
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