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1. Doel 
 

Deze omzendbrief wil de operatoren in kennis stellen van de controles (geharmoniseerd op Europees 
niveau) bij invoer van keukengerei van polyamide- of melaminekunststof van oorsprong of verzonden 
uit China en Hongkong. 

 
 

2. Toepassingsgebied 

 

Keukengerei van polyamide- of melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit China of Hongkong. 

 
 

3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving  

 

OCR-verordening : Verordening (EU) nr. 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 

maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de 

toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake 

diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen 

 
IMSOC-verordening : Uitvoeringsverordening (EG) nr. 2019/1715 van de Commissie van 30 
september 2019 tot vaststelling van regels inzake de werking van het informatiemanagementsysteem 
voor officiële controles en de systeemcomponenten ervan 
 
Verordening (EU) nr. 284/2011 van de Commissie van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke 
voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer van keukengerei van polyamide- of 
melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit de Volksrepubliek China en de Speciale 
Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China. 
 



PIM-verordening : 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 

 

Met betrekking tot de lijst van aangewezen punten van binnenkomst (APB) in België: 
 Koninklijk besluit van 14 januari 2021 houdende de aanwijzing van grenscontroleposten, 
inspectiecentra en controlepunten. 
 

 
4. Definities en afkortingen  

 

 

• Agentschap of FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

 

• APB: aangewezen punt van binnenkomst (te weten, de grenscontrolepost (GCP), het 

inspectiecentrum (IC) of het controlepunt (CP)) 

 

• EU: Europese unie 

 

• EV: Europese verordening 

 

• FCM: Food Contact Materials = materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in 

aanraking te komen, maar nog niet met levensmiddelen in contact zijn gebracht 

 

• Formaldehyde: toegelaten stof in de polymeren in kunststof, die kan migreren vanuit het FCM 

naar het levensmiddel tot 15 mg per kg levensmiddel. 

 

• GGB: Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (of CHED in het Engels) 

 

• Invoerder: iedere operator die FCM in het vrije verkeer in de EU binnenbrengt, uit derde landen  

 

• KB: koninklijk besluit 

 

• Materialen en voorwerpen: materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in 

contact te komen 

 

• Melamine ((2,4,6-triamino-1,3,5-triazine): toegelaten stof in de polymeren in kunststof, die kan 

migreren vanuit het FCM naar het levensmiddel tot 2,5 mg per kg levensmiddel 

 

• Migratie: overdracht van stoffen, die aanwezig in een materiaal of voorwerp zijn, naar het 

levensmiddel waarmee het in contact komt 

 

• PAA: primaire aromatische aminen, niet toegelaten in de polymeren in kunststof. Voor de 

analyses in het laboratorium moeten deze stoffen niet gedetecteerd worden boven 0,002 

mg/kg 

 

• Polyamide: polymeer in kunststof - synoniem : nylon 

 

• TRACES: het geautomatiseerde systeem voor de uitwisseling van gegevens, informatie en 

documenten 

 

• VvO: Verklaring van overeenstemming 

 



 

5. Controle op de producten bij invoer 
 

De importeurs van de FCM waarop de EV nr. 284/2011 van toepassing is of hun vertegenwoordigers 

stellen de vertegenwoordiger van het FAVV in het APB steeds ten minste één werkdag voor de 

aankomst van een zending in kennis van die aankomst op het grondgebied van de EU.   Deze 

voorafgaande kennisgeving moet worden ingediend met een GGB (vastgelegd in de IMSOC-

verordening), waarvan deel I volledig en correct wordt ingevuld. Per zending dient een GGB te worden 

opgemaakt in TRACES-NT. 

Elke zending van keukengerei van polyamide- of melamine kunststof van oorsprong of verzonden uit 
China of Hongkong moet vergezeld gaan van een document waaruit blijkt dat: 

a) voor keukengerei van polyamide kunststof, dat de artikelen geen PAA in 

detecteerbare hoeveelheid afgeven1. Het analyserapport waarin de analyseresultaten 

en de gebruikte methode worden opgenomen moet toegevoegd zijn;  

 

b) voor keukengerei van melamine kunststof, dat de artikelen niet meer dan 15 mg 

formaldehyde per kg levensmiddel afgeven. Het analyserapport waarin de 

analyseresultaten en de gebruikte methode worden opgenomen moet toegevoegd 

zijn.  

 

Dit document bevat tevens de lijst van de toegevoegde documenten die bevestigen dat het lot de 

eisen naleeft betreffende de migratie van PAA of formaldehyde  vastgelegd in de PIM-verordening. 

 

Dit document opgenomen in de bijlage van EV nr. 284/2011 is te vinden in de bijlagen van deze 

omzendbrief. Dit document en de verklaring van overeenstemming en het analyserapport worden 

systematisch gecontroleerd.  

 
Wanneer de ingevoerde zending uit verschillend keukengerei bestaat (vb.: de zending bestaat uit van 
verkoop eenheden die één lepel en één vork bevatten), moeten de analyses op elke specifiek 
keukengerei uitgevoerd worden (vb.: de vorken en de lepels moeten geanalyseerd worden) en deze 
informatie moet duidelijk zichtbaar zijn op het analyserapport. 

 
Er worden overeenstemmings- en materiële controle uitgevoerd, met inbegrip van een 

laboratoriumanalyse, op 10 % van de zendingen. 

 

De kosten van de officiële controles komen ten laste van de operatoren, net als de kosten van de 

toegepaste maatregelen ten gevolge van niet-conforme zendingen. 
 
  

 
1 In bijlage II van de PIM-verordening (zie nota 2) vindt u de detectielimieten die moeten toegepast 
worden. 



6. Bijlagen 
 
De lijst van Belgische grenscontroleposten (inspectiecentra) en controlepunten en bijhorende 

contactgegevens vindt u in de ‘GCP BE’ file op de website van het Agentschap op volgende link: 

➢ http://www.favv-afsca.fgov.be/invoerderdelanden/ 

 
Meer uitleg over de uitvoering van de EV nr. 284/2011 kan teruggevonden worden op de website van 

het Agentschap op volgende link: 

➢ https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/cs_fcm_legis_china_guidelines_import-

polymide-melamine.pdf/ 

 

De EV nr. 284/2011  is beschikbaar op de Europese website EUR-LEX op volgende link:  

➢ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0284&qid=1655900447912&from=FR 

 
Concrete informatie in verband met het GGB in de IMSOC-verordening op volgende link:  

➢ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R1715-

20211201&qid=1655890841817&from=NL  

 

Meer details over TRACES op de website van het Agentschap op volgende link: 

➢ https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/ 

 
 

7. Overzicht revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

1 01/07/2011 --- 

2 20/07/2011 Verduidelijking voor de analyses 

3 Datum van publicatie Update van wetgeving en link naar de bijlagen 
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