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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

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.
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 2010 betreffende meer uitgebreide controles op de invoer van
bepaalde levensmiddelen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 betreffende de
officiële controles van diervoeders.

4. Definities en afkortingen
APB: aangewezen punt van binnenkomst
PAA: primaire aromatische aminen
GDB: gemeenschappelijk document van binnenkomst

5. Controle op de producten bij invoer
De importeurs van de producten waarop de verordening van toepassing is of hun vertegenwoordigers
stellen de vertegenwoordiger van het FAVV in het APB steeds ten minste twee werkdagen voor de
aankomst van een zending in kennis van die aankomst aan de hand van het gemeenschappelijk
document van binnenkomst (GDB), te vinden op de website van het FAVV.
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 afgeven. 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 primaire aromatische aminen of formaldehyde vastgelegd
in de verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011.
Het document opgenomen in de verordening (EU) 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
laboratoriumanalyse, op 10 % van de zendingen.
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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.

6. Bijlagen
Lijst van de punten van binnenkomst:
- voor maritiem verkeer: Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge;

- voor luchtverkeer: Bierset, Deurne, Gosselies, Oostende, Zaventem;
- voor postverkeer: NV ABX logistics.DSV Air & Sea Anderlecht;
De lijst van de GIP en de gegevens van de contactpersonen zijn terug te vinden op volgend
webadres: http://www.favv-afsca.fgov.be/invoerderdelanden/
Link naar richtsnoeren voor de uitvoering van de verordening (EU) nr. 284/2011:
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/20110614_guidelines_china_measure_
en.pdf
Link naar de verordening (EU) nr. 284/2011 van de Commissie van 22 maart 2011:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0025:0029:NL:PDF
Gemeenschappelijk document van binnenkomst: http://www.favvafsca.fgov.be/levensmiddelen/invoer/_documents/GDB66906042011desP.pdf
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