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AOAC-LL SYMPOSIUM:                        
Ons voedsel: Veilig verpakt? 



DOELSTELLING 

Contactmaterialen zijn die materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen.  

Een verpakking kan de drempel om een product aan te kopen verlagen of juist verhogen. Maar is elke verpakking even 

veilig? Hoe zit met andere materialen die in contact komen met voeding, zoals schepjes, dopjes? Hoe staat het met het 

verbod op bisfenol A? Wat doet het keukengerei gemaakt van polyamide- of melaminekunststof of andere voorwerpen van 

kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, en hoe veilig is dat voor onze gezondheid?  

Verpakkingen die met levensmiddelen in aanraking komen, moeten geproduceerd worden volgens goede 

fabricagemethoden zodat deze geen gevaar voor de consument opleveren en de samenstelling of de organoleptische 

eigenschappen van de levensmiddelen niet wijzigen (EU verordeningen 1935/2004 en 2023/2006). Bepaalde bestanddelen 

kunnen migreren naar het levensmiddel. De concentratie van deze contaminanten mag de vastgelegde maximumgehalten 

niet overschrijden.  

Daarnaast worden nieuwe verpakkingsmaterialen en –concepten ontwikkeld waarvoor nog geen wetgeving beschikbaar is. 

Intelligente verpakkingen geven informatie over de eigenschappen/de conditie van het verpakte levensmiddel tijdens 

transport/bewaring. Hoe zit het daarmee? 

Heel veel vragen die we ons als consument of bedrijf stellen waarop we antwoorden geven tijdens dit symposium. 

Zoveel mogelijk aspecten rond het thema verpakkingen en contactmaterialen voor voeding komen aan bod, o.a. 

regelgeving, toxicologische aspecten, recente cases, analysetechnieken, ontwikkelingen in verpakkingsmaterialen (actieve 

en intelligente verpakkingen). 

Op deze manier zal de toehoorder de beschikking krijgen over alle informatie! 

Het symposium is bedoeld voor een breed publiek van zowel producenten, laboratoriumonderzoekers, 

beleidsmakers, consultants als consumenten.  

INSCHRIJVING 

-€200, excl. BTW (voorinschrijving en betaling vóór 1 november 2013) 

-€250, excl BTW (inschrijving en betaling na 1 november 2013) 

Indien de aanmelding werd doorgegeven en niet tot 14 dagen voor aanvang  

van het symposium wordt geannuleerd, wordt de kostprijs in rekening gebracht 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NAAM:  ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BEDRIJF:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FAX:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Datum Handtekening  

Factuur : ja O / nee O ................................. ....................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ONLINE registratie kan via www.aoaclowlands.nl (ga naar ‘symposia’) 

e-mail: katia.dewasch@labecca.be  e-mail: arts@artsprojectsupport.nl 

fax: +32-(0)9-252-64-24 (België)    fax: +31-(0)73 6136817 (Nederland) 

Op rekeningnummer 5951701 
  IBAN : NL51INGB0005951701 
  BIC : INGBNL2A 
AOAC LOWLANDS 
Aartshertogenlaan 385 
5212 CK ‘s Hertogenbosch, Nederland 
met de vermelding “AOAC 21.11.2013” en naam 
van de deelnemer 

 

http://www.aoaclowlands.nl/
mailto:katia.dewasch@labecca.be
mailto:arts@artsprojectsupport.nl


PROGRAMMA 

AGENDA Titel Presentatie Spreker, Instituut/Bedrijf 

9:00-9:15 Registratie en ontvangst deelnemers  

9:15-9:30 Opening en introductie door de dagvoorzitter Manfred Hessing, AOAC-LL 

9:30-10:15 

Migratie vanuit contactmaterialen naar levensmiddelen: 

kadering van de problematiek en toelichting bij de 

beïnvloedende factoren 

Bruno De Meulenaer, 

Universiteit Gent, BE 

10:15-11:00 Wetgeving contactmaterialen Caroline De Praeter, FAVV, BE  

11:00-11:30 KOFFIE  

11:30-12:00 
Effect gebaseerde testen voor het opsporen van 

hormoonverstorende stoffen in verpakkingsmaterialen 

Toine Bovee, Rikilt Wageningen 

UR, NL 

12:00-12:30 

Innovatief veiligheidsbeoordelingsconcept voor complexe 

voedingsmatrices gebaseerd op het TTC (Treshold of 

toxicological concern) concept 

Lisette Krul, TNO, NL 

12:30-14:00 LUNCH  

14:00-14:30 
Glas in de soep, lood in je thee, kurksmaakje in de 

wijn…Toelichting cases 
Jan Kersten, TNO Triskelion, NL  

14:30-15:00 Bier uit ’t vat, blikje, flesje: contactproblemen? Erwin Dito, ABInbev, BE 

15:00-15:30 KOFFIE  

15:30-16:00 
Ontwikkelingen in actieve en intelligente 

verpakkingsconcepten 

Peter Ragaert, Universiteit Gent, 

BE 

16:00-16:30 Verpakking & etikettering: het perfecte huwelijk 
Elly Spies-Faber, Friesland 

Campina, NL 

16:30-16:40 Afsluiting door de dagvoorzitter Manfred Hessing, AOAC-LL 

16:40 BORREL EN HAPJE  

LOCATIE 

Novotel Breda, Dr Batenburglaan 74, 4837 BR BREDA, Tel : (+31)76/5659220, Fax : (+31)76/5658758 

ALGEMENE INLICHTINGEN 

tel: +32-(0)9-252-64-44 (België) 

e-mail: katia.dewasch@labecca.be 

tel: +31-(0)73-6136713 (Nederland) 

e-mail: arts@artsprojectsupport.nl 

mailto:katia.dewasch@labecca.be
mailto:arts@artsprojectsupport.nl

