
 

 

 

 

 

 

Committee Product Policy 

Teams-meeting 

22/04/2020 

10:00-12:30 

Verslag 

Aanwezigen: Bart Lambrights (DS-Smith), Bart Baelus (VGP), Piet Wille (Stora Enso), 
Charles Christiaens (VPK), Chris Geers (Sappi), Diane Houtmeyers (SK Turnhout), Wim Van 
Asbroeck (SK Van Mierlo), Brian Ameys (Mondi), Willem van Veen (inDufed) 

 

1. Welcome 

2. Do’s and Don’ts 

3. Approbation of the minutes of the previous meeting and agenda 

De agenda werd goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen gekomen op het verlag van 

de vorige vergadering. 

 

4. Priorities of the participants 

5. Review Framework Regulation 1935/2007  

Het is heel stil rond dit thema. Verwacht wordt dat alles vertraagd wordt. Er zou een 

impact assessment worden voorbereid die dan in 2021 zou lopen, incl een publieke 

consultatie in de tweede helft van 2021. Het rapport van de consultant (ECORYS) en 

het daaropvolgend Staff Working document is pas voorzien in 2022. Alles wordt 

blijkbaar op de lange baan geschoven. 

De commissie PP is van mening dat de kaderverordening beter niet wordt 

opgebroken, maar dat we wel moeten voorbereid zijn met een lijst van zaken die we 

willen aanpassen moest de verordening wel open gesteld worden. 

TO DO: oprichten WG om tegen oktober 2020 een lijst met policy options samen te 

stellen. 

6. Update on Council of Europe  



 

 

 

 

 

Uitleg werd gegeven over de twee documenten van de Council of Europe (CoC). De 

documenten betreffen een algemeen deel en ene technisch document gewijd aan PK. 

inDufed heeft opmerkingen geformuleerd op de documenten. In het algemeen zijn ze 

goed gebalanceerd, maar zijn er wel wat zaken bij die aangepast mogen worden. 

 

7. Auto Control Guide 

Een versie van de Autocontrolegids (ACG) werd bij het FAVV ingediend. Zij hebben 

positieve feedback gegeven op de diverse hoofdstukken van de gids.  

Speciale aandacht gaat uit naar het deel van de risico-evaluatie.  

Er werd overeengekomen dat dat specifieke deel zal worden uitgezonden naar de 

leden van de commissie PP en dat zij indien mogelijk feedback zouden sturen 

teneinde dat onderdeel van de ACG beter te kunnen uitwerken. 

TO DO: Doorsturen deel risico-evaluatie ACG 

8. AOB 

a. SUP-directive: most important conclusions of the draft guidance 

Een draft versie van het guidance op de richtlijn Single use plastics (SUPD) is 

uitgebracht. De interpretaties die hierin worden verdedigd zijn zeer gevaarlijk 

voor de papier en karton industrie.  

TO DO: De positie en draft guidance zullen naar de leden van de commissie PP 

worden gestuurd. 

b. Substances of interest 

Elke 6 maanden (januari en juli) vernieuw ECHA de kandidaatslijst voor SVHC 

inDUfed stuurt deze lijst telkens door. De leden vinden dit nuttig. 

c. Packaging Ink Joint Industry Taskforce 

Kort besproken. De positie geeft een antwoord op de meeste problemen die 

momenteel aan het licht komen door de evaluatie van de framewok 

regulation. (zie punt 5) 

d. FDA legislation on FCM for recycled PB 

De wetgeving voor FCM van papier en karton in de VS wordt kort uitgelegd. 

 

9. Date NEXT MEETING 



 

 

 

 

 

De volgende vergadering van de commissie Product Policy zijn op: 

18/9 en 9/12. 


