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Samenvatting 
 

De Pilot Food2Food recycling van polypropeen (PP) heeft het pad gevolgd om volgens de wetgeving 

een aanvraag in te dienen om PP verpakkingen die gebruikt zijn voor voedingsmiddelen na recycling 

weer te kunnen inzetten voor nieuwe PP verpakkingen voor voedingsmiddelen contact.  

Herkenningstesten zijn uitgevoerd met twee technieken, de CurvCode en RGB camera’s met 

beeldherkenning in combinatie met Artificial Intelligence Software. De testen tonen aan dat op 

verpakkingsniveau hoge sorteerresultaten haalbaar zijn. 

Om post-consumer plastic weer te mogen inzetten voor nieuwe verpakkingen moet een aanvraag 

worden ingediend bij de European Food Safety Authority (EFSA) op basis van een technisch dossier. 

Gekeken is naar de vereisten en hoe hieraan voldaan moet worden. Een eis is dat de plastic een 

provocatie test ondergaat waarbij een mengsel van chemicaliën in contact wordt gebracht met de 

plastic. De test is gebaseerd op misbruik van PET flessen.  

De deelnemers aan de pilot zijn van mening dat als vervolgstap een onderzoek gedaan moet worden 

naar vervuiling van PP verpakkingen in het afval om een dekkende provocatietest voor PP te 

ontwikkelen of ter discussie te stellen omdat de huidige niet de werkelijkheid dekt.  

Er zijn meerdere initiatieven in Europa om PP dat gebruikt is voor het verpakken van voedingsmiddelen 

weer in te kunnen zetten als voedselcontact materiaal. Er wordt druk gezet op de EC om resultaten van 

onderzoek van het bedrijfsleven in ogenschouw te nemen. Afstemming met deze initiatieven voor 

vervolgonderzoek wordt aanbevolen.  

 

De resultaten van de pilot hebben geleid tot de volgende inzichten en te nemen stappen: 

- Wetgeving is een beperking om PP weer in te kunnen zetten als voedselcontact materiaal. 

- De provocatietest die de EFSA voorschrijft is gebaseerd op PET flessen en dekt niet de 

werkelijkheid van PP verpakkingen. Onderzoek kan uitwijzen wat een realistische test zou zijn 

voor PP verpakkingen. 

- Recyclass heeft accurate en goede ontwerprichtlijnen die voortkomen uit de huidige praktijk 

van sorteren en recyclen. In deze pilot is aangetoond dat er een conflict kan zijn tussen de 

Recyclass richtlijnen en de wijze van sorteren, zoals met beeldherkenning in combinatie met 

Artificial Intelligence (AI) waarbij de aanwezigheid van een label herkenning juist kan 

versterken. Er wordt vanuit gegaan dat de markt dergelijke conflicten vanzelf oplost omdat 

sorteren op verpakkingsniveau kan leiden tot hogere waarden voor bepaalde gesorteerde 

materiaalstromen.  

- Met de CurvCode en met beeldherkenning in combinatie met AI kunnen zeer goede 

sorteerresultaten worden bereikt op verpakkingsniveau. Herkenningsniveaus liggen boven de 

90%. Vals positief is laag voor beeldherkenning en nul voor de CurvCode. Voor toepassing van 

CurvCode kan gewerkt worden met een 2D (print) of 3D (in reliëf) codering, voor 

beeldherkenning moet de software getraind worden.  

- Wetgeving die van belang is voor het inzetten van recyclaat voor voedselcontact materialen 

(EC 282/2008) wordt momenteel herzien. De aanvraagprocedure gaat veranderen en wordt 
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naar alle waarschijnlijkheid eenvoudiger, waarbij verwezen kan worden naar procedures voor 

bijvoorbeeld reinigen die toegepast zijn in goedgekeurde aanvragen.  

- De EFSA hanteert het uitgangspunt dat bepaalde chemicaliën niet aanwezig mogen zijn. De 

benadering gaat niet uit van risicoanalyse en staat ter discussie.  

- Vanuit Engeland (met HolyGrail 2.0) en vanuit Duitsland (drankenindustrie) wordt actief druk 

uitgeoefend op de EC om de wetgeving meer in lijn te brengen met uitgevoerde onderzoeken 

waaruit blijkt dat PP recyclaat weer veilig als voedselcontact materiaal ingezet kan worden. Dit 

wordt ook ondersteund door onderzoeksinstituten op dit terrein.  
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