16-02-2021 Belangrijke mededeling consument Zuperzozial Bamboo & Corn Based:
wijziging EU-regelgeving

Beste Zuperzozial klant,
Zuperzozial heeft de ambitie om producten te creëren die op een simpele en slimme manier onze wereld
respecteren. Milieubewust ontworpen maar zoveel meer dan functioneel. In 2013 hebben wij de Bamboo & Corn
Based collectie geïntroduceerd. Deze collectie wordt gekenmerkt door het gebruik van plantenvezels (70% tot
80%) zonder de functionaliteit uit het oog te verliezen. 20% tot 30% melamine hars is nodig om de producten
vorm te geven en deze duurzaam en vaatwasmachinebestendig te maken. We geven dit aan op onze producten
en in de FAQ.
De afgelopen jaren zijn er veel aanbieders op de markt gekomen van bamboe producten. Veel van deze
producten worden in uiteenlopende samenstellingen van grondstoffen op de markt gebracht. Bij veel aanbieders
is het aandeel melamine aanmerkelijk hoger. Daarnaast ontbreken vaak de benodigde certificaten. Door deze
wildgroei is het voor de eindgebruiker steeds lastiger te bepalen welke producten goed zijn.
Onze Bamboo & Corn Based producten zijn goedgekeurd en voldoen aan de huidige EU-normen. De EU wil het
gebruik en toepassen van voedselcontactproducten, gemaakt van o.a. bamboe in combinatie met melamine,
beperken. De normering en richtlijnen voor goedkeuring en toelating van vulmiddelen in voedselcontactproducten
zijn door de EU aangescherpt. De EU neemt hiermee de eindgebruiker in bescherming tegen producten waar
certificaten van ontbreken en productinformatie onvolledig is.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft ons opgeroepen om de verkoop van
voedselcontactproducten uit de Bamboo & Corn Based collectie, binnen de BENELUX per 15-02-2021 te
stoppen. Aan de ene kant staat bamboe als vulmiddel ter discussie en aan de andere kant is het doel de migratie
van Formaldehyde te verlagen. Wij zijn overrompeld door de abrupte en onvolledige manier van handelen van de
NVWA, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen bedrijven die niet en wel aan de voedselveiligheidseisen
voldoen. Inmiddels hebben wij geen andere keuze dan de verkoop van deze voedselcontactproducten per direct
stop te zetten voor Europa.
Omdat er geen sprake is van acuut gevaar voor de volksgezondheid heeft de NVWA niet opgeroepen tot een
terugroepactie. Dit impliceert dat wij niet de verplichting hebben deze goederen retour te nemen. Het NVWA heeft
het voedingscentrum aangewezen om de consumenten en professionals te informeren over de risico’s. Het
voedingscentrum meldt hierin het volgende:
“Geen directe reden tot zorg
Volgens Van der Vossen hoef je je niet direct zorgen te maken als je eerder servies van melamine (met bamboe
of mais) hebt gebruikt voor jezelf of je kind. “We geven de adviezen uit voorzorg. Formaldehyde is een stof die
pas in grotere hoeveelheden schadelijk is. Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van dit soort servies
gevolgen heeft voor de gezondheid op de lange termijn.”
Zuperzozial producten gebaseerd op bamboe en mais zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd.
Veiligheid heeft altijd onze hoogste prioriteit. Iedere productie is gecontroleerd en gecertificeerd door
internationaal gerenommeerde keuringsinstanties, zoals TÜV Rheinland en SGS, volgens de strenge Europese
normen en wetgeving voor voedselcontactproducten. Daarmee waken we over de kwaliteit van onze Zuperzozial
producten en over de veiligheid van de gebruikers.
Wat betekent dit voor u?
-

Alle Zuperzozial Bamboo & Corn Based producten zijn veilig en kunt u blijven gebruiken

-

Gebruik de producten altijd zoals aangegeven op de gebruikersinstructies, deze staan op de verpakking
en in onze FAQ_Zuperzozial_BCB

We zijn trots op onze Zuperzozial Bamboo & Corn Based collectie. Door te kiezen voor deze producten hebben
we samen bereikt dat er aanzienlijk minder fossiele kunststof is gebruikt. Wij bedanken u voor het vertrouwen.
Zuperzozial blijft zoeken naar groene alternatieven. Medio April introduceren wij de Zuperzozial Bioplastic C-PLA
serie. Deze producten zijn gemaakt van plantaardige Polymelkzuur (PLA) kunststof. Meer informatie binnenkort
op www.zuperzozial.com en via uw lokale dealer of webshop.

