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Verslag van de vergadering van de EG-Commissiewerkgroep 

Landbouwcontaminanten die op 9 januari 2014 te Brussel is gehouden 

 

Datum  : 9 januari 2014 

Commissie : Dhr. Verstaete   

Ned.Delegatie  : Mw. Bulder (RIVM) 

  Mw. Kunst (VWS) 

 

 

 

Samenvatting 

De belangrijkste punten uit de vergadering: 
o Voorstel tot aanpassing van Verordening 1881/2006 mbt erucazuur en 

moederkoren. 
o In de Code of Practice (CoP) voor maanzaad komen alleen zaken die 

betrekking hebben op de verlaging van opiumalkaloïden in het maanzaad. 
o Codexonderwerpen; max voor DON in granen voor rechtstreeks menselijke 

consumptie, max aan DON in graangebaseerde babyvoeding en de 
toxiciteit van de afgeleide acetylgroepen van DON. 

o Laatste aanpassingen in de conceptverordening tot vaststelling van 
bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde levensmiddelen uit 
derde landen in verband met het risico van verontreiniging met 
aflatoxinen. 

 
 
 
Agenda 

 
 
1. Aanpassing van Verordening (EG) 1881/2006 door toevoeging van de 

norm voor erucazuur 

De bestaande normen voor erucazuur in vetten en olien uit de Richtlijn 
76/621/EEC en Richtlijn 2006/141/EC worden opgenomen in Verordening 
1881/2006. De normen zelf veranderen niet, maar zullen worden uitgedrukt in 
gram/kg in plaats van een percentage. Dit voorstel wordt ter stemming gebracht 
in het PCVD van 20 februari en gaat van kracht op de 20ste dag na publicatie. 
In de Richtlijn 80/891/EEC wordt de analysemethode beschreven voor het 
vaststellen van het gehalte erucazuur in olien en vetten. Deze methode is echter 
verouderd en deze Richtlijn zal daarom ook worden ingetrokken. Nieuwe 
performance criteria zullen worden opgenomen in een van de bestaande 
richtlijnen, het JRC (Joint Research Center) gaat hier naar kijken. Ook zal er een 
bemonsteringsplan aangewezen moeten worden uit de bestaande 
bemonsteringsplannen. Lidstaten zijn welkom om suggesties te doen.  
 
2. Aanpassing van Verordening (EG) 1881/2006 door toevoeging van de 

norm voor moederkoren 

In Verordening 1272/2009 staat een productnorm voor moederkoren in zachte 
tarwe en durumtarwe. Deze norm wordt overgenomen in Verordening 1881/2006 
en uitgebreid naar alle granen; maximumgehalte van 500 mg/kg in granen 
bestemd voor menselijke consumptie (uitgezonderd mais en rijst). Deze 
aanpassing gaat van kracht per 1 januari 2015 en zal voor 31 december 2016 
opnieuw worden beoordeeld. Dit voorstel is een verbetering van de huidige situatie 
en een eerste stap om het risico van ergot alkaloiden aan te pakken. De 
monitoring op ergot alkaloiden gaat in de tussentijd gewoon door. De Commissie 
gaat de overwegingen in het voorstel verder uitwerken en de volgende 
vergadering nog een keer bespreken. 
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3. Begeleidingsdocument voor het toepassen van de Aanbeveling van de 

Commissie betreffende de aanwezigheid van T-2 en HT-2 toxinen in granen en 

graanproducten 

Er zijn geen aanpassingen gemaakt in het document door gebrek aan tijd. Indien er 
commentaar is vanuit de lidstaten, kan deze naar de Commissie worden gestuurd. 
Een aangepaste versie zal in de volgende vergadering besproken worden. Er zal 
onder andere gekeken worden naar een simpelere manier om de data aan te 
leveren bij EFSA. Een lidstaat heeft al data aangeleverd en biedt aan om de 
gebruikte Excel sheet met de andere lidstaten te delen. 
 
4. Opiumalkaloiden in maanzaad 

Er zijn geen aanpassingen gemaakt in het document door gebrek aan tijd. De 
Commissie heeft wel commentaar ontvangen vanuit verschillende lidstaten. Het 
doel van de CoP (Code of Practice) is om het morfinegehalte in maanzaad te 
verlagen. Het is niet de bedoeling om bepaalde oogstmethoden of 
productiemethoden uit te sluiten. Deze zaken zullen worden aangepast in de CoP. 
De volgende vergadering zal er een definitieve versie worden besproken.  
 
5. Codex onderwerpen; mycotoxinen en planttoxinen 

Voor de komende Codex vergadering is DON een belangrijk punt. Het gaat om de 
maximum limiet (ML) voor DON in granen bestemd voor rechtstreeks menselijke 
consumptie, ML aan DON in graangebaseerde babyvoeding en de toxiciteit van de 
afgeleide acetylgroepen van DON. Het voorstel voor een ML aan DON in granen 
bestemd voor rechtstreeks menselijke consumptie is 1000 µg/kg in plaats van de 
EU-max ML van 750 µg/kg. De EU heeft in de vorige Codex vergadering de ML van 
1000 µg/kg onder voorbehoud geaccepteerd. De EFSA is gevraagd om een 
assessment te doen voor mogelijke gezondheidsrisico's bij deze ML. Deze opinie is 
klaar en hieruit blijkt dat de impact te groot is voor de EU om ermee accoord te 
gaan. Bij de huidige ML is DON al een probleem voor de volksgezondheid. Het is 
dan moeilijk om een hogere ML te accepteren. De lidstaten zijn het hiermee eens. 
Op 17 maart vindt de Raadswerkgroep voor EU-coordinatie voor de CCCF plaats. 
 
In de vorige Codex vergadering is ook een voorstel gedaan voor een ML van 200 
�g/kg DON in graangebaseerde babyvoeding. Dit voorstel komt overeen met de 
huidige EU-ML, maar is op basis van het product zoals geconsumeerd. De EU-ML is 
gebaseerd op het product als droge stof. Voor de handhaving is het praktischer om 
een ML te hebben gebaseerd op droge stof en het maakt verschil in de 
uiteindelijke consumptie. Dit punt zal besproken worden in de komende codex 
vergadering. Een optie zou zijn om de ML van 200 µg/kg te zetten op het product 
zoals het wordt verkocht. Volgende keer gaat de discussie verder. De EU zal een 
standpunt voorbereiden, optie om de ML te baseren op droge stof of op het 
product zoals verkocht, en niet op het product zoals geconsumeerd. 
 
De discussie over de ML voor DON is alleen gebaseerd op de toxine DON zelf en 
niet op de geacetyleerde DONs. In de Codexvergadering zal ook worden besproken 
of de acetyl-DONs toegevoegd moeten worden aan de ML. EFSA werkt nog aan 
een uitgebreide opinie over DON en de geacetyleerde DONs, deze is echter nog 
niet klaar.  
 
Een lidstaat heeft een voorstel gedaan om werk op de starten voor een Code of 
Practice voor OTA in paprika. Dit voorstel wordt gesteund. In de volgende 
Werkgroepvergadering zullen de Codex onderwerpen nogmaals besproken worden. 
 
6. Begeleidingsdocument voor monstername op grote partijen granen 

voor mycotoxinen 

Er is een voorstel voor de aanpassing van Verordening 401/2006 met betrekking 
tot de monstername van grote partijen. Hierin blijft de verwijzing naar het 
begeleidingsdocument voor monstername van grote partijen granen bestaan, maar 
het begeleidingsdocument zal wel aangepast moeten worden. Er is nog geen 
document beschikbaar met de betreffende aanpassingen. Lidstaten kunnen 
eventuele opmerkingen of aanpassingen doorgeven aan de Commissie en een 
volgende vergadering zal het verder besproken worden. 
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7. Conceptverordening tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de 

invoer van bepaalde levensmiddelen uit derde landen in verband met het risico 

van verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van Verordening 

1152/2009 

Document SANCO/10062/2013-revision 7 bevat de laatste aanpassingen van de 
nieuwe Verordening die Verordening 1152/2009 gaat vervangen. Er zijn een aantal 
zaken verduidelijkt, bijvoorbeeld het feit dat de bemonstering niet altijd 
plaatsvindt op het aangewezen punt van invoer, maar bij een faciliteit in de buurt.  
 
Het is niet altijd duidelijk welk land er verantwoordelijk is voor de bemonstering. 
De Commissie stelt voor om in die gevallen af te spreken dat de fysieke controle 
gedaan moet worden op het aangewezen punt van binnenkomst, dus waar ook de 
documentencontrole gedaan wordt. Als er geen gezondheidscetrificaat is vanuit het 
land van herkomst, dan is het mogelijk om een gezondheidscertificaat toe te 
voegen vanuit het land van bestemming die de bemonstering heeft gedaan, aan 
het land van herkomst kan dan gevraagd worden om hiervoor een bevoegde 
authoriteit aan te wijzen. Eventueel kan de bemonstering worden gedaan op 
kosten van het land van herkomst.  
 
Verder stelt de Commissie voor om de controlefrequentie voor vijgen uit Turkijen 
terug te brengen van 30% naar 20%. De Turkse authoriteiten hebben actie 
ondernomen en er is een significante verbetering te zien.  
 
8. Begeleidingsdocument voor de bevoegde authoriteit voor de controle 

op naleving van EU-wetgeving inzake aflatoxinen 

Niet besproken in deze vergadering. 
 
9. Tropaan alkaloiden (TAs) in levensmiddelen (en diervoeder) 

Er zijn nog geen prestatiecriteria vastgesteld voor de analyse van TAs. Het voorstel 
van de Commissie is om als analysemethode de GC-MS of HPLC-MS/(MS) te 
gebruiken met een LOQ (Limit of Quantification) die niet hoger is dan 10 µg/kg 
voor hyoscyamine/atropine en scopolamine en bij voorkeur een LOQ lager dan 5 
µg/kg. Dit voorstel is bedoeld als hulplijn om meer data te kunnen verzamelen. 
 
10. Monitoringsvoorwaarden voor mycotoxinen en planttoxinen in 

levensmiddelen 

Er zijn twee manieren om een aanbeveling te doen voor monitoring; via een 
officiële Commissie Aanbeveling of als algemene aanbeveling die alleen wordt 
besproken in de PCVD’s en in het verslag op de website wordt geplaatst. Bij deze 
tweede optie is het lastig om terug te vinden wat er precies is afgesproken. De 
Commissie wil dit graag zichtbaarder maken. Een optie is één grote Aanbevling 
maken waar alle stoffen instaan, of een overzicht van monitoringsaanbevelingen 
op de SANCO website te plaatsen. 
 
11. WVTTK  

A. Invloed van verwerking op het nitraatgehalte in groenten 

De EFSA heeft onderzocht wat de invloed van verwerking is op het nitraatgehalte 
in groenten. Het betreft een aanvulling op een eerder verschenen opinie van EFSA. 
Vooral het wassen en koken van de groenten had een groot effect.  
B. Tolerantiewaarde bij metingen 

Eén van de lidstaten had de vraag of het aannemen van een standaard 50% 
meetonzekerheid zoals bij residuen van bestrijdingsmiddelen ook toegepast kan 
worden voor mycotoxinen. Het EURL geeft aan dat er een historische reden is voor 
het verschil in methoden en dat dit nog onderwerp van bespreking is door EURL en 
NRL.  
C. Conceptverordening met betrekking tot jaarlijkse variatie 

Nederland wil weten hoe het staat met de Conceptverordening voor jaarlijkse 
variatie in mycotoxinengehalten. De Commissie geeft aan dat DG AGRI niet wilde 
doorgaan met deze verordening. Aangezien de verordening betrekking had op een 
onderwerp van DG AGRI, ligt het traject hiermee stil. Misschien dat er later een 
goed moment komt om het weer op te pakken.  
 
De volgende vergadering staat voor 24 februari 2014. 
Den Haag,         2014 


