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Verslag van de vergadering van de EG-Commissiewerkgroep 

Milieucontaminanten 

 

Datum  : 10 Februari 2014 

Commissie : Dhr. Swartenbroux (voorzitter) 

   Dhr. Verstraete (DGSANCO) 

Ned.Delegatie  : Mw. Beaumont (VWS) 

   Dhr. Wolterink (RIVM) 

   Mw. van Gorcum (RIVM) 

 

Samenvatting 

1. Lead Er wordt gesproken over een nieuw voorstel voor wijzigingen van MLs, 
die gemaakt zijn op basis van EFSA rapportages. Er zijn nog veel vragen en 
opmerkingen van de lidstaten over specifieke productgroepen. 

2. Arsenic De discussie over wijzigingen van MLs van arseen in rijst en vetten en 
oliën wordt voortgezet. Verschillende lidstaten doen onderzoek naar arseen in 
o.a. rijst en rijstewafels. Gesproken wordt over bestaande onduidelijkheid over 
de indeling van de productgroepen en over relatief hoge concentraties arseen 
in rijstewafels. 

3. Mercury De Commissie wil voor 2 categorieën vissen MLs opstellen, vanwege 
de grote variatie in kwikconcentratie. Gesproken wordt over de standaard 
analysemethoden voor bepaling van totaal kwik en methylkwik. De discussie 
over MLs en mogelijk consumptie-advies volgt als de EFSA risk-benefit-analyse 
gepubliceerd is (dec 2014). 

4. Perchlorate De risicobeoordeling van EFSA is nog niet gepubliceerd, waardoor 
de discussie over perchloraat wordt uitgesteld. 

5. AOB: Ethylcarbamaat Een EFSA trendreport over ethylcarbamaat in sterke 
drank en likeur wordt binnenkort gepubliceerd. EFSA vraagt toestemming om 
de data per lidstaat te mogen publiceren. 

6. Furan EFSA wordt binnenkort gevraagd om een risicobeoordeling voor furaan 
te doen. 

7. 3-MCPD Gesproken wordt over het concept Recommendation voor monitoring 
van 2- en 3-MCPD esters en Glycidyl esters. Er bestaan bezwaren bij de 
analysemethode. EURL stelt dat de methode ambitieus maar haalbaar is. De 
EFSA rapportage (inclusief toxicologische relevantie) zijn nog onbekend. 

8. PAHs In media en politiek in een aantal lidstaten is bezorgdheid geuit over 
nieuwe MLs voor smoked meat(products). Verschillende lidstaten geven aan 
dat bij traditioneel roken van vlees(producten) de nieuwe MLs niet haalbaar 
zijn. Voor cacao(producten) wordt voorgesteld om PAKs in het vetgehalte te 
blijven bepalen. 

9. Acrylamide EFSA publiceert eind 2014 een risicobeoordeling over acrylamide. 
De Commissie wil dan verder discussiëren over mitigatie maatregelen. 

 
 

1. Lead 
De Commissie heeft een voorstel voor wijzigingen van MLs gedaan op basis van EFSA Scientific opinion 
(2010) en Scientific report (2012). Er wordt gesproken over verschillende productgroepen: 
− Bessen en klein fruit. Codex stelt een verlaging van 0,2 mg/kg naar 0,1 mg/kg voor. Volgens de 

Commissie is dit haalbaar (gebaseerd op data van EFSA). Een van de lidstaten stelt voor om alleen 
de ML te verlagen voor bessen die veel geconsumeerd worden. De Commissie gaat bekijken of er 
binnen deze groep verschillende categorieën gemaakt kunnen worden. 

− Leafy brassica. De Nederlandse delegatie vraagt de Commissie om deze productgroep 
gedetaileerder te beschrijven. Vanuit de commissie wordt gevraagd om hieraan een bijdrage te 
leveren. De Commissie merkt op dat de indeling is gebaseerd op pesticiden classificatie. N.B. 
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Binnen het pesticidenkader is men bezig de lijst v.w.b. de brassica en leafy brassica te updaten, en 
gedetailleerder te beschrijven.   

− Groenten en fruit. Een van de lidstaten merkt op dat consumptie van groenten en fruit veel 
bijdraagt aan de totale blootstelling van lood. Daarom wordt een verlaging van de ML voorgesteld. 

− Paddestoelen. Een van de lidstaten vindt dat er MLs opgesteld moeten worden voor paddestoelen. 
− Food supplements. Staan niet in voorstel. Geen wijzigingen. 
− Thee. EFSA heeft geen berekening voor thee kunnen maken. Een van de lidstaten geeft aan dat 

thee potentieel veel kan bijdragen aan blootstelling. De Commissie gaat de Scientific Committee 
vragen een berekening te maken. Data zijn nodig. Onder andere Nederland geeft aan data te 
kunnen verschaffen aan de Commissie. Een van de lidstaten geeft aan dat er veel variatie in hun 
thee data bestaat. 

− Infant formulae and follow-on formulae. De discussie gaat over op welke vorm geanalyseerd zou 
moeten worden: powdered, liquid of reconstituted product.  Specialized Nutrition Europe heeft 
aangegeven dat de ML voor het powdered product niet haalbaar is. Een van de lidstaten is geen 
voorstander om op de powdered products te analyseren (vergelijkbaar aan cadmium). Een lidstaat 
geeft aan dat bij een reconstituted product onduidelijk kan zijn welk water is gebruikt (uit kraan of 
fles), aangezien blootstelling via water ook kan plaatsvinden. Concentratie in water verschilt 
tussen de lidstaten. Een lidstaat heeft voorkeur om te analyseren op het product zoals 
geconsumeerd. De Commissie stelt dat op dit moment nog geen conclusie getrokken wordt. De 
Commissie zal een voorstel maken. 

− Secundaire melkproducten. Vanwege artikel 2 (processing factors) is het niet handig MLs voor 
secundaire melkproducten op te stellen. 

− Fruit juices. De Commissie stelt voor om deze productgroep te excluderen voor infants en children. 
 
Wild 
Blootstelling aan lood door consumptie van wild dat geschoten is met loodhoudende hagelkogels kan 
aanzienlijk zijn. Praktisch zou zijn om de samenstelling van de kogels aan te pakken, maar hier heeft 
de Commissie geen bevoegdheid toe. Onder andere de Nederlandse delegatie geeft aan een 
consumptieadvies te ondersteunen. Een lidstaat geeft echter aan dat een algemeen advies lastig kan 
zijn vanwege de nationale verschillen (verschil in jagen/dieren/etc.). 
 

2. Arsenic 
De discussie over wijzigingen van MLs van arseen in rijst en vetten en oliën wordt voortgezet. 
Verschillende lidstaten geven aan onderzoek te doen naar: 
− Totaal arseen in infant formula. De voorlopige resultaten geven aan dat de voorgestelde MLs deels 

niet haalbaar zijn. Zodra het onderzoek is afgerond zullen de resultaten gedeeld worden met de 
Commissie. 

− Arseen-3 en -5 in bruine rijst. Resultaten komen eind februari 2014 beschikbaar. 
− (bewerkte) rijst data zijn beschikbaar in maart/april 2014. 
− Rice biscuits, data zijn beschikbnaar en worden gedeeld. 

 
Verder wordt bediscussieerd: 
− De productgroep Bruine rijst geeft verwarring. Is dit zoals geconsumeerd of wordt dit verkocht als 

witte rijst? De Commissie geeft aan dat de ML op bruine rijst is vastgesteld, omdat de producten 
zo worden gepresenteerd in de verkoop en het niet duidelijk is of het nog verder geprocessed 
wordt. 

− Het is onduidelijk welke producten vallen onder de productgroep Rijstproducten. Een lidstaat stelt 
voor om alleen een ML vast te stellen voor rijst en de rijstproducten onder artikel 2 (processing 
factors) te scharen. 

− Rijstewafels / Rice biscuits. Rijstewafels worden vaak in 3de wereldlanden geproduceerd. Een 
lidstaat merkt op dat het onduidelijk is waarom de concentratie arseen in rijstewafels hoog is. De 
concentratie in rijstewafels is hoger dan verwacht wordt op basis van de concentratie in de 
onbewerkte rijst. Een lidstaat stelt voor om voor deze productgroep een ML op te stellen. Een 
lidstaat oppert dat de hoge concentratie komt doordat het een gedroogd product is. Dan zou 
artikel 2 gebruikt kunnen worden. Flavourings en coating van de producten kan zorgen voor 
verwarring. Een lidstaat vraagt zich af of rice biscuits vergelijkbaar zijn met ontbijt granen, 
aangezien er in beide puffed rijst zit. Zij stellen voor een consumptieadvies op te stellen, waarin 
wordt opgenomen om kinderen te ontraden veel rijstewafels te eten. Rijstewafels hebben geen 
specifieke voedingswaarde. Geldt ook voor rijstedrankjes. Een lidstaat vraagt zich af of de 
concentratie inorganisch arseen in de bruine vliesjes in rijstewafels hoog is, aangezien deze 
vliesjes niet in ontbijtgranen voorkomen. De Commissie geeft aan dat de data nogmaals goed 
bekeken moeten worden, maar de indruk bestaat dat informatie over deze specifieke producten 
lastig uit de database te halen is. 



 

3 

 

 

− Op rijst gebaseerde dranken. Een lidstaat geeft aan dat een waarschuwing op de verpakking voor 
kleine kinderen een mogelijkheid is. Deze drankjes hebben geen specifieke voedingswaarde. 

− Oliën en vetten. Een lidstaat merkt op dat het aandeel van oliën en vetten in de totale arseen 
blootstelling gering is. Zij vinden het voorstel voor een ML dan ook niet nodig. De Commissie geeft 
aan dat het aandeel inderdaad gering is, maar dat de voorgestelde MLs in lijn met andere 
onderdelen  zijn.  

 

3. Mercury 
De risk-benefit-analyse van EFSA wordt pas december 2014 verwacht. Voor de discussie over MLs en 
mogelijk consumptie-advies wordt hierop gewacht.  
De Commissie wil voor 2 categorieën vissen MLs opstellen, vanwege de grote variatie in 
kwikconcentratie. De categorieën zouden gebaseerd kunnen worden op consumptiepatroon.  
De Commissie stelt dat een conversiefactor van totaal kwik naar methylkwik weinig nut heeft.  
 
Een lidstaat vraagt of er standaard analysemethoden voor kwik zijn. Een lidstaat is een 
analysemethode aan het ontwikkelen om methylkwik te bepalen. Nu meten ze totaal kwik. Zij stellen 
voor om pas op methylkwik te analyseren als er een overschrijding wordt geconstateerd op totaal 
kwik. 
Recentelijk is een analysemethode voor bepaling van methylkwik in vis gepubliceerd op de website 
van EURL. Deze methode is niet gecompliceerd volgens EURL. 
 

4. Perchlorate 
EFSA heeft opgemerkt dat t.o.v. de EFSA risicobeoordeling twee lidstaten een andere 
aanpak/resultaten hebben bij het uitvoeren van een risicobeoordeling van perchloraat. Om de 
oorzaken van de verschillen te identificeren, heeft EFSA de publicatie van hun risicobeoordeling 
uitgesteld. Eind maart 2014 spreekt EFSA met de betreffende lidstaten. 
 
Opgemerkt wordt dat mest de belangrijkste bron is van perchloraat. Verschillende lidstaten geven aan 
data (binnenkort) beschikbaar te maken voor de Commissie. 
 
De Commissie stelt dat de volgende vergadering de discussie meer inhoudelijk gevoerd zal worden. 
 

5. AOB - ethylcarbamate 
De Commissie geeft achtergrondinformatie bij het onderwerp ethylcarbamaat. EFSA rondt binnenkort 
een trendreport over ethylcarbamaat in sterke drank en likeur af. Zij hebben geconstateerd dat de 
totale beschikbare data (afkomstig van 5 lidstaten) geen duidelijke tijdstrend aangeeft voor de 
productgroepen. Per lidstaat kan echter soms wel meer duidelijkheid worden gegeven. EFSA vraagt 
toestemming aan de betreffende lidstaten om de data per lidstaat te mogen publiceren. 
In een volgende meeting wordt de discussie hervat. 
 

6. Furan 
De Commissie heeft EFSA nog niet gevraagd voor een update van de risicobeoordeling van furaan, 
aangezien gewacht wordt op de publicatie van een NTP studie naar de toxiciteit van furaan. Deze 
wordt binnen afzienbare tijd verwacht. EFSA zal worden gevraagd om een risicobeoordeling voor 
furaan te doen, mede o.b.v. NTP studie. 
 
Een lidstaat is een onderzoek begonnen naar furaan in voeding dat tot september 2015 loopt. Zij 
stellen in september 2014 data beschikbaar voor de Commissie. 
 

7. 3-MCPD 
Discussie wordt gehouden over het concept Recommendation voor monitoring van 2- en 3-MCPD 
esters en Glycidyl esters. Fediol heeft een document opgesteld waarin is opgenomen welke mitigatie 
maatregelen zij toepassen. Dit document is nog niet beschikbaar. 
 
Analysemethode 
− Een lidstaat vraagt zich af waarom onderscheid in 2-, 3-, MCPD(-esters) en glycidyl wordt 

gemaakt.  Analysemethode wordt zeer ambitieus ingeschat. Hun laboratoria kijken naar 
mogelijkheden om methode eenvoudiger te maken.  

− Een lidstaat onderzoekt infant formula. Experts hebben aangegeven dat vetextractie problematisch 
is. 

− EURL merkt op dat de analysemethode gebruikt kan worden voor veel matrixen. EURL stelt dat het 
doel ambitieus maar haalbaar is. Het Joined Research Centre doet onderzoek en is geïnteresseerd  
in ervaringen van andere laboratoria. 3-MCPD en 2-MCPD en Glycidine worden in 1 analyse 
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bepaald. Het scheiden van de stoffen is geen probleem. Het is nog niet bekend of 3-Glycidol 
voorkomt. Dat lijkt onwaarschijnlijk. 

− De Commissie zal data van Fediol opvragen bij EFSA en merkt ook op dat er bezwaren bestaan bij 
de methode. 

 
De Commissie merkt op dat de resultaten van het EFSA rapport en de toxicologische relevantie nog 
onbekend zijn. 
 

8. PAHs 
Smoked meat(products) 

De Commissie geeft de achtergrond van dit issue. In media en politiek in een aantal lidstaten is 
bezorgdheid geuit over nieuwe MLs voor smoked meat(products). Verschillende lidstaten geven aan 
dat bij traditioneel roken van vlees(producten) de nieuwe MLs niet haalbaar zouden zijn. De 
Commissie geeft aan dat wanneer PAHs goed gemeten worden is er mogelijk geen probleem met de 
nieuwe MLs. Mogelijk is het toepassen van goede rookmethoden (CoP) voldoende om de concentraties 
te verlagen. Het is nog onbekend wat de concentraties precies zijn en welke methoden gebruikt 
worden. De geuite bezorgdheid (in media en politiek) is niet met data onderbouwd. De Commissie 
heeft meer informatie nodig. 
 
Opmerkingen lidstaten 
− Een lidstaat merkt op dat de producenten pas sinds kort mee kunnen doen aan de discussie 

omtrent MLs. Monitoring van PAH concentraties in gerookte vleesproducten wordt uitgevoerd. 
− De CoP is anders dan traditionele bereidingswijze.  
− Een lidstaat geeft aan reeds in 2010 bezorgdheid te hebben geuit. Het is vooral voor kleine 

producenten moeilijk om aan nieuwe MLs te voldoen. Het probleem bestaat voor vis- en 
vleesproducten. 

− Een lidstaat heeft monsters geanalyseerd op PAHs en ziet geen overschrijdingen van de nieuwe 
MLs.  

− Een andere lidstaat heeft geen probleem gesignaleerd en merkt op dat het versoepelen van de 
nieuwe MLs niet wordt ondersteund. Zij stellen voor om te kijken of afzonderlijke lidstaten het 
probleem op nationaal niveau kunnen aanpakken. 

− Een lidstaat heeft geen problemen met de nieuwe MLs. 
− Een lidstaat heeft onderzoek verricht. Van 142 monsters (alle traditioneel) waren er 4 

overschrijdingen. Producenten zijn niet op de hoogte van mitigatie maatregelen. 
 
De Commissie stelt dat meer informatie nodig is om duidelijkheid te kunnen geven. Begin april, als er 
meer informatie voorhanden is, zal dit issue opnieuw besproken worden. In dit stadium is het te vroeg 
om een beslissing te nemen over eventueel uitstel van de nieuwe MLs. 
 

Cacao(products) 

De Commissie stelt dat het lastig is om de huidige werkwijze uit 333/2007 (PAKs in vetgehalte) te 
wijzigen naar PAKs op productbasis. In de data van EFSA zijn vaak de vetgehaltes niet toegevoegd. 
Het voorstel is om de situatie nu niet te wijzigen en als 333/2007 voor eventuele andere doeleinden 
gewijzigd wordt, het bepalen van het vetgehalte mee te nemen. 
Opmerkingen lidstaten: 
− Een lidstaat geeft aan PAKs in cacaoproducten te monitoren en verwacht resultaten in mei 2014. 
− Een lidstaat vraagt of het mogelijk is dat EURL een nieuwe analysemethode opstelt. De Commissie 

stelt voor dat een lidstaat EURL laat weten hoe zij bepaling aanpakken, waarna EURL inschatting 
kan maken voor eventuele standaardisering van methoden. 

 

9. Acrylamide 
Op verzoek van de Commissie heeft Ceereal meer informatie over mitigatie maatregelen toegevoegd 
aan hun presentatie van de Workshop Acrylamide. De focus wordt op industriële bewerking gelegd, 
maar de voorafgaande processen kunnen ook van belang zijn. Voor koffieproducten zijn geen mitigatie 
maatregelen voorhanden. Acrylamide gehalte kan verlaagd worden door gebruik van producten met 
een laag asparagine gehalte.  
 
EFSA publiceert vóór zomer 2014 een risicobeoordeling. De Commissie wil dan verder discussiëren 
over mitigatie maatregelen. Na public consultation zal de risicobeoordeling eind 2014/begin 2015 
definitief gepubliceerd worden. 
 
 

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


