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Verslag van de vergadering van Commissiewerkgroep 
Landbouwcontaminanten 
 

Datum  : 29 februari 2016 
Commissie : Dhr. Verstraete (DGSANTÉ) 
 
Ned.Delegatie  : Mw. Viloria (VWS) 
   Mw. Bulder (RIVM)  
 

 

Samenvatting 
De belangrijkste punten uit de vergadering: 
• CCCF 
• Aanpassing 884/2014 
• Begeleidingsdocument controle aflatoxinen  
• Tetrahydrocannabinol (THC ) 
• Recast 1881/2006 
• Opium alkaloïden 
• Alternaria toxinen 
• Pyrrolizidine alkaloïden 
• Tropaan alkaloïden 
 
 
Agenda 
 
1. Codex Comité voor Contaminanten in Voedsel (CCCF) 
Van 4-8 april aanstaande vergadert de CCCF in Rotterdam. 
Aandachtspunten over landbouwcontaminanten zijn: 
- JECFA evaluatie van pyrrolizidine alkaloiden (voorlopig rapport). 

Hoewel JECFA een hogere BMDL10 afgeleid heeft dan EFSA, kwam het 
expert comité tot gelijksoortige conclusies als EFSA in 2011, namelijk 
dat inname van honing en thee zorgwekkend kan zijn. EFSA zal dit jaar 
nog een geactualiseerde blootstellingsberekening uitvoeren (zie 
agendapunt 5d). Thee en honing worden wereldwijd verhandeld dus 
aan CCCF om te bekijken wat het mogelijke vervolg op de JECFA 
evaluatie kan zijn. 

- Code of Practice voor mycotoxinen in granen, inclusief revisie van de 
annexen en discussiedocument over een annex voor ergot alkaloiden. 
Lidstaten worden gevraagd om hun experts de documenten te laten 
bekijken, CIE zal concept commentaren opstellen. 

- Mycotoxinen in specerijen – Code of practice en discussiedocument 
over maximum  limieten. Er zullen wat zaken opgehelderd en 
afgebakend moeten worden (bv groepering van specerijen) maar er is 
steun voor dit onderwerp. 

- Prioriteitenlijst JECFA. De aankomende JECFA over contaminanten 
vindt plaats van 7-18 november 2016 waar diverse mycotoxinen 
geevalueerd worden. Er zijn vooralsnog geen nieuwe voorstellen voor 
de prioriteitenlijst.  
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2. Aanpassing Verordening 884/2014 
Op basis van de RASFF meldingen en afwijzingspercentages is besloten dat 
specerijen uit Ethiopie worden opgenomen met CN code 0904 en 09010 
met controlefrequentie 50%. Daarnaast wordt de controlefrequentie van 
pinda’s uit India verlaagd van 20% naar 10%. Hetzelfde zal gebeuren met 
de vijgen uit Turkije nadat de CIE geverifieerd heeft dat het 
afwijzingspercentage van het vierde kwartaal van 2015 onder de 5% zit. 
Daarnaast zal de tekst worden opgenomen dat een lading pas vrijgegeven 
mag worden voor circulatie als de competente authoriteit het CED volledig 
ingevuld en gecontroleerd heeft.  

 
 

3. Begeleidingsdocument voor de bevoegde autoriteit voor de 
controle op naleving van EU-wetgeving inzake aflatoxinen  

Er zijn een aantal zaken die aangepast en verduidelijkt worden in het 
begeleidingsdocument. Voor het CED wordt aangegeven dat als het 
gekopieerd wordt in een ander document, alle informatie van het CED 
overgenomen moet worden. Als een CED gekopieerd wordt door een DPE, 
dan moet het originele CED meegestuurd worden met de lading naar het 
DPI, en het DPE houdt dan de kopie. DPI’s die nog niet aangesloten zijn bij 
TRACES, kunnen een account krijgen waarmee ze de informatie kunnen 
inzien over de aankomst van de lading vanuit het DPE. Van die DPI’s die 
niet aangesloten kunnen worden bij TRACES, zal CIE een lijst maken zodat 
duidelijk is dat deze via e-mail of fax geinformeerd moeten worden door 
het DPE.  
Verder worden de commentaren van een stakeholder besproken, CIE zal 
op basis hiervan een aantal zaken in het begeleidingsdocument aanpassen 
en een antwoord sturen.  
Gebaseerd op de gevoerde discussie zal de CIE een nieuwe versie 
opstellen ter becommentariering, en afhankelijk van de hoeveelheid 
commentaren zal een aparte vergadering voor de bespreking gepland 
worden. Bij weinig commentaren zal het document meteen in het PCVD 
besproken worden. De bedoeling is om het document rond de zomer af te 
ronden.  

 
 

4. Tetrahydrocannabinol (THC ) 
Vorige keer is besloten om een Aanbeveling voor Monitoring op te stellen 
in twee delen: een deel voor aanvulling gegevens over dierlijke producten, 
zoals aangegeven in de EFSA opinie, en het andere deel voor verzameling 
van gegevens over THC in plantaardige producten. Een discussiepunt is 
nog het opnemen van richtwaarden voor THC, vraag is daarbij welke type 
limieten, indicatieve waarden of guidance values. Als indicatie voor de 
hoogte van de eventuele limieten heeft CIE met consumptiegegevens van 
EFSA teruggerekend van de ARfD naar een concentratie in het product. 
Dverse lidstaten vinden echter dat er te weinig onderbouwing is voor het 
stellen van advieswaarden en wordt besloten eerst door middel van de 
Aanbeveling meer data te verzamelen. Die landen die toch richtwaarden 
willen hebben kunnen de MLs gebruiken die enkele lidstaten voor THC in 
levensmiddelen hebben. 

 
 

5a Recast Verordening 1881/2006 
De laatste versies van de recast zijn door de interne consultatie binnen EC 
heen, en er zijn een aantal wijzigingen nodig. De artikelen over 
etikettering  zullen samengevoegd worden, en het artikel over rapportage 
zal worden aangepast zodat er geen verwijzing meer staat naar het 
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aansporen tot rapportage van data. In de bijlagen zullen er aanpassingen 
gedaan worden om de scope van de productbeschrijvingen onder de juiste 
noemer te zetten en de definities zullen vanuit bijlage 2 naar voetnoten 
verplaatst worden. De bedoeling is om de recast op 13 april ter stemming 
te brengen of indien mogelijk eerder. Na de stemming zullen de 
vertalingen zo snel mogelijk naar de lidstaten worden gestuurd zodat 
eventuele aanpassingen daarvoor nog tijdens de toetsingsperiode kunnen 
plaatsvinden. 

 
 

5b Opium alkaloïden in maanzaad 
Omdat de standpunten van de lidstaten over het stellen van MLs na 
diverse discussierondes nog steeds ver uiteen liggen, stelt de CIE voor om 
deze discussie te stoppen en de Code of Practice langer te laten werken 
alvorens de discussie weer op te starten. Een lidstaat geeft echter aan 
liever de discussie voort te zetten en ook akkoord te kunnen gaan met het 
voorstel dat CIE de vorige keer heeft gedaan, namelijk om twee MLs te 
zetten, één voor maanzaad voor directe consumptie en een andere voor 
maanzaad dat nog verder verwerkt wordt. Wel met strikte voorwaarde 
voor etikettering, de handhaving zou dan net zo gaan als bij de 
aflatoxinen, als het niet duidelijk geëtiketeerd is dat geldt de strengste 
limiet. Nederland heeft aangegeven liever geen bijproducten uit de 
farmaceutische industrie als voedselingredient te willen en dus 
voorsttander te zijn van één ML voor maanzaad tegelijkertijd erkent NL 
dat  dit wel moeilijk zal zijn aangezien de EFSA database een mengeling is 
van gehalten van ‘food’ en ‘farma’ maanzaad. Geen verdere lidstaten 
hebben een standpunt gegeven, CIE zal voor de komende vergadering een 
voorstel maken voor twee MLs, en daarbij kijken of in de EFSA database 
een onderscheid gemaakt kan worden tussen de twee typen maanzaad. 

 
 

5c Alternaria toxinen (AT’s) 
EFSA heeft een call for data uitgestuurd met deadline 31 mei 2016. EFSA 
heeft CIE aangegeven de blootstellingsberekening op basis van de 
aangeleverde data eind 2016 te kunnen opleveren. 

 
 

5d Pyrrolizidine alkaloïden (PA’s) in honing, thee, kruidenthee, 
voedingssupplementen, kruiden en specerijen. 

EFSA is om een exposure assessment gevraagd en die zal pas eind mei 
2016 worden opgeleverd, ook CONTAM moet hier naar kijken in verband 
met het bepalen van welke specifieke PA’s en welke LOQs van belang zijn. 
CIE geeft aan dat er twee novel food producten zijn waarin in de 
specificaties een bepaling is opgenomen over PA’s, in het onderliggende 
rapport is een GC-MS methode aangegeven, en geen LC-MS. De lidstaten 
worden gevraagd hier verder naar te kijken.  

 
 

5e Tropaan alkaloïden 
De CIE geeft aan dat voor de tropaan alkaloiden Commissie Verordening 
(EU)  2016/239 aangenomen is en in maart van kracht wordt. Daarnaast 
is ook nog Commissie Aanbeveling (EU) 2015/976 voor monitoring van 
tropaan alkaloiden van kracht. 
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6. WVTTK 
- CIE geeft aan dat voor het meten van (steeds meer) planten alkaloiden 

wel screeningsmethoden beschikbaar moeten zijn, en roept lidstaten 
op om in hun communicatie met leveranciers aan te dringen op 
ontwikkeling hiervan. Niet alleen voor die toxinen die nu gereguleerd 
zijn, maar ook voor die (nog) niet gereguleerd zijn. Er komt steeds 
meer aandacht voor plantentoxinen en de ontwikkeling van snelle 
screeningsmethoden duurt wel een paar jaar per kit. 

- EFSA opinies die in de nabije toekomst verwacht worden: zearalenon, 
de eerste opinie waarin beoordeeld is of de gezondheidskundige 
grenswaarde voor de mycotoxine ook voor de modified vormen moet 
gelden. Op zeer korte termijn komt de opinie over cyaanzuur in bittere 
abrikozenpitten uit, en de uitgebreide beoordeling van DON zit nog in 
de pijplijn. Op langere termijn volgen de opinies over T2/HT2, 
nivalenol, fumonisinen en afgeleide vormen.  

- In het najaar wil de CIE weer een Mycotoxin forum organiseren, met 
als mogelijke onderwerpen de resultaten van de Aanbeveling voor 
Monitoring T2/HT2, opvolging van de klimaatconferentie in relatie tot 
mycotoxinen, en bespreking van de EFSA opinie over DON. 

- In het kader van Horizon 2020 zijn twee projecten over mycotoxinen 
gehonoreerd; MyToolbox en MycoKey. Deze projecten zullen onderling 
moeten samenwerking om dubbeling van werkzaamheden te 
voorkomen. 

- Op verzoek van een lidstaat geeft CIE aan nog een document te 
schrijven met toelichting over de bepaling van ergot sclerotia. 

 
De volgende vergadering zal niet voor mei 2016 plaatsvinden. Afhankelijk 
van de hoeveelheid presentaties is de verwachting dat deze volgende 
vergadering anderhalf of twee dagen in beslag zal nemen. 
 
 
 
Den Haag, februari 2016 


