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Agenda 
 
1. Acrylamide 
Het voorstel van de Commissie om in een Verordening op te nemen dat de 

verschillende Codes of Practice om acrylamidegehaltes in producten te 

verlagen in de voedselveiligheidsplannen moet worden ingebed wordt 

verder besproken. De meeste lidstaten steunen de benadering van de 

Commissie (waaronder NL). Een paar lidstaten vinden het 

Commissievoorstel te ingewikkeld en verwachten dat het moeilijk te 

implementeren is. De Commissie wil minimum vereisten voor de 

toepassing van de Codes of Practice opnemen in de Verordening (als 

Annex) zodat dit een wettelijke verplichting wordt. Deze zullen uit de 

huidige CoPs worden gehaald. Een lidstaat geeft aan hier tegen te zijn, 

omdat dan alleen daarop zou worden gefocust en andere elementen uit de 

CoPs genegeerd zouden worden. Ook de instructies voor SMEs blijft nog 

een probleem. Kleurkaarten kunnen helpen, maar je kunt bijvoorbeeld niet 

van een klein bakkersbedrijf verwachten dat ze producten die volgens de 

kleurkaart iets te lang gebakken zijn zullen vernietigen, mede omdat 

indicatieve waarden en MLs geen wettelijke status hebben. 

Een lidstaat is tegen het Commissievoorstel (het zou niet haalbaar zijn) en 

wil liever MLs. De lidstaat trekt het gebruik van kleurkaarten voor 

deegproducten in twijfel omdat er veel verschillende producten gebakken 

worden. Ook verwacht deze lidstaat dat de CoPs (te) weinig gedetailleerd 

zullen zijn omdat producenten hun productieproces niet willen prijsgeven. 



 

2 

 

 

 

Een lidstaat en FDE willen duidelijkheid over wettelijke status van 

indicatieve waarden (zoals in Aanbeveling 2013/647/EU) en dat dit door 

alle lidstaten hetzelfde wordt geïnterpreteerd. Ook wil de lidstaat specifieke 

methodes voor het nemen van monsters voor acrylamideanalyse, en dat 

er in de CoPs meer duidelijke targets vermeld worden (b.v. maximale 

suikergehaltes).  

Een lidstaat wil een betere beschrijving van de ‘Fine bakery wares’ en 

‘Breakfast cereals’ omdat er veel producten zijn die specifiek zijn voor een 

land. 

De Commissie stelt voor om een speciale werkgroepbijeenkomst te 

organiseren om de CoPs te bespreken. Nederland steunt dit voorstel 

omdat het een goede prikkel is voor de lidstaten om de CoPs goed te 

bestuderen, en het schept de mogelijkheid om eventueel experts hierbij te 

betrekken. Nederland geeft aan dat er een doelgroepanalyse zal worden 

uitgevoerd om te onderzoeken of snackbars en cafetaria’s op de hoogte 

zijn van het acrylamideprobleem en wat ze eraan doen.  

Een lidstaat gaat onderzoek doen naar wat voor soort voorlichting door de 

consument en de kleine bedrijven wordt opgepikt. De Commissie vindt ook 

dat het besef van het acrylamideprobleem bij de consument moet worden 

verhoogd.  

Voor de volgende Envicont zal de Commissie een draft voorstel voor de 

Verordening opstellen. 

 

2. MCPD- en glycidylesters 
In 2014 is EFSA gevraagd om een risicobeoordeling voor MCPD (esters) en 

glycidyl (esters) op te stellen voor juni1 2015. EFSA heeft om uitstel 

gevraagd tot 31 mei 2016, en dit is gehonoreerd door DG Sante. 

Fediol heeft een statement ingediend waarin de Fediol leden zich 

commiteren aan een maximale limiet voor glycidol (esters) van 1 mg/kg, 

uitgedrukt als glycidol, met ingang van september 2017. Voor 

MCPD(esters) zullen ze doorgaan met het doorvoeren van 

mitigatiemaatregelen (ter preventie en reductie van MCPD vorming). De 

Fediol leden zullen jaarlijks (esters van) glycidol en MCPD monitoren en de 

data aan de Commissie aanleveren. 

Een lidstaat geeft aan dat het een onderzoek doet naar MCPD- en 

glycidylesters in een groot aantal producten en dat de resultaten in het 

najaar van 2016 beschikbaar komen. 

 

3. Furaan 
DG Sante heeft EFSA gevraagd een risicobeoordeling uit te voeren voor 

furaan en zijn metabolieten, op te leveren op 31 december 2016. Voor 

furaan is een aanbeveling tot monitoring uit 2007. 

JECFA heeft een BMDL10 van 0.96 mg/kg lg/dag afgeleid voor een 10% 

extra risico op lever adenoma’s en carcinoma’s in vrouwelijke muizen. 

JECFA schatte de gemiddelde blootstelling via voeding op 1 µg/kg lg/dag 

en een hoge blootstelling op 2 µg/kg lg/dag. De bijbehorende MOEs van 

respectievelijk 960 en 480 geven aan dat er gezondheidsrisico’s zijn. 

 

Het ‘Bureau of Chemical Safety’ van Health Canada heeft een 

blootstellingschatting en risicobeoordeling uitgevoerd voor Canada. 

Canned baked beans, fruitsap, sauzen en andere smaakversterkers 

leveren de grootste bijdrage aan de blootstelling in kinderen tot 13 jaar. 

In volwassenen levert koffie de grootste bijdrage. Health Canada 

berekende MOEs van ~500 (kinderen<1 jaar) tot ~4300 (kinderen 14-18 

jaar), en concludeert dat furaanblootstelling mogelijk gezondheidsrisico’s 

oplevert, m.n. in bepaalde subpopulaties 
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Naast furaan moet ook gekeken worden naar gemethyleerd (2- en 3-) 

furaan, die dezelfde toxiciteit hebben. Health Canada geeft aan dat vooral 

2-methylfuraan een belangrijke bijdrage aan de blootstelling levert. 

 

Aan de lidstaten wordt verzocht om monitoringsdata voor 31 juli 2016 aan 

EFSA aan te leveren. Indien de data na 31 juli beschikbaar komen dan 

graag alvast een email naar EFSA sturen dat er nog data aangeleverd 

zullen worden. 

 

4. Methylkwik en kwik 
• Voedingsadvies visconsumptie 

In de concept Verordening wordt de volgende tekst m.b.t. 

consumptieadvies voorgesteld: Consumption advice for fish is an 

important risk management instrument in view of fully achieving the 

beneficial effects of fish consumption whilst limiting the risks of mercury 

toxicity. However, fish consumption data demonstrate an alarming lack of 

knowledge or respect of the available consumption advice. In addition, due 

to the wide variety in fish species consumed across Europe, Member 

States should tailor consumption advice taking into consideration their 

national pattern of fish consumption, especially the species of fish 

consumed. It is therefore necessary to introduce measures ensuring the 

availability of national consumption advice as well as an increased 

awareness of such consumption advice, with the active involvement of 

food business operators and relevant stakeholder organisations. 

Een aantal lidstaten wil een grotere rol voor de stakeholders in het 

consumptieadvies. De Commissie zal de tekst aanpassen. 

 

• Herziening MLs in vis 

De Commissie stelt voor om vier verschillende MLs voor methylkwik in vis 

vast te stellen op basis van de monitoringsgegevens van methylkwik. Op 

basis van nieuwe monitoringsdata wordt de indeling van vissoorten in de 

verschillende categorieën iets aangepast. Op basis van monitoringsdata 

wordt besloten om heek in de ML categorie 0,5 mg/kg te plaatsen. Ook 

‘crustaceans’ zijn in de 0,5 mg/kg categorie geplaatst. Voor pangasius 

geven de monitoringsdata aan dat een ML van 0.3 mg/kg haalbaar is. Voor 

tilapia zijn er weinig monitoringsdata. 

Een lidstaat wil geen default ML van 0,3 mg/kg voor vis omdat deze niet 

haalbaar zou zijn voor vis uit de Oostzee. De Commissie merkt op dat 

monitoringsdata aangeven dat de default ML ook voor vis uit de Oostzee 

haalbaar is. 

 

• Wettelijke kaders voor kwik in voedsel 

Het herziene Commissie voorstel voor MLs voor kwik in voedsel wordt 

bediscussieerd. Een lidstaat merkt op dat de ML voor zuigelingenvoeding 

geldt voor het product zoals verkocht, en niet na bereiding. Een lidstaat 

vraagt of de productcategorieën met een ML van 0,01 mg/kg nodig zijn 

(behalve voor zuigelingenvoeding). De Commissie heeft hierover overleg 

gehad met de pesticidengroep en merkt op dat sommige producten 

significant bijdragen aan de blootstelling. Vandaar dat deze categorieën 

toch gehandhaafd zijn. Een lidstaat geeft aan dat de voorgestelde MLs 

voor “wild game, offal of wild game en offal of wild boar” niet haalbaar zijn 

en stelt nieuwe MLs voor. De Commissie zal het voorstel incorporeren in 

het volgende concept en vraagt of lidstaten monitoringsdata over kwik in 

“wild game” willen aanleveren. Fediol heeft aangegeven dat er geen 

overdracht van kwik in “treenuts en oilseeds”naar de olie is en wil daarom 

geen ML voor zaden en noten bestemd voor productie van olie. De 
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Commissie zal hier nog naar kijken. Een aantal lidstaten heeft nog 

commentaar op de voorgestelde MLs voor paddenstoelen. De Commissie 

zal hier nog eens naar kijken, en zal ook op verzoek van een lidstaat, in de 

volgende versie van het voorstel, 3 additionele specifieke soorten 

toevoegen aan de groep ‘boletus’.. De Commissie geeft aan dat de MLs in 

verschillende wetgeving moeten worden geharmoniseerd. Ook zal er voor 

de zomer nog een stakeholders-consultation plaatsvinden. 

 

5. Minerale koolwaterstoffen 
Mineral hydrocarbons (MOHs) zijn afkomstig uit ruwe olie, kool etc. Er zijn 

grote aantallen isomeren mogelijk, de chemische samenstelling vaak 

onbekend, het zijn vaak complexe mengsels en de samenstelling varieert 

van batch tot batch. Er worden 2 typen onderscheiden: mineral oil 

saturated hydrocarbons (MOSH; lineaire, vertakte en cyclische alkanen) en 

mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH, (poly-)aromatische 

koolwaterstoffen). Het meest gevoelige effect van MOSH is de inductie van 

microgranuloma’s (ontstekingsreacties) in de lever. MOAH zijn mogelijk 

mutageen en carcinogeen. De voornaamste bronnen van MOH zijn 

verpakkingsmiddelen, additieven, processingmiddelen en smeermiddelen. 

Er zijn hoge concentraties gevonden in brood (261 mg/kg) en rijst (131 

mg/kg). Dit onderwerp heeft al eerder op de agenda gestaan. Er was toen 

weinig animo om dit op te pakken aangezien de bijdrage vanuit het milieu 

aan de totale MOH-blootstelling gering is.  

Verschillende lidstaten geven aan dat dit een belangrijk onderwerp is bij 

consumentenorganisaties, die soms zelf metingen hebben verricht.  

Een lidstaat merkt op dat het niet makkelijk is om MOHs te meten. Ook 

merkt een lidstaat op dat het normen wil opstellen voor kleurstoffen in 

drukinkt en verpakkingen, maar dat er verzet is vanuit het bedrijfsleven 

en dat de politieke wil aan het afnemen is. Ook wordt opgemerkt dat er 

opnieuw naar de autorisatie van bepaalde additieven zou moeten worden 

gekeken. 

De Commissie geeft aan dat er steeds meer op wordt aangedrongen om 

dit onderwerp in de werkgroep Milieucontaminanten op te nemen. Dus de 

discussie zal voornamelijk in deze werkgroep plaatsvinden waarbij de 

werkgroepen die gaan over voedselcontactmaterialen en 

voedingsadditieven geïnformeerd worden gehouden. De Commissie zal een 

aanbeveling voor monitoring opstellen. 

 

6. Voorbereiding CCCF10 
• Voorstel maximum gehaltes voor arseen in gepelde rijst 

De EU stelt voor om de ML voor arseen in ‘husked rice’ (gepelde rijst) op 

0,25 mg/kg te stellen i.p.v. 0,35 mg/kg zoals voorgesteld door Codex. 

De lidstaten steunen het voorstel van de EU, maar vragen de Commissie 

wel na te denken over een alternatief standpunt voor het geval de EU 

geen ondersteuning krijgt voor haar voorstel. Een lidstaat suggereert om 

eventueel een stapsgewijze verlaging van de ML voor te stellen, die samen 

kan gaan met de implementatie van de CoP. 

 

• CoP voor preventie en reductie arseen contaminatie van rijst 

De EU stelt voor om de draft CoP die is opgesteld op basis van de nu 

beschikbare informatie aan te nemen, en niet te wachten op verder 

onderzoek naar mogelijkheden om contaminatie van rijst met arseen te 

verminderen. De CoP kan in de toekomst worden aangepast op basis van 

nieuwe informatie. 

Het voorstel wordt gesteund door de lidstaten 
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• Voorstel voor revisie maximum gehaltes voor lood in fruit en 

 groente 

De EU stemt in met het voorstel om voor bepaalde groentes en 

fruitsoorten de ML ter herzien op basis van nieuwe monitoringsdata 

Een aantal lidstaten vindt dat het aantal monitoringsdata (~20) waarop de 

voorgestelde MLs gebaseerd zijn te laag is, en is van mening dat er een 

valide database nodig is (minimaal 60 datapunten) om een verlaging van 

de ML (b.v. voor bessen) op te baseren. 

De Commissie zal tekst over het aantal datapunten toevoegen. De 

Commissie merkt op dat er blijkbaar weinig interesse in dit item is omdat 

er geen nieuwe monitoringsdata gegenereerd worden. Daarom verandert 

er nooit iets.  

Een lidstaat vraagt zich af of er wel een ML voor verse paddenstoelen 

moet zijn omdat er weinig internationale handel in is. De ML van 0.3 

mg/kg kan wellicht niet gehaald worden. 

Een aantal lidstaten merkt ook op dat sommige producten eigenlijk niet 

meer op de markt zijn en vraagt zich af of daar nog wel MLs voor nodig 

zijn. 

Een lidstaat vraagt zich af waarom er hogere MLs voor fruit in blik zijn 

omdat er tegenwoordig geen lood meer in blik zit. 

Nederland stelt een aantal aanpassingen in de tekst voor. De Commissie 

zal de voorstellen overnemen. 

 

• Voorstel voor maximum gehaltes voor cadmium in cacao en 

 cacaoproducten 

De EU stemt tegen het Codex voorstel voor MLs voor cadmium in 

chocolade en cacaoproducten. De EU vindt de voorgestelde MLs te hoog en 

slecht onderbouwd en ze leiden vrijwel niet tot reductie van cadmium 

inname. N.B. de EU heeft zelf MLs voor chocolade en andere 

cacaoproducten. 

De Commissie  merkt op dat het Codex document initieel was gebaseerd 

op de EU MLs, en dat er toen ook geen commentaar was op de SPS 

notificatie.  Later is de Codex werkgroep hier toch van afgeweken. De 

Commissie geeft aan dat de MLs moeten worden vastgesteld voor 

cacaoproducten (die in grote hoeveelheden verhandeld worden: bonen, 

liquid en poeder) en niet voor eindproducten zoals chocolade. 

De Commissie geeft aan dat de EU haar MLs niet gaat aanpassen.  

De lidstaten steunen het standpunt van de Commissie 

 

• Codex discussiestuk over MLs voor methylkwik in vis. 

De EU is voorstander van MLs voor methylkwik in vis, in ieder geval voor 

de vissoorten waarin hoge gehaltes worden gevonden. De EU vindt dat het 

door de Codex werkgroep voorgestelde project niet beperkt moet blijven 

tot tonijn, maar alle vissoorten moet betreffen. De EU stelt voor om een 

electronische werkgroep te vormen om een voorstel voor MLs in vis op te 

stellen voor de CCCF 11. 

De lidstaten steunen het standpunt van de EU. 

Een lidstaat merkt op dat de focus niet alleen moet liggen op vissoorten 

met hoge methylkwikgehaltes, maar ook op vissoorten die veel gegeten 

worden en daardoor een grote bijdrage aan de methylkwikblootstelling 

leveren. 

In april zal waarschijnlijk een speciale werkgroepvergadering over de CoPs 

voor acrylamide worden georganiseerd. 

 

 

Den Haag, maart 2016 


