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Verslag van de vergadering van de vergadering van EG-
Commissiewerkgroep Milieucontaminanten - Acrylamide 
 

 

Datum  : 21 april 2016 

Commissie : Dhr. Swartenbroux (DG Santé) 

   Dhr. Verstraete (DG Santé)  

 

Ned.Delegatie  : Mw. De Stoppelaar (NVWA) 

  Dhr. Wolterink (RIVM)    

  Dhr. Vandersmissen 

 

 

Samenvatting 
 
• Bespreking van de Codes of Practice voor verschillende sectoren 

• Discussie over vervolgstappen 

   

 
Agenda 
 
1. Acrylamide workshop 
FoodDrinkEurope heeft een Code of Practice (Toolbox) opgesteld waarin 

acrylamide mitigatiemaatregelen staan voor verschillende 

voedingsmiddelensectoren. Daarnaast hebben verschillende 

belangenorganisaties van producenten van voedingsmiddelen 

sectorspecifieke Codes of Practice opgesteld met sectorspecifieke 

maatregelen om de acrylamide gehaltes in voedingsproducten zo laag 

mogelijk te houden. Er zijn CoPs voor aardappelproducten (EUPPA), 

broodproducten (AIBA), ontbijtgranen (CEEREAL), “dough-based” 

aardappelproducten (ESA), koffie, koffiesubstituut op basis van granen 

(FDE), banketbakkersproducten (CAOBISCO), koffiesubstituut op basis 

van cichorei (SCF/Fedalim) en een CoP ten behoeve van de restaurants en 

snackbars (Serving Europe). De belangorganisaties geven in korte 

presentaties aan hun laatste versie van de CoP verschilt met de 

voorgaande versies en waar er meetbare targets zijn toegevoegd aan de 

CoP. De producenten zullen het ALARA (as low as reasonably achievable) 

princiepe hanteren.  
Verschillende lidstaten geven gedetailleerd commentaar op de CoPs. De 

lidstaten willen met name dat er duidelijke criteria  en concrete meetbare  

targets in de CoP worden opgenomen zodat het mogelijk is om daarop te 

handhaven. Ook moet het duidelijk worden aangegeven wat de 

consequenties zijn wanneer niet aan bepaalde eisen wordt voldaan (b.v. 

mogelijk gebruik in andere producten mogelijk). Nederland merkt op dat 

de producenten meer inspanningen moet verrichten om het personeel in 

restaurants en snackbars en de consumenten die thuis frituren op te 

leiden.  
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De FoodDrinkEurope CoP, waarin maatregelen voor alle sectoren (die lid 

zijn van FDE) zijn opgenomen, beschrijft de maatregelen die voor de 

producenten verplicht worden. Deze zal als Annex aan de acrylamide 

Verordening worden toegevoegd.  

De sectorspecifieke CoPs bevatten daarnaast aanvullende maatregelen die 

als aanbevelingen gelden.Indien van toepassing, kunnen deze door de 

producent worden geimplementeerd. Deze maatregelen zijn niet verplicht 

omdat ze niet voor elk productieproces geschikt zijn. 
 

2. Vervolg 
De CoPs moeten worden herzien naar aanleiding van de discussies tijdens 

deze workshop, en uiterlijk 9 mei 2016 worden aangeleverd bij de 

Commissie. De restaurant en snackbar sector, vertegenwoordigd door 

Serving Europe, HOTREC en UEAPME zal een gezamenlijke draft CoP met 

minimale vereisten en “good practices” voor “micro-enterprises” 

aanleveren. De herziene CoPs (het verplichte gedeelte) zullen door de 

Milieucontaminantenwerkgroep worden beoordeeld op de volgende 

aspecten: 

• Levert de CoP genoeg zekerheid dat de voedselproducenten de 

nodige maatregelen zullen treffen om de acrylamidegehaltes in het 

product te verlagen? 

• Bevat de CoP voldoende duidelijke verplichte mitigatiemaatregelen 

die de producent moet toepassen? 

• Is de CoP handhaafbaar, ofwel zijn er mogelijkheden om te 

verifiëren of de CoP correct wordt toegepast. 

 

Op basis van de beoordeling zal het volgende geconcludeerd kunnen 

worden: 

• De CoP voldoet aan bovenstaande eisen zal worden opgenomen in 

de Verordening. 

• De CoP voldoet grotendeels aan bovenstaande eisen, maar 

aanvullende informatie dient nog te worden aangeleverd, op basis 

waarvan een nieuwe beoordeling zal plaatsvinden. 

• De CoP voldoet niet aan bovenstaande eisen. Voor producten uit de 
betreffende sectoren zullen alternatieve maatregelen worden 

overwogen (b.v. het stellen van MLs). 

 

Op de eerstvolgende milieucontaminanten bijeenkomst zal een eerste 

versie van de Verordening worden besproken. De stakeholders zullen na 

de bijeenkomst feedback krijgen. Verdere discussie zal plaatsvinden op 

een milieucontaminantenbijeenkomst in juni as.. Naar verwachting zal 

daaropvolgend (voor de zomer) weer een overleg met de stakeholders 

plaatsvinden. 

De volgende vergadering van de werkgroep Milieucontaminanten zal 

plaatsvinden op 13 mei. 

 

 

Den Haag, april 2016 


