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Verslag van de vergadering van de EG-Commissiewerkgroep voor 

uitvoeringsmaatregelen voor Verordening 882/2004 artikel 15.5 

 

Datum  : 3 mei 2016 

 

Commissie : George Balkamos  

   Frans Verstraete 

  

Ned.Delegatie : Sjaak Blaak (NVWA) 

   Marieke Kunst (VWS) 

 

 

Samenvatting 

 

In de vergadering is gesproken over de 24ste herziening van bijlage I van 

verordening 669/2009. Per 1 juli 2016 zijn de volgende wijzigingen van kracht: 

 

Nieuw op de lijst 

• Hazelnoten uit Georgië – 20% controle op aflatoxine. 

 

Van de lijst afgehaald 

• Gedroogde druiven uit Afghanistan op aflatoxine; 

• Amandelen uit Australië op aflatoxine. 

 

 

Agenda 

 

1. Nieuwe producten in bijlage I van Verordening 669/2009 

De Commissie heeft drie voorstellen gedaan voor opname in bijlage I: 

1. Hazelnoten uit Georgië – 20% controle op aflatoxine 

2. Grondnoten (pinda’s) uit Argentinië – 10% controle op aflatoxine 

3. Hazelnoten uit Azerbeidjaan – 20% controle op aflatoxine 

Het eerste voorstel wordt opgenomen in de 24ste herziening van bijlage I. De 

andere twee voorstellen zijn producten die al eerder op lijst van de 669/2009 

hebben gestaan. NL is van mening dat hieruit blijkt dat het controlesysteem in de 

betreffende landen nog niet op orde is. Het zou logischer zijn om producten die al 

een keer op de 669/2009 hebben gestaan nu op te nemen in de 884/2014. 

Meerdere lidstaten (LS) zijn het hier mee eens. De Commissie zal dit intern 

bespreken en mogelijk kunnen de twee producten meegenomen worden in de 

eerstvolgende herziening van de 884/2014.   

 

 

2. 23ste herziening van bijlage I van Verordening 669/2009 

Aflatoxinen:  

− Gedroogde druiven uit Afghanistan laten voldoende verbetering zien en 

zullen van de lijst gehaald worden. 

− Hetzelfde geldt voor amandelen uit Australië, deze kunnen ook van de lijst. 

Verder geen bijzondere punten voor aflatoxinen. 
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Microbiologie: 

− De betelbladeren uit India (salmonella) zijn verplaatst van de 669/2009 

naar de uitvoeringsverordening 2016/166 (100% pre-invoer controle en 

een gezondheidscertificaat) met 10% fysieke controle aan de grens.  

− De Commissie heeft besloten om dezelfde aanpak te hanteren voor 

sesamzaden uit India (salmonella). Dit product zal ook worden verplaatst 

naar een uitvoeringsverordening met bijzondere voorwaarden voor invoer 

(100% pre-invoer controle en een gezondheidscertificaat).  

Verder geen bijzondere punten voor microbiologie. 

 

Andere contaminanten 

− Enzymen uit India (chloramphenicol). De resultaten zijn op zich goed, 

maar de Commissie wil eerst een reactie van de Indiase autoriteiten om te 

horen of er iets aan het probleem is gedaan. Tot op heden hebben ze niets 

gehoord, voorlopig op de lijst laten staan. 

Verder geen wijzigingen. 

 

Pesticiden residuen: 

De Commissie heeft recentelijk een beoordeling gemaakt van de producten die 

gecontroleerd worden op aflatoxine en salmonella in bijlage I van de 669/2009. Dit 

heeft als resultaat gehad dat voor enkele producten strengere importvoorwaarden 

zijn gaan gelden. Hetzelfde wil de Commissie doen voor pesticiden residuen. Het 

probleem hierbij is echter dat er niet altijd sprake is van een acuut gevaar voor de 

volksgezondheid. Als er strengere importvoorwaarden worden opgelegd zal dit 

goed onderbouwd moeten worden richting het betreffende derde land. Er moet ook 

een balans gevonden worden in welke pesticiden gecontroleerd moeten worden.  

− De theebladeren uit China laten een constante niet-naleving zien. Een LS is 

van mening dat het product naar de 885/2014 verplaats zou moeten 

worden. De Commissie is hier naar aan het kijken. 

− De erwten uit Kenia staan nog op, maar mogelijk zijn de bonen uit Kenia 

te snel van de lijst gehaald. NL zou graag zien dat de Commissie het 

probleem nogmaals onder de aandacht brengt in Kenia. De Commissie 

geeft aan dat Kenia erg actief was in het aanpakken van het probleem, 

maar dat de resultaten inderdaad niet goed zijn. Ze zullen dit nogmaals 

bespreken.  

− Verse chilipepers uit Thailand heeft een hoge niet-naleving. Het is een 

goede kandidaat voor strengere importvoorwaarden. 

Verder geen bijzondere punten. 

 

 

3. Voorstel tot versimpeling van herziening bijlage I 

De Commissie heeft een voorstel voor aanpassing van de herzieningsprocedure 

van bijlage I.  

1. Niet meer ieder kwartaal herzien, maar (minstens) twee keer per jaar. Als 

er reden is om vaker te herzien dan is dit mogelijk.  

2. Het aanleveren van controleresultaten door de LS wordt teruggebracht 

naar twee keer per jaar. 

De Commissie voorziet geen grote impact van deze wijzigingen op derde landen. 

Het is maar één keer voorgekomen dat een product binnen een jaar van de lijst 

werd gehaald. 

De LS hebben hier verschillende vragen bij. Het reactievermogen zal hierdoor 

verminderen Als er maar twee vergaderingen per jaar worden gehouden dan in 

ieder geval graag zo snel mogelijk na inleveren en evaluatie van de 

controlegegeven. Positieve resultaten worden dan beloond. Misschien is het 

mogelijk om producten die van de lijst gaan, meteen bij publicatie in te laten gaan.  

De Commissie is ervan overtuigd dat twee keer per jaar nog voldoende flexibiliteit 

geeft. Het voorstel is om dit te proberen om te zien of dit voldoende gelegenheid 

geeft tot discussie of dat er een extra dag of digitaal overleg nodig is. 
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Voor nu wil de Commissie alleen deze twee punten aanpassen. Als de herziening 

van verordening 882/2004 rond is, zal er breder gekeken worden of er 

aanpassingen nodig zijn. Als daar aanleiding voor is kan de Commissie hier extra 

vergaderingen voor inplannen. Het is echter nog niet duidelijk of dat inderdaad in 

de werkgroep besproken gaat worden. Zodra hier meer over bekend is, laat de 

Commissie het weten. Verder steunt de Commissie het voorstel om wijzigingen zo 

snel mogelijk door te voeren. Producten die van de lijst gaan worden meteen van 

kracht bij publicatie, nieuwe producten per 1 januari of 1 juli. Stemming over dit 

voorstel is op 2 juni in het SCoPAFF importcontrole. 

 

 

 

Den Haag, mei 2016 


