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Verslag van de vergadering van Commissiewerkgroep 
Landbouwcontaminanten 
 

Datum  : 4 mei 2016 
Commissie : Dhr. Verstraete (DGSANTÉ) 
   Dhr. Steinkellner (EFSA) 
 
Ned.Delegatie  : Mw. Viloria (VWS) 
   Mw. Bulder (RIVM)  
 

 

Samenvatting 
De belangrijkste punten uit de vergadering: 

• Cyanogene glycosiden in bittere abrikozenpitten 

• Zearalenone en de gemodificeerde vormen hiervan 

• Tetrahydrocannabinol (THC) 

• Opium alkaloïden 

• Tropaan alkaloïden 

• Aanpassing 884/2014 

• Begeleidingsdocument controle aflatoxinen 

 
 
Agenda 
 
1. EFSA opinie cyanogene glycosiden in bittere abrikozenpitten 
EFSA heeft een opinie opgeleverd over cyanogene glycosiden in 

abrikozenpitten. EFSA heeft een ARfD van 20 µg/kg bw afgeleid en 

geconcludeerd dat kleine kinderen deze bij een consumptie van 0,1-0,5 

abrikozenpit kan overschrijden, voor volwassenen is dit 0,5-3 

abrikozenpitten (afhankelijk van de grootte van de pit). Aanleiding voor 

het vragen van een opinie aan EFSA was het feit dat Australië en Nieuw 

Zeeland de verkoop van bittere abrikozenpitten hebben verboden na een 

paar overlijdensgevallen. In Europa zijn de pitten momenteel wel op de 

markt, in winkels en via internet. 

 
De werkgroep is er over eens dat er snel maatregelen genomen moet 

worden. Hiervoor zijn er diverse opties, een verbod op verkoop aan 

consumenten (zoals in Australie en Nieuw Zeeland), het opstellen van een 

ML (teruggerekend vanaf de ARfD) en/of een consumptiewaarschuwing 

voor het publiek. De juridische mogelijkheden, handhaafbaarheid en 

impact op overige ML’s in bestaande wetgeving (bvaroma’s ) van de opties 

moeten wel verder bekeken worden. In één lidstaat is een 

consumptiewaarschuwing uitgelegd als advies en gaf daardoor juist 

problemen. De vraag is ook of er onderscheid gemaakt moet worden 

tussen ‘bittere’ en ‘zoete’ abrikozenpitten, en of ook naar bittere 
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amandelen gekeken moet worden. Nederland vraagt zich af of een ML 

haalbaar is, in het FSANZ rapport staan duidelijke argumenten waarom er 

daar niet voor gekozen is. Andere lidstaten willen ook nog verder 

nadenken, echter niet te lang want dit is een urgente kwestie. De CIE zal 

de stakeholders benaderen met de uitslag van de EFSA opinie en om input 

vragen voor de volgende vergadering die op 30 mei as. zal plaatsvinden. 

Tijdens die vergadering zal naar verwachting een keuze gemaakt worden 

voor een geschikte managementoptie. 

 
 

2. EFSA opinie gezondheidskundige grenswaarde (HBGV) voor 
zearalenone en de gemodificeerde vormen hiervan 

EFSA heeft een opinie opgeleverd over het uitbreiden van de HBGV voor 

zearalenone (ZEN) naar de gemodificeerde vormen hiervan. EFSA 

adviseert om de gemodificeerde vormen inderdaad in de HBGV mee te 

laten wegen door middel van relatieve potentie factoren (RPFs). EFSA 

geeft echter ook aan dat er weinig bekend is over het voorkomen van de 

gemodificeerde vormen van ZEN, hoewel wel duidelijk is dat dierlijke 

producten een niet onbelangrijke bron kunnen zijn. Om hier meer inzicht 

in te krijgen geeft CIE als optie om een Aanbeveling voor Monitoring op te 

stellen. Er zijn analytische mogelijkheden, omdat ZEN een op basis van de 

diergeneesmiddelenwetgeving in dierlijke producten gemonitord wordt, 

echter voor het toepassen op plantaardige producten zal er nog wel wat 

werk verzet moeten. Aangezien niet alle gemodificeerde vormen even 

zwaar meewegen in de toxiciteit, en om benodigde capaciteit te beperken, 

kan het hierbij goed zijn om te focussen op enkele gemodficeerde vormen. 

Nederland vraagt of vanwege de complexiteit, de mogelijk hoge impact 

van de uitkomst en het groeiend aantal aan Aanbevelingen voor 

Monitoring er geen plannen zijn bij EFSA om een ‘dedicated call’ uit te 

zetten zoals voor sterigmatocystine en citrinine is gedaan. CIE zal dit 

nagaan en de opties voor het verzamelen van data voor de volgende 

vergadering op een rij zetten.  
 
 

3. Tetrahydrocannabinol (THC ) 
De concept Aanbeveling voor Monitoring wordt voor de laatste keer aan de 

werkgroep voorgelegd. Er zijn op basis van de voorgaande discussie geen 

richtwaarden opgenomen. Een lidstaat heeft nog een vraag over de 

analysemethode, omdat GCMS een overschatting van het THC gehalte zou 

geven. CIE zal dit nagaan bij het EURL en past eventueel het artikel over 

de analysmethode aan.  

Naar aanleiding van het punt over de rapportage van resultaten stelt 

Nederland de vraag of er een uitspraak van EFSA kan komen wanneer het 

FoodEx2/SSD2 format ingevoerd gaat worden. Omzetten van data van het 

oude naar dit nieuwe format is veel werk, dus een snelle implementatie 

zou wenselijk zijn. CIE zal dit navragen bij EFSA. 

Het is de bedoeling dat de Aanbeveling op 21 juni as.  voor aanname op 

de agenda van het PCVD zal staan.  
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4. Opium alkaloïden in maanzaad 
Op basis van de discussie tijdens de vorige werkgroep probeert CIE toch 

een oplossing te vinden voor de marktverstoring die momenteel 

plaatsvindt omdat lidstaten verschillende MLs hebben voor maanzaad. De 

meeste lidstaten zijn het eens dat een geharmoniseerde ML een optie is, 

echter verschillen de meningen voor welk type maanzaad dit moet gelden 

of in welk stadium van de productie. CIE zal kijken of hier meer data over 

te krijgen is, en zal een ML op eindproduct waar maanzaad in zit als optie 

meenemen. De volgende keer kan er dan een stap verder gezet worden.  

 
 

5. Tropaan alkaloïden 
De CIE geeft aan dat de PT test goed verlopen is maar dat het EURL dit 

echter onverhoopt niet kon komen presenteren, dit zal dus de volgende 

keer gebeuren. CIE geeft ook aan dat de resultaten van het EFSA 

onderzoek (door een consortium waar RIKILT aan deelneemt) naar 

tropaan alkaloïden eind van dit jaar verwacht worden.  

 
 

6. Aanpassing Verordening 884/2014 
De Argentijnse pinda’s zijn op de 884 gezet. CIE geeft aan de situatie van 

de Turkse vijgen goed in de gaten te willen houden, de meldingen stijgen 

en gehaltes worden hoger. CIE verheldert op verzoek van een lidstaat dat 

paprika ook onder de specerijen valt, en dat een gezondheidscertificaat 

afhankelijk is van in welk land iets geproduceerd is, dus dat het bij import 

via andere landen er nog steeds bij moet zitten. Als er routes zijn waar dit 

vaak mis gaat dan hoort CIE dit graag om contact op te nemen met de 

landen in kwestie. Op een vraag van Nederland geeft CIE aan dat het 

aanwezig zijn van een gezondheidscertificaat een basisprincipe van de 884 

is, en niet samenhangt met de (lage) frequentie van monitoring. Echter 

CIE staat open voor een andere aanpak indien daar aanleiding voor is, 

lidstaten kunnen daar altijd een schriftelijk voorstel voor indienen. 

 

 

7. Begeleidingsdocument voor de bevoegde autoriteit voor de 
controle op naleving van EU-wetgeving inzake aflatoxinen  
Vanwege tijdgebrek is dit onderwerp niet inhoudelijk besproken 

 
 

8. WVTTK 
Repeal and replace (voorheen recast) Verordening 1881/2006 
Binnen de CIE worden de discussies met de juridische afdeling afgerond. 

De laatste zaken zullen in de volgende vergaderingen van de expert 

werkgroepen over de milieucontaminanten en landbouwcontaminanten 

besproken worden. De bedoeling is om de Repeal and replace op 21 juni 

as. te stemmen, waarna de vertalingen zo snel mogelijk naar de lidstaten 

worden gestuurd zodat eventuele aanpassingen daarvoor nog tijdens de 

toetsingsperiode kunnen plaatsvinden. 
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Alternaria toxinen (AT’s) 
EFSA heeft een call for data uitgestuurd met deadline 31 mei 2016. Er zijn 

al wat data van lidstaten binnen. 

Pyrrolizidine alkaloïden (PA’s) in honing, thee, kruidenthee, 
voedingssupplementen, kruiden en specerijen. 
EFSA is om een exposure assessment gevraagd en die heeft wat 

vertraging opgelopen, een theeleverancier gaat nog data leveren. De 

opinie wordt dus na de zomer verwacht. 

Glyco-alkaloïden in aardappels en quinolizidine alkaloïden in lupine 
CIE geeft enkel een herinnering dat deze zaken nog bekeken gaan 

worden. Een lidstaat geeft aan op deze beide groepen stoffen een 

risicobeoordeling uit te voeren.  

 

Nederland heeft gevraagd hoe het staat met EFSA evaluatie van nitraat. 

De CIE bevestigt dat het EFSA ANS panel nu bezig is met de opinie over 

nitriet en nitraat, de resultaten worden eind van het jaar verwacht. De te 

verwachten procedure is een mogelijke herziening van de ADI, evaluatie 

op basis van recente data en consumptie data, daarna zal een exposure 

assessment als contaminant door het CONTAM panel van EFSA plaats 

vinden. 

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 30 mei 2016. 

 
Den Haag, mei 2016 


