
 

 

Directie Voeding, 

Gezondheidsbescherming 

en Preventie 

 

Regulier Overleg Warenwet 
 

Bezoekadres: 

Parnassusplein 5 

2511 VX Den Haag 

 

T 070 340 79 11 

F 070 340 55 54 

www.rijksoverheid.nl 
 

 

Inlichtingen bij 

Ana Viloria 

Ai.viloria@minvws.nl 

T 070 340 6482 

 

Ons kenmerk 

Verslag CWG 

Milieucontaminanten d.d. 13 

mei 2016 

 

 

Secretariaat ROW 

_dienstpostbusROW-

EU@minvws.nl 

 

www.row-minvws.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

 

                                                                                                                                               

 

 

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

 

Datum  : 13 mei 2016 

Commissie : Dhr. Swartenbroux (DG Santé) 

   Dhr. Verstraete (DG Santé)  

 

Ned.Delegatie  : Mw. Viloria (VWS) 

      

 

 
Samenvatting 

 

1. MCPD- en glycidylesters: EFSA presentatie, initiële discussie mogelijke 

management maatregelen  

2. Afleiding Milieu Kwaliteitstandaarden onder de kaderrichtlijn water: 

presentatie DG Milieu  

3. Methylkwik en kwik: vervolg discussie conceptverordening en bijlagen 

met nieuwe ML’s in vis en andere levensmiddelen 

4. Minerale koolwaterstoffen: Discussie concept aanbeveling  van de 

Commissie voor het monitoren in voedsel en voedselcontactmaterialen   

5. Zeewier: Discussie over wenselijkheid van ML’s voor zware metalen 

en jodium  

6. Acrylamide: Vervolg discussie na workshop 21 april jl.   

7. Stand van zaken andere milieucontaminanten 

8. AOB: perchloraat, monitoring nikkel in voedsel en vervanging 

1881/2006  

 

 

Agenda 

 

1. MCPD- en glycidylesters 

EFSA heeft haar recente opinie over MCPD- en glycidylesters 

gepresenteerd aan de LS en hun vragen beantwoord. EFSA heeft 

bijvoorbeeld toegelicht dat de gekozen benadering in de risicobeoordeling 

(BMDL10) heeft geleid tot een andere/lagere TDI ( 0,8 ug/kg lg) dan 

diegene die door de SCF (2 ug/kg lg) in het verleden werd vastgesteld. 

EFSA gaf aan dat de toxicologische effecten dezelfde blijven en dat de 

BMDL 10 zorgt voor een robuustere TDI vanuit statistisch oogpunt. Op een 

vraag mbt mogelijke dalende trends van glycidylesters in babyvoeding gaf 

EFSA aan dat de data te beperkt waren (slechts van BfR) om hierover een 
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uitspraak te kunnen doen. Verder vroeg een aantal LS zich af of dierlijk vet 

ook een bron zou kunnen zijn van de gehaltes aan MCPD- en glycidylesters 

in het geval van gebakken vlees. Dit is waarschijnlijk niet uit te sluiten 

maar volgens EFSA is het op dit moment niet mogelijk om hierover een 

uitspraak te doen. De Commissie heeft uit haar overleg met Fediol 

teruggekoppeld dat het intentie van Fediol is om per 1 september 2017 

een limiet voor glycidyl (esters) van 1 mg/kg, uitgedrukt als glycidol, te 

hanteren. Fediol heeft ook op 3 mei jl. een statement gepubliceerd nav de 

EFSA opinie. Deze EFSA opinie was voor hen een duidelijk signaal om 

nadrukkelijker in te zetten op mitigatiemaatregelen (ter preventie en 

reductie van MCPD vorming). De Commissie informeerde de LS dat de 

overkoepelende organisatie van levensmiddelenproducenten in Duitsland 

een toolbox heeft ontwikkeld voor de voor mitigatiemaatregelen van 

3MCPD esters. Dit is één van de mogelijke managementmaatregelen, 

naast de huidige aanbeveling en het opstellen van ML’s (naast die voor 

sojasaus en HVP). Er moet discussie over welke stoffen, in welke vorm, 

verhouding, voedselcategorieën… plaats vinden alvorens een besluit te 

nemen. De categorie babyvoeding zal waarschijnlijk een lastige zijn ivm 

wettelijk bepaald vetprofiel vanuit nutritioneel oogpunt. Voor wat betreft 

de analytische mogelijkheden blijken deze nog beperkt te zijn tav 

eindproducten itt plantaardige oliën. 

     

 

2. Afleiding Milieu Kwaliteitstandaarden onder de kaderrichtlijn 

water (DG Milieu)   

Presentatie door DG Milieu van de Commissie (Mw. Stephanie Schaan) 

over de Water framework directive. Met name over het opzetten in dit 

kader van kwaliteitsstandaarden in de vorm van gidsen voor de 

bescherming van de volksgezondheid en ook voor de bescherming van 

roofvissen. Dit kan leiden tot ‘normen’ die strikter kunnen zijn dan de ML’s 

voor voedselveiligheid. Een LS stipte het risico aan op praktische 

problemen die kunnen ontstaan bij het nemen van monsters van 

bijvoorbeeld visserijproducten binnen 2 verschillende wetgevingskaders 

met verschillende “normering” en resultaten. De vertegenwoordiger van 

DG Milieu benadrukte de bestaande flexibiliteit die de LS hebben bij de 

toepassing van de gidsen, die uiteraard gebaseerd kan worden op hun 

eigen situatie. 

 

 

3. Methylkwik en kwik 

• Voedingsadvies visconsumptie 

Het artikel in de conceptverordening mbt het voedingsadvies is aangepast 

nav de discussie tijdens de vorige Envicont: er staat nu expliciet in dat het 

consumptie advies moet worden opgesteld met de actieve betrokkenheid 

van belanghebbende en derde partijen. Diverse LS hebben opgemerkt dat 

de verplichting in het betreffende artikel voor het actief verspreiden van 

het advies gezamenlijk met gezondheidszorgpartijen te ver gaat en 

bovendien lastig te realiseren zou zijn in de praktijk. Of een andere 

verwoording zou helpen kon niet worden geconcludeerd. Ook werd door 
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een LS de mogelijkheid geopperd om ipv een ‘verplichting’ over een 

‘overstemming’ te praten. De Commissie zal zich beraden over een 

aangepaste tekst voor de volgende Envicont. 

 

• Herziening MLs in vis 

De Commissie stelt voor om vier verschillende ML’s voor methylkwik in vis 

vast te stellen op basis van de monitoringsgegevens van methylkwik. 

N.a.v. de vorige discussie zijn er nog wat wijzigingen in de verschillende 

categorieën aangebracht, bijvoorbeeld het schrappen van heek in de 

categorie ML 0,3 mg/kg en het toevoegen van Greater amberjack en King 

Makreel aan de categorie ML 1 mg/kg. De verhoging van de ML voor 

haaien en zwaardvis naar 2 mg/kg blijft niet acceptabel voor 2 LS.  

Een andere LS geeft aan dat in het voorstel Atlantic cod ( gadus morhua) 

onder ML 0,3 mg/kg valt terwijl een andere soort kabeljauw onder ML 0,5 

mg/kg valt. De Commissie zal in een volgende versie met een voorstel 

komen voor een categorie Gadus spp., met een logische opzet en 

praktische opzet vanuit handhavingsoogpunt. 

 

• Wettelijke kaders voor kwik in voedsel 

Ook hier is de tekst aangepast n.a.v. de vorige discussie, b.v. m.b.t. kwik 

in wild en in ‘offal’ van wild en everzwijn. Ook zijn 3 soorten boletus 

toegevoegd. De Commissie betwijfelt of dit ten goede komt van de 

duidelijkheid in de lijst en of het de handhaving niet moeilijker zal maken. 

De realiteit is dat er een trend is in de consumptie van dit type voedsel 

met producten van diverse species. Een LS pleit voor het schrappen van 

de wilde champignons.  

Een LS vindt de voorgestelde ML van 0,1 mg/kg voor wilde eend te hoog 

en niet in overstemming met Codex.  

Een LS merkt op dat het voor sommige voedselcategorieën de ML van 

0,01 mg/kg analytisch moeilijk haalbaar is. 

De Commissie sluit niet uit dat de Verordening 333/2007 (bemonstering) 

aangepast zal moeten worden. 

De Commissie zal de commentaren meenemen in een nieuwe versie van 

het voorstel voor ML´s in vis en overige levensmiddelen.  

 

 

4. Minerale koolwaterstoffen.  

De Commissie presenteert haar aanbeveling voor monitoring. Dit is 

gezamenlijk opgesteld met de deskundigen van contaminanten en 

voedselcontactmaterialen met technisch inhoudelijke input van EFSA en 

JRC. De aanbeveling zal van toepassing zijn op voedsel en op 

voedselcontactmaterialen. Bemonstering en analyse is lastig, de mogelijke 

migratie die tijdens opslag kan optreden moet worden meegenomen in het 

bemonsteringsschema bijvoorbeeld. Onderzoek naar de bronnen van 

‘mineral oil saturated hydrocarbons’ (MOSH) en ‘mineral oil aromatic 

hydrocarbons’ (MOAH) blijft essentieel. De Commissie is zich ervan bewust 

dat het urgent is om zsm met de monitoring te beginnen om een duidelijk 

beeld te krijgen van de situatie.  
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Als de LS akkoord zijn met het principe kunnen de verdere details 

schriftelijk worden bediscussieerd en besloten als `CIRCA event´. 

Waarschijnlijk is dit om gepingpong te voorkomen tussen de 

expertgroepen milieucontaminanten in voedsel en 

voedselcontactmaterialen, wat de discussie onnodig lang zou kunnen 

maken. De Commissie streeft naar de aanname van de aanbeveling in het 

Permanent Comité van komende juli. Het voorstel is dat de monitoring in 

2017 en 2018 zal plaats vinden met gebruik maken van de BfR methode. 

Hierover was er consensus tussen de LS, alhoewel bij sommigen deze Bfr 

methode nog operationeel moet worden. Het is belangrijk dat de 

monitoringsresultaten vergelijkbaar zijn en hiervoor zijn diverse factoren 

van belang, zoals analysemethode, bemonstering en plek in de keten, 

secundaire verpakking, aard van de technische barrière indien aanwezig. 

De Commissie stelde 3 opties voor van groepen voedselcategorieën die 

zouden moeten worden gemonitord. Hierover was er diversiteit aan 

opinies tussen de LS.  

De Commissie zal een aangepast voorstel opstellen aan de hand van de 

discussie die in de voedselcontactmaterialen expertgroep zal worden 

gevoerd. Verdere discussies worden niet fysiek gehouden maar via CIRCA 

indien nodig, met mogelijke aanname in juli 2016. 

 

 

5. Zeewier  

Zeewier kan hoge concentraties contaminanten bevatten, b.v. zware 

metalen en jodium.  

De Commissie wil polsen bij de LS of gebaseerd hierop het opzetten van 

ML´s wenselijk wordt gevonden. Hierbij zijn diverse vragen essentieel, 

zoals b.v. voor welke voedselcategorieën en voor welke contaminanten.  

Een LS meldt nationale bepalingen voor As in voedingssupplementen. Een 

andere LS vindt dat zeewier in sommige gevallen als traditioneel voedsel 

moet worden beschouwen. Een LS geeft aan dat zij een uitgebreide studie 

heeft uitgevoerd waaruit een grote variatie aan gehaltes kon worden 

afgeleid. NL meldt dat het nog in 2016 zal beginnen met het monitoren 

van jodium en zware metalen in zeewier.    

De Commissie vraagt aan de LS om alle mogelijk monitoringsdata met 

hen/EFSA te delen om verdere stappen te kunnen overwegen.  

 

 

6. Acrylamide 

 De resultaten van de workshop van 21 april jl. worden besproken. Het is 

de bedoeling dat de maatregelen die in de FoodDrinkEurope CoP zijn 

opgenomen voor producenten van alle sectoren (die lid zijn van FDE) 

verplicht worden. De FDE CoP zal als Annex aan de acrylamide-

Verordening worden toegevoegd. De sectorspecifieke CoPs bevatten 

daarnaast aanvullende maatregelen die als aanbevelingen gelden die, 

indien van toepassing, door de producent kunnen worden 

geïmplementeerd. Deze maatregelen zijn niet verplicht.  

Commissie was erg duidelijk dat de toepassing van de CoP´s voldoende 

zekerheid moet geven aan de bevoegde autoriteit over de verlaging van 
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de acrylamidegehaltes in het betreffende product. Daar waar dat niet het 

geval zou zijn is het wenselijk om concrete vereisten te definiëren mbt het 

voldoen aan de indicatieve waarden en de frequentie van de controles om 

zo de effectiviteit van de mitigatiemaatregelen te kunnen verifiëren.  

Een LS vroeg zich af of er indicatieve waarden worden aangepast. De 

Commissie antwoordde dat dat nu niet zo is en vooralsnog het streven is 

om de indicatieve waarden op termijn te verlagen. 

Eind mei verwacht de Commissie het eerste concept van de acrylamide 

Verordening aan de LS te kunnen rondsturen.  

 

 

7. Stand van zaken andere milieu contaminanten 

• 4-Methylimidazole (4-MEI) 

De Commisise informeert de LS aan de hand van een presentatie van FDE 

dat het aantreffen van 4MEI in voedsel als procescontaminant kan worden 

beschouwd en niet als een verontreiniging afkomstig uit de kleurstof 

caramel. Het aantreffen van gehaltes aan 4-MEI betekent niet automatisch 

dat de kleurstof caramel is gebruikt in het product en dat dit geëtiketteerd 

moet worden.  

 

 

8. AOB  

• Perchloraat  

EFSA zal een ad hoc call doen om haar rapport en exposure assessment te 

kunnen afronden. Dit zal als basis dienen voor verdere discussies begin 

2017.  

De Commissie informeert ook de LS dat de Commissie in het kader van de 

Circular Economy Package een voorstel heeft gedaan mbt het op de markt 

brengen van CE gemarkeerde meststoffen. In de bijlagen hiervan staat de 

link naar de ML van de contaminantenverordening, net als de toegestane 

limiet voor van perchloraat (50 ppm) in de betreffende CE gemarkeerde 

meststoffen.  

 

• Nikkel in voedsel  

Het voorstel voor monitoring wordt geaccordeerd zodat de procedure kan 

worden vervolgd met het oog op snelle publicatie. Het zal sowieso in de 

komende SCOPAFF worden geagendeerd voor aanname.  

 

• Vervanging 1881/2006 

Duitsland heeft 4 opmerkingen naar de Commissie gestuurd voor 

aanpassingen in de nieuwe versie van de contaminantenverordening: 

• Integratie van de ML ’s voor Pb, Cd en Hg zoals in 853/2004 

• In categorie 4.1.1 “vegetable” vervangen door “fresh herbs 

and edible flowers” en in 4.2.3 “fresh herbs” vervangen door 

“fresh herbs and edible flowers” 

• In categoriëen 4.1.22 en 4.1.21 is de ML voor Pb en Cd van 

toepassing op processed cereal based food for infants and 

young children and baby food. Dit zijn producten zowel in 

poeder als RTE, niet in lijn met 1881/2006. 
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• Volgens de artikelen 1(2) en 1(3) zijn de ML’s van toepassing op 

het eetbare deel vh voedsel en zoals deze wordt aangeboden op 

de markt. In het geval van Hg in vis zijn er diverse ‘vormen’ 

genoemd zoals fresh, chilled, frozen, dried salted or in brine” 

andere zijn “prepared or preserved”. 

De Commissie kan de eerste 2 punten accepteren, het derde punt heeft 

meer argumentatie nodig omdat het nog niet duidelijk is. Voor het vierde 

punt geeft de Commissie aan dat de betreffende conversie factor van 

toepassing moet zijn afhankelijk van de presentatie vorm van het 

levensmiddel. 

 

 

Den Haag , mei 2016  

 

 

 


