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Verslag van de vergadering van Commissiewerkgroep 
Landbouwcontaminanten 
 
Datum:  30 mei 2016 
Commissie: Dhr. Verstraete (DG SANTÉ) 
   Dhr. Stroka (JRC) 
  
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 
• Opium alkaloïden 
• Tropaan alkaloïden 
• Ergot sclerotia 
• Aanpassing 884/2014 
• Begeleidingsdocument controle aflatoxinen 
• Repeal and replace (voorheen recast) Verordening 1881/2006 

 
 

Agenda 
 
1. Follow-up EFSA opinie cyanogene glycosiden in bittere 

abrikozenpitten 
Gezien de geconstateerde risico’s door EFSA was de werkgroep het er de 
vorige keer over eens dat er snel maatregelen genomen moet worden. 
Omdat er volgens de CIE binnen de comitologie geen goede 
mogelijkheden bestaan voor een marktverbod van de pitten, heeft de CIE 
de discussie gefocust op het stellen van een ML voor cyaanzuur (HCN) in 
de bittere pitten, teruggerekend vanaf de ARfD, met bijkomende strikte 
voorwaarden voor leveren van informatie voor consument en handhaving. 
Dit mede omdat in de reacties van de stakeholders gegevens gestuurd zijn 
die aangeven dat er grote verschillen bestaan in HCN gehalte tussen 
‘bittere’ en ‘zoete’ abrikozenpitten, en een totaal verbod ook de zoete 
pitten van de markt zou weren. Vanwege mogelijke markverschuiving zou 
de ML dan ook uit voorzorg voor bittere amandelen gaan gelden. Sommige 
lidstaten staan achter de aanpak van een ML met gekoppelde 
voorwaarden, maar die ML moet dan wel laag genoeg zijn zodat ook 
consumptie van meerdere pitten veilig is. Andere lidstaten twijfelen over 
een ML. Ook Nederland vraagt zich nog steeds af of een beschermende ML 
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haalbaar is, en of dit niet in feite uitwerkt als een verbod op de verkoop 
van de pitten voor directe consumptie. Voor de volgende keer zal nog 
verder gekeken worden naar de juridische mogelijkheden van een verbod 
binnen de bestaande voedselveiligheids wetgeving. De CIE zal in ieder 
geval de mogelijkheid van een ML agenderen op het aankomende PCVD. 
Mogelijke aanpassingen of overhevelen van MLs voor HCN die in de 
smaakstoffen wetgeving staan heeft volgens de werkgroep op dit moment 
geen prioriteit, want hoewel de MLs zelf op basis van de ARfD een 
mogelijk risico inhouden, is (mede door de afwezigheid van incidenten) de 
verwachting dat de werkelijke gehalten in die productgroepen veel lager 
liggen dan de vastgestelde MLs en dus geen gezondheidsrisico opleveren.  
 
 
2. Follow-up EFSA opinie gezondheidskundige grenswaarde 

(HBGV) voor zearalenone (ZEN) en de gemodificeerde vormen 
hiervan 

De vorige keer is besproken dat er meer inzicht nodig is in het vóórkomen 
van de gemodificeerde vormen van ZEN. Dit is een complexe kwestie, de 
impact van de resultaten kunnen hoog zijn, en moet er een goede keuze 
gemaakt worden op welke individuele gemodificeerde vormen de 
inventarisatie zich moet richten, en moet er nog veel werk gestoken 
worden in de analysemethode. De dataverzameling zal daarom door EFSA 
via een artikel 36 opdracht uitgezet gaan worden, tegelijkertijd is het 
EURL gevraagd om aan de analysemethode te werken. Resultaten hiervan 
zullen dan (op zijn vroegst) medio 2018 beschikbaar komen voor verdere 
discussie. De werkgroep concludeert dat zonder een gevalideerde 
analysemethode eerdere dataverzameling geen zin heeft en besluit 
daarom om geen aanvullende Aanbeveling voor monitoring op te stellen. 
De CIE zal deze conclusie ter informatie op de agenda van het 
aankomende PCVD zetten.  

 
 

3. Opium alkaloïden in maanzaad 
Naar aanleiding van de discussie tijdens de vorige vergadering probeert de 
CIE toch een oplossing te vinden voor de marktverstoring die momenteel 
plaatsvindt omdat diverse lidstaten verschillende MLs hebben voor 
maanzaad. De CIE heeft op basis van de schriftelijke input twee richtingen 
voor discussie, of een ML voor maanzaad voor directe consumptie 
teruggerekend vanaf de ARfD, of eerst een verdere datacollectie 
opstarten. Een ML op eindproduct zoals vorige keer besproken is volgens 
de CIE te moeilijk te handhaven, omdat dan de ingrediëntenlijst gecheckt 
moet worden. Een lidstaat pleit voor een som ML voor morfine, thebaïne 
en codeïne, echter de laatste twee stoffen zijn niet meegenomen in de 
EFSA opinie. De CIE zal EFSA vragen om nog naar de relevantie van 
andere opium alkaloïden dan morfine in maanzaad te kijken. Meerdere 
lidstaten zijn voorstander van het zetten van een ML omdat het om acute 
effecten gaat die voorkomen moeten worden en een ML betere handvaten 
geeft voor handhaving. Bovendien is het in het geval van import van 
maanzaad uit derde landen niet mogelijk om de toepassing van de COP in 
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de aanbeveling te eisen. Echter zijn een aantal lidstaten voorstander van 
het uitvoeren van verdere datacollectie en het bekijken of de etikettering 
‘voor verdere verwerking’ zoals aangegeven in de Aanbeveling voor 
monitoring in de praktijk werkt. Sommige lidstaten hebben ook nog eerst 
een analysemethode nodig. De CIE ziet als mogelijke middenweg het 
werken aan harmonisering van een analysemethode, en te kijken naar 
dataverzameling met daarbij informatie over de toepassing van 
etikettering, en het zetten van indicatieve richtwaarden voor de 
handhaving. Dit onderwerp zal ter informatie op de agenda van het 
aankomende PCVD staan. 
 
 
4. Tropaan alkaloïden 
Het EURL geeft aan dat PT test goed verlopen is. Vanwege de benodigde 
lage concentratie aan tropaan alkaloiden in het referentiemonster is 
uiteindelijk een gespiked monster gebruik in plaats van werkelijk zaad. 
Het EURL laat zien dat het merendeel van de laboratoria gehaltes van 
zowel atropine als scopolamine onder de 1 µg/kg goed kunnen bepalen, en 
ook gehalten daarboven. De CIE geeft aan dat de werkgroep volgend jaar 
verder zal kijken naar de data die op basis van de Aanbeveling van 
monitoring gegenereerd worden.  
 
 
5. Microscopische bepaling van ergot sclerotia 
De CIE geeft aan een aantal voorschriften voor de kwantificering van ergot 
sclerotia met behulp van microscopie te hebben verzameld, op basis 
hiervan zal de CIE een guidance document opstellen.  

 
 

6. Aanpassing Verordening 884/2014 
De specerijen uit Ethiopië zijn op de 884/2014 gezet, net zoals de 
Argentijnse pinda’s. Ook zijn er controlepercentages aangepast voor de 
hazelnoten en vijgen uit Turkije, zoals de vorige keer aangegeven nemen 
de meldingen toe en de gehaltes worden hoger. Enkele lidstaten geven 
nog suggesties voor verbetering van consistentie van de tekst, deze 
betreffen het 20% criterium voor ingrediënten van notenmengsels en het 
toevoegen van Latijnse nomenclatuur. De CIE wil de aangepaste 884/2014 
ter stemming op de agenda van het PCVD van 21 juni aanstaande zetten. 

 
 

7. Begeleidingsdocument voor de bevoegde autoriteit voor de 
controle op naleving van EU-wetgeving inzake aflatoxinen  

De CIE geeft enkele aandachtspunten aan, zoals het feit dat enkel een DPI 
in box 1.20 vermeld mag worden die op de lijst van DPI’s staat, en dat 
ook enkel deze DPI genotificeerd dient te worden van de import van een 
lading.  
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8. Repeal and replace (voorheen recast) Verordening 1881/2006 
Er is nog geen formeel document vanwege de uitvoerige discussie met de 
juridische afdeling van de CIE. De bedoeling is om de Repeal and replace 
op 21 juni aaanstaande in het PCVD te bespreken, en uiterlijk op 13 juli te 
stemmen.  
 
 
9. WVTTK 
Tetrahydrocannabinol (THC ) 
De concept Aanbeveling voor Monitoring wordt voor de laatste keer aan de 
werkgroep voorgelegd. Het artikel over de analysmethode is aangepast en 
ook is aangegeven dat er naast delta 9- ook andere  cannabinoïden 
gemeten kunnen worden.  
FoodEx2/SSD2 
Nederland vraagt of er al een uitspraak van EFSA is wanneer het 
FoodEx2/SSD2 format ingevoerd gaat worden. De CIE zal dit navragen bij 
EFSA en dit voor de zomer terugkoppelen. 
 
 
Er zal naar verwachting geen nieuwe vergadering van de werkgroep meer 
plaatsvinden voor de zomer. 
 
 
 
 
Den Haag, juni 2016 
 


