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Verslag van de vergadering van Commissiewerkgroep 
Landbouwcontaminanten 
 

Datum  : 8 september 2016 
Commissie : Dhr. Verstraete (DGSANTÉ) 
   Dhr. Stroka (JRC) 
 
Ned.Delegatie  : Mw. Viloria (VWS) 
   Mw. Bulder (RIVM)  
 

 

Samenvatting 
De belangrijkste punten uit de vergadering: 

• Cyanogene glycosiden in bittere abrikozenpitten 

• EFSA exposure assessment pyrrolizidine alkaloiden 

• Aanpassing 884/2014 

• Repeal and replace (voorheen recast) Verordening 1881/2006 

• Begeleidingsdocument controle aflatoxinen 

• Begeleidingsdocument microscopische bepaling ergot sclerotia 

• Tropaan alkaloïden 

 
 
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 keren 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 betemd voor 

rechtreekse humane consumptie, heeft de CIE de discussie gefocust op 

het stellen van een ML voor cyaanzuur (HCN) in de bittere pitten betemd 

voor rechtreekse humane consumptie, teruggerekend vanaf de ARfD, met 

bijkomende strikte voorwaarden voor leveren van informatie voor 

consument en handhaving. Stakeholders hebben kunnen reageren op het 

voorstel en de reacties waren voornamelijk of de ML in verwerkte 

producten gericht. De lidstaten staan nu achter een aanpak via een ML 

voor bittere abrikozenpitten, zoals verkocht aan de consument, met 

voorwaarden voor het aantonen van voldoen aan de ML. Bittere 

amandelen worden voorsalnog buiten de ML gehouden, deze worden op dit 

moment niet voor directe humane consumptie vermarkt. Mocht dit door 

marktverschuiving na het vaststellen van de ML toch nog plaatsvinden, 

dan kunnen ze alsnog onder de ML opgenomen worden. CIE wil voor het 

eind van het jaar over dit voorstel stemmen. 
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EFSA zal gevraagd worden in hoeverre de ML voor HCN die in de opinie 

over bittere abrikozenpitten is afgeleid, ook van toepassing is op andere 

producten (inclusief verwerkte producten). Mogelijke aanpassingen of 

overhevelen van MLs voor HCN die in de smaakstoffen wetgeving staan 

zullen na beantwoording van deze vraag door EFSA besproken worden.  

 
 
2. Follow-up EFSA blootstellingsberekening aan pyrrolizidine 

alkaloiden (PAs) 
EFSA heeft een blooststellingsberekening voor PAs uitgevoerd, echter 

omdat dit niet in het mandaat zat heeft zij daarbij geen indicatie gegeven 

over mogelijke gezondheidsrisico’s van deze inname. Omdat er toch een 

hoop vragen zijn over de inhoud van de berekening, de aannames over 

overdracht van droge thee naar het brouwsel, en de analysmethode gaat 

CIE vragen of EFSA bij de volgende vergadering een uitgebreide 

presentatie kan houden. Lidstaten kunnen vragen voor die tijd opsturen, 

dan is zeker dat er een antwoord op komt. De CIE zal ook expliciet aan 

EFSA vragen om de blootstelling berekening te linken aan haar 

risicobeoordeling uit 2011. CIE geeft aan dat het een moeilijke discussie 

zal worden, maar gezien de ernst van de effecten zullen er toch 

maatregelen moeten komen. Uitgagspuntzal zijn het opstellen van ML’s 

voor de productcategoriën honing, thee, kruiden thee en 

voedingssuplementen.  

 

 

3. Aanpassing Verordening 884/2014 
Er zijn nog enkele correcties besproken. De CN codes van hazelnoten zijn 

veranderd, er zal nog expliciet aangegeven worden dat ook mixen waar 

hazelnoot inzitten onder deze regelgeving vallen, en er waren wat 

vertaalcorrecties. Ook gaf DE aan dat aan de Griekse grens de autoriteiten 

stelden dat de importeur het CED moest tekenen, terwijl het de exporteur 

is die verantwoordelijk is totdat de importeur het in ontvangst kan nemen. 

CIE wil het document op het volgede SCOPaFF stemmen. 

 
 
4. 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 de agenda van de volgende vergadering van het PCVD zetten.  

 
 

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

Omdat het document nog niet beschikbaar was is het niet in de 

vergadering besproken. 

 
 

6. Begeleidingsdocument voor de controle op aanwezigheid van 
ergot sclerotia door middel van microscopie 

CIE heeft dit document opgesteld om een eenduidige microscopische 

bepaling te verkrijgen. Een lidstaat wil graag de juridische status van het 

document weten. De CIE ziet dit enkel als een guidance maar als er 

behoefte is aan een wettelijke status dan kan dat geregeld worden. 

Nederland geeft aan wat twijfel te hebben bij de genoemde chemische 

bepaling en geeft aan dat er vanuit de diervoederhoek resultaten van een 

ringtest aankomen. CIE wil echter graag opschieten met dit document, als 
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er onoverkomelijke bezwaren zijn dan kan men die op korte termijn 

aangeven. Het document kan later met nieuwe info een update krijgen. De 

CIE wil het document voor het volgende PCVD agenderen. 

 

 

7. Tropaan alkaloïden 
Omdat EFSA nog bezig is om een beoordeling van de andere tropaan 

alkaloiden dan morfine in maanzaad op te stellen, stet CIE voor om nu een 

richtwaarde te zetten van 10 mg/kg voor alleen morfine in maanzaad voor 

directe humane consumptie of voor gebruik als ingredient van 

levensmiddelen zonder verdere behandeling/verwerking. Enkele lidstaten 

willen liever een ML voor de som van alkaloiden en willen dus liever 

wachten. CIE ziet een richtwaarde echter alleen als richtpunt voor de 

monitoring, om in ieder geval een gevoel te hebben van hoge waarden. 

Het heeft verder geen status boven bestaande nationale wetgeving en kan 

hiernaast bestaan. CIE zet deze stap voor stap benadering door die 

uiteindelijk tot een ML zal leiden.  

 

 
8. WVTTK 
a) De CIE geeft aan welke verzoeken er momenteel aan EFSA 

gericht zijn: 
- Toxiciteit van opium alkaloiden anders dan morfine en in het bijzonder 

codeine en thebaine 

- Toepassing van de ARfD voor HCN in rauwe abrikozenpitten op de 

aanwezigheid van HCN in andere voedselproducten  

- Rapportage over de gehalten van  

o T2/HT2 in voedsel en diervoeder 

o Ergot alkaloiden in voedsel en diervoeder 

o Tropaan alkaloiden in vodsel en diervoeder 

- Opinie over het voorkomen van glyco-alkaloiden in voedsel 

- Opinie over het voorkomen van quinolizidine alkaloiden in voedsel 

 

b) Interpretatie van de geldende ML voor fumonisine voor "maize 

milling products for direct human consumption" and in het 
bijzonder voor maismeel dat verkocht wordt aan consumenten 

Volgens de CIE geldt 2000 ug/kg omdat maismeel niet zonder verdere 

bewerking opgegeten wordt. 

 

c) Pinda’s uit USA 
CIE geeft aan dat er aanwijzingen zijn dat de pre-export controles niet aan 

de voorwaarden voldoet. De lidstaten wordt gevraagd hun bevindingen 

door te geven. 

 

d) Verhoogde gehalten deoxynivalenol en zearalenon in tarwe 
Een lidstaat meldt dat ze verhoogde gehalten in de oogst heeft gevonden 

en vraagt of dat bij andere lidstaten ook zo is. Hoewel niet alle metingen 

van de oogst al binnen (kunnen) zijn, vraagt CIE aan de lidstaten om hun 

bevindingen aan te geven. 

 

De volgende vergadering van de werkgroep zal naar verwachting in de 

tweede helft van oktober plaatsvinden. 

 

 

Den Haag, september 2016 


