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Agenda 
 

1 Acrylamide 

De Cie heeft tijdens een “hearing” op 31 januari jl het conceptvoorstel (versie 

november 2016) aan het Europees Parlement gepresenteerd. Sommige fracties in 

het EP willen MLs, andere zijn voor verplichte CoPs. De Cie heeft voor de huidige 

milieucontaminanten vergadering nog geen nieuwe draft Verordening 

gepresenteerd omdat de tekst nog niet af is. De Cie deelt mee dat de Verordening 

zodanig is aangepast dat ze niet meer verwijzing naar de sectorale CoP’s bevat 

maar dat de betreffende ‘verplichte’ passages uit de CoP’s in de Verordening zelf 

zijn geïntegreerd. De mitigatiemaatregelen zijn nu gelinkt aan een product en er is 

beter gedefinieerd om welke producten het gaat. De Annex met de benchmark 

levels (BMLs) is geupdated. Zodra de Verordening van kracht is zal worden 

bekeken of voor sommige producten (m.n. ready-to-eat) MLs kunnen worden 

vastgesteld aangezien er 5 LS voor het opstellen van ML’s pleiten. FDE merkt op 

dat de data waarop de benchmark gebaseerd zijn niet representatief zijn voor de 

Europese markt. FDE vraagt zich af waarom van het 85 percentiel wordt 

uitgegaan. De Cie merkt op dat de verlaging van de BMLs, op basis van 85 

percentiel, aangeeft dat er voortgang geboekt moet worden en dat de CoPs nu nog 

niet algemeen worden toegepast. Met het toepassen van de CoPs valt te 

verwachten dat de acrylamidegehaltes lager zullen worden. Ook merkt Cie op dat 

verschillen in acrylamidegehaltes een gevolg kunnen zijn van het land waaruit 

producten afkomstig zijn. B.v in gebakken aardappelproducten uit Scandinavië zijn 

de acrylamidegehaltes hoger dan in dezelfde producten uit andere lidstaten. Door 

BMLs te baseren op de producten met hoogste gehaltes zou voor producenten uit 

andere lidstaten de prikkel ontbreken om tot lagere acrylamidegehaltes te komen. 

Ook benadrukt de Cie dat BMLs geen MLs zijn.  

Een LS merkt op dat niet duidelijk is onder welke productcategorie bepaalde 

producten (niet zijnde chips) op basis van aardappeldeeg vallen. Aangezien dat 

deze producten voor consumptie ook worden gefrituurd is het handig om als 

aparte specifieke categorie toe te voegen aan de groep producten op basis van 

aardappel deeg chips. Een lidstaat merkt op dat ook in “churros” waarschijnlijk 

hoge acrylamidegehaltes kunnen worden gevonden. De Cie vindt het nu nog te 

vroeg om aparte BMLs voor churros vast te stellen. Na discussie wordt besloten om 

de BML voor koffie vast te stellen op 400 µg/kg. Koffiesubstituut heeft een hoog 

acrylamidegehalte. Dit is een probleem omdat dit in sommige lidstaten ook vaak 
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aan kinderen wordt gegeven. Een lidstaat merkt op dat er voor samengestelde 

producten, zoals pizza, geen BMLs zijn. Moet hiervoor een algemene richtlijn 

worden opgesteld? De Cie stelt dat er in de Verordening staat dat voor producten 

zonder BML het ALARA principe gehanteerd dient te worden. De Cie geeft m.b.t. de 

analyse van acrylamide aan dat volgens EURL een LOQ van 10 µg/kg haalbaar is. 

Wellicht moeten lidstaten hun analysemethode verfijnen. 

M.b.t. de analyse wordt opgemerkt dat in Aanbeveling 2010/307/EU (monitoring 

acrylamide) reeds wordt aangegeven dat de sampling procedure uit Verordening 

(EC) 333/2007 moet worden gehanteerd. Aan EURL zal worden gevraagd of er nog 

specifieke sampling provisions voor acrylamide in Verordening 333/2007 nodig zijn 

(zie ook punt 5 agenda).  

De Cie heeft in een brief aan SAFE de wettelijke basis op hygiëneverordening 

852/2004 verdedigd en uitgelegd. 

Het doel van de Cie is om de concept Verordening op 27 maart 2017 in SCoPAFF 

aan te bieden voor stemming. Na 3 maanden “scrutiny” zou de Verordening in juni 

2017 aangenomen kunnen worden en dan per januari 2018 van kracht worden.  

 

 

2 3-MCPD esters en glycidyl esters 
JECFA heeft in november 2016 een andere TDI afgeleid dan EFSA in mei 2016. 

EFSA heeft aangegeven haar TDI afleiding te herzien, mede aangezien er een 

nieuwe EFSA guidance voor Benchmark dose analyse gepubliceerd is. De meeste 

lidstaten steunen het voorstel van de Cie om vooralsnog door te gaan met het 

opstellen van ML’s voor glycidyl esters per 01/09/17 in vetten, oliën en 

zuigelingen- en opvolgvoeding. Voor deze laatste categorie zullen ook ML’s voor 3-

MCPD op basis van het 95 percentiel worden vastgesteld. Voor de overige 

voedselcategorieën worden pas ML’s voor 3 MCPDs vastgesteld nadat herziene 

EFSA opinie gereed is. De Cie vraagt de lidstaten en het bedrijfsleven data aan te 

leveren over voedingssuplementen met visolie als ingrediënt, waarin de gehaltes 

van 3-MCPD hoger dan 2ppm uitvallen. Vooralsnog is er geen intentie om voor 

deze producten ML’s op te stellen. 

EURL geeft aan dat voor de voorgestelde ML van 125 µg/kg in zuigelingenvoeding 

een LOQ van 25 µg/kg poeder voldoende is. Wanneer de ML in 2019 zou worden 

verlaagd naar 50 µg/kg is een LOQ van 10 µg/kg nodig. Volgens EURL/JRC is een 

LOQ van 10 µg/kg haalbaar. 

Voor het vervolg voor het opstellen van regelgeving zijn er diverse opties mogelijk. 

De discussie opschorten in afwachting van de EFSA opinie heeft niet de voorkeur 

van de LS want voor GE bestaat al een toezegging van de sector om voor 

plantaardige oliën een ML van 1 mg/kg te hanteren. Dat traject zal dus gewoon 

door moeten gaan. Voor 3 MCPD in plantaardige oliën wordt wel op de herziene 

opinie van EFSA gewacht. Deze optie werd gesteund door diverse LS. In het geval 

van babyproducten wordt overwogen om ML’s op basis van het 95 percentiel van 

de occurencedata voor te stellen.  

T.a.v. bemonstering en analyse zal de methode voor PAK’s ook voor 3 MCPD van 

toepassing zijn.  

Voor voedingssupplementen met visolie zijn er 2 publicaties beschikbaar die niet 

door EFSA zijn meegenomen. Het is niet de intentie om gelijk over het opstellen 

van ML’s hiervoor te discusseren maar  

deze type producten moeten wel worden meegenomen in de discussie na het 

verschijnen van de herziene EFSA opinie.  

 

 

3 PAH in traditionally smoked meat and meat products and fish and 
fishery products 

Er zijn MLs voor PAHs in verschillende produkten. In 2014 is voor een aantal 

landen een ontheffing (derogatie) voor de periode van 3 jaar van deze MLs 

gegeven voor bepaalde traditioneel geproduceerde producten (gerookt vlees en 

vis). De lidstaten die gebruik maken van deze derogatie wordt gevraagd om hun 

data te sturen, zodat kan worden beoordeeld of de derogatie zou kunnen worden 

verlengd, per voorkeur voor eind februari, of tenminste aan te geven wanneer data 



 

3 

 

 

 

kunnen worden verwacht. De Cie. wordt geacht om de derogatie te herevalueren 

voor 1 september 2017 en hiervoor zijn de gevraagde data nodig. Indien geen data 

worden aangeleverd zal de betreffende lidstaat geen gebruik meer kunnen maken 

van de derogatie.  

 

 
4 Mercury 

Cie heeft de concept Verordening gewijzigd. Na overleg met de juridische zaken 

bleek dat de MRLs uit de pesticidenwetgeving en de zuigelingenvoedingwetgeving 

niet in voorgestelde Verordening kunnen worden aangepast. De concept Annex 

bevat nu alleen ML voorstellen voor vis, zout en voedingssupplementen. M.b.t. het 

voedingsadvies staat nu niet meer dat lidstaten verplicht zijn te rapporteren aan 

de Cie. Een aantal lidstaten stelt nog wijzigingen in de indeling en  naamgeving 

van vissoorten in de verschillende categorieën in de Annex voor. Bijvoorbeeld, op 

basis van monitoringsdata blijkt dat voor de doornhaai een ML van 1 mg/kg 

haalbaar is. De Cie vraagt de lidstaten om nog eens te kijken of op basis van hun 

monitoringsdata veranderingen in de Annex nodig zijn.  

 

 

5 Herziening van verordening (EC) 333/2007 

Voor Voor kwik wordt aangegeven dat gezien de MLs een analysemethode met een 

LOD van 1 ppb (1 ug/kg) nodig zou zijn. Echter, op dit moment is een LOD van 3 

ppb haalbaar.  

Voor 3-MCPD en acrylamide zijn minimale LOQs van 10 ug/kg nodig en haalbaar 

(zie ook agendapunten 1 en 2). 

 

 

6 Setting of MLs for biocides/DEET 

DEET (een insect-repellent) kan in kruidenthee (en andere producten zoals kruiden 

en paddestoelen) terecht komen doordat de plukkers zich behandelen met 

antimuggenproducten (zoals b.v. Autan). DEET is een niet toegestane stof op thee 

(of andere producten) en daarom wordt in veel landen de default MRL van 0,01 

mg/kg gehanteerd. De gevonden gehaltes zijn echter beduidend hoger. Data van 

Tea & herbal infusions Europe (THIE) geven aan dat gehaltes tot 0.29 mg/kg 

(95%-iel) voorkomen en THIE stelt voor om DEET als contaminant te behandelen 

en MLs vast te stellen. Er loopt in het biocidenkader een discussie over het 

vaststellen van MRLs hiervoor. In het biocidenkader wordt voorgesteld om DEET 

vooralsnog als contaminant te behandelen totdat er biociden MRLs zijn 

vastgesteld. 

Een lidstaat geeft aan dat het daar nu al mogelijk is om tijdelijk een verhoging van 

de maximaal toegestane gehaltes aan te vragen. 

 

 
7 AOB 

In antwoord op een verzoek van de Commissie geeft EFSA aan dat het voor 31 juli 

2017 een humane blootstellingsschatting voor perchloraat kan uitvoeren. 

 

De commissie informeert de LS dat een call voor EURL’s voor metalen en nitreuze 

verbindingen uitgegaan is.  

 

De Cie. laat weten dat het de bedoeling is dat de EURL voor PAK’s ook de 

werkzaamheden voor procescontaminanten gaat uitvoeren, net zoals de EURL voor 

mycotoxines ook de werkzaamheden voor plantentoxines gaat uitvoeren.   

 

De volgende vergadering vindt waarschijnlijk plaats op 8 maart. 

 

Den Haag, februari 2017 


