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Verslag van de vergadering van Commissiewerkgroep 
Landbouwcontaminanten 
 

Datum  : 6 februari 2017 
Commissie : Dhr. Verstraete (DGSANTÉ) 
 
Ned.Delegatie  : Mw. Viloria (VWS) 
   Mw. Bulder (RIVM)  
 
 
Agenda 
 
1 EFSA scientific opinion on erucic acid in feed and food 
De vorige keer is besloten dat, ondanks dat er geen acuut risico is, het 
duidelijk is dat de huidige ML’s niet meer beschermend zijn en dat deze 
geactualiseerd moeten worden. Echter hoeven deze niet streng te zijn, en 
dus heeft de CIE eerste voorstellen voor de discussie gemaakt op basis 
van P95 of hoger. De industrie heeft al lagere normen geïmplementeerd, 
namelijk 20 g/kg in plantaardige oliën, deze staat ook in de Codex 
standaard. Verdere verlaging is wel moeilijk omdat de verlaging van 
erucazuur in olie via zaadselectie gaat. Er is nog discussie over de 
noodzaak van MLs in mosterdolie, en of dit als novel food gezien moet 
worden, want deze olie kan nooit aan de huidige ML van 50 g/kg en zou 
dus “illegaal” op de markt zijn. De realiteit s dat bij sommige 
consumenten/populatiegroepen als bakolie wordt gebruikt, ook als nieuwe 
trend bij bekende koks bij een LS. En of er dan ook een ML voor mosterd 
nodig is als artikel 2 van de 1881/2006 voor mengsels zoals dressings 
word toegepast. Een lidstaat merkt op dat raapzaadolie in infant formula 
een belangrijke bijdrage aan goede vetzuren levert en daar dus niet teveel 
uit moet gaan. Voor de volgende keer past CIE het voorstel aan en gaat 
de discussie verder. 
 
 
2 EFSA report on the occurrence of pyrrolizidine alkaloids in 

honey, tea, herbal infusions and food supplements 
EFSA is nog bezig om een statement op te stellen waarin het 
gezondheidsrisico van de door hen berekende inname geduid zal worden, 
en ook wat de belangrijke PAs daarin zijn. Het statement zal waarschijnlijk 
in mei 2017 verschijnen. CIE geeft wel alvast de discussiepunten aan 
zodat na het verschijnen van het statement direct met de discussie 
begonnen kan worden. Aangezien er ook veel PAs in 
kruidengeneesmiddelen zitten, heeft het comite’van 
kruidengeneesmiddelen van het Europees medicijnen agentschap 
(EMA/HMPC) een limiet afgeleid op basis van de BMD. Ook al is dit een 
ander reguleringsgebied, dit zit dichtbij de supplementen en moet toch 
meegewogen worden in de discussie. Ook is een lidstaat van mening dat 
voor sommige producten andere maatregelen dan MLs nodig zijn, voor 
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thee zouden Codes of practice beter werken. Echter vraagt een ander 
lidstaat zich af of deze dan ook buiten Europa af te dwingen zijn. Weer een 
ander lidstaat heeft een heel scala aan maatregelen, mede om 
contaminatie van honing te voorkomen. Dit varieert van bermbeheer tot 
het reguleren van zaden in zaadmengsels. De CIE wil graag alle 
maatregelen die de lidstaten nemen ontvangen voor de komende 
discussie.  
 
 
3 Update as regards findings of aflatoxins in peanuts originating 

from the US 
De Cie licht toe dat er een moelijke situatie is ontstaan sinds de 
gereduceerde controle frequentie voor pinda’s uit de VS van toepassing is, 
omdat er veel notificaties van “non compliance’’ zijn. Ondanks dat FVO in 
september 2017 een inspectie in de VS gaat uitvoeren vindt de Cie. de 
tussenliggende periode te lang om geen maatregelen te nemen. Het is 
duidelijk dat er niet aan de voorschriften wordt voldaan 3 maanden na de 
waarschuwing van 1 september jl. De VS heeft aangegeven de kwestie te 
onderzoeken maar nu worden de pinda’s uit de VS alvast uit Verordening 
2015/949 gehaald. Daarna zullen deze in de 884 opgenomen worden. Een 
lidstaat vraagt naar wat dan de controle frequentie zal worden, hoewel dit 
nu openligt (geen verlaagde frequentie), kan dit misschien tussen de 10 
en 20% worden. Een lidstaat vraagt zich af of er ook niet naar amandelen 
gekeken moet worden, die vallen nu ook onder de pre-export controle. CIE 
geeft aan dat binnen VS verschillende organisaties achter de productie en 
controles van pinda’s en amandelen zitten, en dat er nu geen indicaties 
zijn dat ook de amandelen nader bekeken moeten worden. 
 
 
4 Codex Committee on Contaminants in Food 
Er zijn nog geen documenten, maar de CIE kijkt even naar de JECFA 
evaluatie. AFT in pinda’s (ready to eat) kan mogelijk leiden tot een 
voorstel van 15 ug/kg, dat is voor de EU niet acceptabel. Bij afwezigheid 
van een EFSA opinie kan EU onder voorbehoud van het uitkomen van de 
EFSA opinie akkoord gaan met stap 5, indien de MLs overeen komen met 
die van de EU. AFT in granen is elders ter wereld een probleem, het is de 
vraag of dit in de vergadering nog opgebracht gaat worden. JECFA heeft 
diacetoxyscirpenol (DAS) bekeken, en voorgesteld deze te groeperen met 
T2/HT2 in de gezondheidskundige grenswaarde. EFSA kijkt hier ook nog 
naar en neemt de JECFA evaluatie mee. Fumonisinen inname is nog een 
probleem, het is de vraag wat daar de discussie zal brengen. En co-
exposure van AFT en fumonisinen was een probleem volgens JECFA maar 
nog steeds zijn daar weinig data over. 
Op de agenda staan ook nog een ML voor mycotoxinen in specerijen, 
voorstellen van 20 µg/kg voor zowel AFT als OTA. De COP voor 
mycotoxinen in specerijen geeft geen heikele punten. Wel moeten de PA’s 
nog besproken worden, naar aanleiding van de vorige JECFA vergadering.  
 
 
5 Maximum levels of hydrocyanic acid in certain raw apricot 

kernels and processed cereal-based foods for infants and young 
children – Performance criteria analysemethode 

De ML van 20 mg/kg geldt voor ‘Hydrocyanic acid, including hydrocyanic 

acid bound in cyanogenic glycosides’ . JRC heeft geadviseerd over de 
performance criteria voor een working range voor HCN van > 20 mg/kg. 
CIE geeft aan dat een LOQ van 5 mg/kg gewenst is, lidstaten worden 
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gevraagd om te checken of dit thuis haalbaar is. Een lidstaat wil weten of 
ook niet amygdaline gemeten kan worden, als dit toch de precursor is 
waaruit HCN ontstaat De CIE geeft aan dat in dat geval dan een andere ML 
opgesteld zou moeten worden, en bovendien moet de analysemethode ook 
van toepassing zijn op andere HCN bevattende producten, waar HCN uit 
andere precursoren gevormd wordt.  
 
 
6 OTA in producten waarvoor geen ML bestaat 
Op basis van de RASFF meldingen sprongen de vorige keer de gedroogde 
vijgen, noten en pompoenzaden. De CIE heeft bij EFSA data over OTA 
opgevraagd, deze moeten echter nog dubbel gecheckt worden door EFSA. 
Op basis van de data heeft CIE voorstellen voor discussie gedaan voor 
MLs. Het is duidelijk dat de discussie niet beperkt moet worden tot vijgen. 
Kruiden hebben incidentele hoge gehalten, pompoenzaad, 
zonnebloemzaad, pistachenoten, pinda’s en eetbaar varkens 
(orgaan)vlees. De Turkse authoriteiten geven aan dat ze al veel aan 
management doen mbt gedroogde vijgen.  Nu ook kijken wat de lidstaten 
willen.  
Een lidstaat oppert cacao vanwege hoge consumptie, maar enkel als 
andere lidstaten daar ook wat hoge metingen over hebben. Een andere 
lidstaat ziet wel heil in het opstellen van meer MLs, zij zien OTA in de 
biomonitoring maar weten niet waar het vandaan komt. 
Een andere lidstaat ziet meer in uitgebreidere monitoring, zij zien hoge 
gehalten in citrus pericard en bergamot (als aroma van zwarte thee 
gebruikt) monitoren, daar zitten hoge OTA in de thee, en dat wordt niet 
direct verkocht. Een andere lidstaat heeft hoge gehalten op gedroogde 
ham gevonden en stelt ook specerijen, gedroogd fruit en pompoenzaad 
voor. Een ander lidstaat geeft aan met de producenten van gedroogd vlees 
te praten over de route van contaminatie, de OTA zit namelijk in de 
buitenste laag van het vlees en dus komt het niet uit het diervoeder. Een 
lidstaat vindt dat voor het stellen van MLs eerst naar de bijdrage in de 
blootstelling gekeken moet worden, echter CIE vindt dat ook wanneer een 
product niet veel bijdraagt aan de blootstelling, bij herhaalde hoge 
gehalten het product beter van de markt gehaald kan worden.  
CIE komt tot de conclusie dat er niet verder gekeken hoeft te worden naar 
kruiden en pistachios. Gedroogde ham en cacao zullen verder worden 
bekeken. De volgende keer gaat de discussie verder. 

 
 

7 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. 
 
 
8 Recast of Regulation (EC) 1881/2006: final discussions on 

possible remaining technical issues related to provisions on 
agricultural contaminants 

Omdat er nog wat zaken intern opgelost moeten worden was het 
document niet voor de vergadering beschikbaar. 
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9 WVTTK  
• 9a Follow-up voorgaande discussies 
EFSA is de DON opinie aan het afronden, die komt waarschijnlijk in 
maart naar buiten. Dan kunnen we de discussie weer opstarten, ook 
kijken naar de gemodificeerde vormen, en naar maatregelen vanwege 
het meer voorkomen van mycotoxinen door klimaatveranderingen. Het 
plan is om dit jaar weer een mycotoxinen forum te houden. Dan 
kunnen we bepalen wat de prioriteiten zijn. 

 
Ergot alkaloiden: in mei komt EFSA met de exposure assessment. 
Nederland vraagt of meteen ook naar het gezondheidsrisico gekeken 
kan worden. Dit gebeurt nog steeds niet automatisch. CIE geeft aan 
dat enkel als het een complexe afweging is, dit aan het CONTAM panel 
gevraagd zal worden. 

 
Tropaan alkaloiden: EFSA is de opinie aan het afronden over de 
toepasbaarheid van de ARfD die voor bittere abrikozenpitten is 
afgeleid, voor ander voedselproducten. Een lidstaat wil hier zo snel 
mee aan de slag, CIE zal daarom het onderwerp op de agenda houden. 

 
• 9b Bittere abrikozenpitten 
CIE geeft aan dat de Verordening nu bijna klaar is. Een lidstaat heeft 
de vraag of er geen transitieperiode voor producten op de markt 
opgenomen moet worden. Echter omdat het een hier een acuut risico 
betreft wordt een transitieperiode niet ingesteld. 

 
• 9c Alternaria toxinen 
Een lidstaat wil graag al aan MLs beginnen. De CIE wil liever eerst op 
toxiciteits studies wachten, echter als nu al blijkt dat de blootstelling 
toeneemt dan kan wellicht wel iets op basis van het voorzorgsprincipe 
gedaan worden. Misschien dan een zin toevoegen dat dit in afwachting 
van verere toxiciteitsstudies is. Een lidstaat vraagt zich af of de CIE 
dergelijke studies kan financieren, aagezien de kosten voor een enkele 
lidstaat zer hoog zijn. CIE geeft aan dat zij samen met EFSA en DG 
RTD aan het kijken is of het mogelijk is om toxiciteitsstudies voor risk 
assessment te sponsoren. Dat lukt niet op korte termijn, maar de 
eerste stappen worden gezet.  

 
De CIE geeft aan dat vóór eind april geen nieuwe vergadering zal 
plaatsvinden, waarschijnlijk wordt dit in mei. 
 
 
 
Den Haag, februari 2017 
 
 


