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Verslag van de vergadering van de EG-Commissiewerkgroep voor 

uitvoeringsmaatregelen voor Verordening 882/2004 artikel 15.5 

 

Datum  : 17 maart 2017 

Commissie : DG Santé 

Ned.Delegatie : Sjaak Blaak (NVWA) 

   Marieke Kunst (VWS) 

 

 

Samenvatting 

 

In de vergadering is gesproken over de 26ste herziening van bijlage I van 

verordening 669/2009. Per 1 juli 2017 zijn de volgende wijzigingen van kracht: 

 

Nieuw op de lijst 

• Grondnoten (pinda’s) uit Senegal; controlefrequentie van 50% op 

aflatoxine 

• Pepers uit Sri Lanka; controlefrequentie van 20% op aflatoxine 

• Rozijnen uit Iran; controlefrequentie van 5% op ochratoxine  

• Rozijnen uit Turkije; controlefrequentie van 5% op ochratoxine 

 

Wijziging van controlefrequentie 

• Erwten met peul uit Kenia; controlefrequentie van 10% naar 5% op 

pesticiden residuen. 

 

 

Agenda 

 

1. Nieuwe producten in bijlage I van Verordening 669/2009 

De Commissie heeft vier voorstellen gedaan voor opname in bijlage I: 

• Rozijnen (gedroogde producten van de wijnstok) uit Iran - 

controlefrequentie van 5% op ochratoxine  

• Rozijnen (gedroogde producten van de wijnstok) uit Turkije - 

controlefrequentie van 5% op ochratoxine 

• Grondnoten (pinda’s) uit Senegal - controlefrequentie van 50% op 

aflatoxine 

• Pepers uit Sri Lanka - controlefrequentie van 20% op aflatoxine 

 

Voor de rozijnen uit Iran en Turkije zijn sinds 2016 meer RASFF meldingen binnen 

gekomen met hoge overschrijdingen terwijl er daarvoor vrijwel geen meldingen 

waren. Het lijkt er dus op dat dit een opkomend probleem is. De Commissie stelt 

daarom voor dit te monitoren en op de 669/2009 te zetten. De Commissie heeft 

over deze twee voorstellen contact gehad met de Europese brancheorganisatie. Zij 

waren van mening dat het aantal overschrijdingen klein is en dat opname op de 

lijst zorgt voor vertraging en extra kosten. De Commissie ziet echter een mogelijk 

opkomend risico, zeker aangezien het aantal controles waarschijnlijk beperkt is 

geweest. De argumenten dat het vertraging en extra kosten oplevert, geldt voor 

alle producten op de lijst. De LS doen er zoveel mogelijk aan om dit te beperken.  

Alle vier de voorstellen worden opgenomen in de lijst. 
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2. 26ste herziening van bijlage I van Verordening 669/2009 

Aflatoxinen:  

Geen wijzigingen. 

 

Microbiologie: 

Geen wijzigingen. 

 

Andere contaminanten 

− Enzymen uit India (chloramphenicol). Een LS geeft aan dat de exporteurs 

het probleem hebben opgelost. Er is echter nog altijd geen reactie 

gekomen vanuit de Indische autoriteiten dat dit probleem is aangepakt. 

Voor nu op de lijst houden. 

− Abrikozen uit Turkije (sulfieten). Dit product staat al een tijd op de lijst 

met hoge overschrijdingen. Mogelijk gaat dit product naar een 

noodmaatregel. 

− Voor Abrikozen uit Oezbekistan geldt hetzelfde als voor de abrikozen uit 

Turkije. 

Verder geen wijzigingen. 

 

Pesticiden residuen: 

Sommige producten staan al heel lang op de lijst voor controle op pesticiden 

residuen. Vanuit enkele LS (waaronder NL) wordt aan de Commissie gevraagd hoe 

het staat met een eventuele noodmaatregel voor deze producten. Zolang ze op de 

lijst staan kost het de importeurs tijd en geld. Het probleem moet worden 

teruggelegd bij het land van oorsprong. De Commissie heeft eerder aangegeven 

hier naar te kijken. De Commissie geeft aan dat dit een discussie is die nog loopt 

met de collega’s die over noodmaatregelen gaan. De WG zal op de hoogte worden 

gehouden van de ontwikkelingen. Eén van de LS geeft aan dat ze de collega’s 

zullen aanspreken die zitten bij het SCoPAFF voor pesticiden residuen zodat het 

daar eventueel ook besproken kan worden. Een ander LS benadrukt nogmaals de 

behoefte voor criteria. De Commissie is het hiermee eens.  Mogelijk wordt hier in 

een volgende vergadering naar gekeken. Het zullen waarschijnlijk geen vaste 

criteria worden zodat enige flexibiliteit behouden blijft. 

− De kousenband en aubergines uit Cambodja laten bemoedigende 

resultaten zien. Voor nu nog laten staan en mogelijk de volgende keer van 

de lijst halen.  

− Hetzelfde geldt voor Brassica oleracea uit China. 

− De theebladeren uit China is een product dat al lang op de lijst staat en 

waarvoor gekeken wordt naar een eventuele noodmaatregel. 

− Dit geldt ook voor kousenband en pepers uit de Dominicaanse Republiek 

en de aardbeien en pepers uit Egypte. 

− De bonen uit Kenia zijn van de lijst gehaald, maar er worden nog 

regelmatig afwijkingen gevonden. Er is besproken of de erwten uit Kenia 

van de lijst kunnen. Besloten wordt om het product nog op de lijst te laten 

staan, maar de controlefrequentie te verlagen naar 5%. 

− De pepers uit Thailand zijn weer een product waarbij discussie is over een 

eventuele noodmaatregel aangezien dit product al lang op de lijst staat.  

Verder geen wijzigingen. 

 

3. WVTTK 

Voor deze vergadering is er een mailwisseling geweest over het gebruik van 

RASFF. Niet alle overschrijdingen die worden gevonden bij de importcontroles, 

kunnen worden ingevoerd in RASFF. Dit zorgt voor een gat in de 

informatievoorziening aan importeurs en derde landen. De LS zouden graag van de 

Commissie duidelijkheid willen hebben hoe hiermee om te gaan. De Commissie 

geeft aan dat er bij RASFF meldingen een risico-evaluatie wordt gedaan waarbij 

wordt gekeken naar het acute risico van een kennisgeving. Er is via RASFF 

inderdaad geen goede rapportage over weigeringen bij de grens. De Commissie 
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gaat kijken hoe het probleem eventueel opgelost kan worden. Dit zal niet via 

RASFF kunnen, maar mogelijk wel via Traces of maandelijkse rapportages. De 

Commissie gaat intern bespreken wat de mogelijkheden zijn. 

 

 

 

Den Haag, maart 2017 


