
Van 16 tot 20 maart 2015 werd de 9e sessie van het Codex Committee on 

Contaminants in Food (CCCF) gehouden in Delhi (India), onder voorzitterschap 

van dr. Wieke Tas van het Ministerie van Economische Zaken. 
Aan de vergadering namen delegaties van 58 landen, de Europese Unie, waarnemers van 
13 internationale organisaties en FAO en WHO deel. Voor Nederland participeerden het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu. 
 
Algemeen 
De vergadering werd geopend door de heer Alphonsus Stoelinga , ambassadeur van 
Nederland in India, de heer Yudhvir Singh Malik, directeur van de Food Safety and 
Standards Authority of India (FSSAI) en Mw. Nata Menabde, vertegenwoordiger van de WHO in 
Delhi. Alle drie hebben de nadruk gelegd op het belang van Codex in de mondiale handel van 
voedsel, waarin naast voedselveiligheid ook voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling een rol 
spelen. De beschikbaarheid van data als basis voor een robuuste risicobeoordeling werd 
onderstreept, net als de implementatie en handhaving van de richtsnoeren. Hierbij zijn (met name 
voor sommige landen in ontwikkeling) transitieperiodes nodig, maar tegelijkertijd is eigen nationale 
ervaring ook waardevol.     
De sfeer was de hele week zeer goed. Er zijn diverse compromissen gesloten om het huidige 
werk verder voort te zetten.  
 
Matters referred to the Committee by the Codex Alimentarius Commission and/or 

its subsidiary bodies (agendapunt 2) 

Onder dit agendapunten zijn er diverse onderwerpen aan de orde geweest: 
De reactie van CCCF op het strategisch plan 2014-2019. De commentaren van de EU zijn 
bijna volledig overgenomen als reactie vd CCCF. 
Verzoek van CCNASW voor een veilige ML voor scopoletine in gefermenteerd nonisap. 
Besproken in de in session working group over de prioriteitenlijst van JECFA, de stof is 
opgenomen op de lijst. . 
In het kader van de nieuwe richtsnoeren van CCGP over plaatsing van informatieve 
documenten op de Codex website is het discussiedocument Guidance for Risk management 
Options in Light of Different Risk Assessments Outcomes erkend als informatie document 
van het CCCF dat openbaar kan worden gemaakt. Voor wat betreft het huidige ‘Information 
document for use in discussions related to contaminants en toxins in the GSCTFF’ (CF/9 
INF/1, jaarlijks onderhouden door Nederland en Japan, werd duidelijk uitgelegd dat dit een 
intern informatiestuk blijft, beschikbaar voor de deelnemers aan de CCCF, maar dat het 
niet bedoeld is voor op de Codex website als informatie document.   
De vragen van CCMAS over het bemonsteringsplan voor fumonisinen en deoxynovalenol 
werden besproken op technische detail in een in session working group. CCCF besloot het 
aangepaste plan naar het CCMAS te versturen voor aanname. 
 

Matters of interest arising from FAO and WHO (including JECFA) (agendapunt 3) 

JECFA is het (internationale) wetenschappelijke comité van WHO en FAO dat bijeen komt 
om de veiligheid van voedseladditieven, diergeneesmiddelen en/of contaminanten te 
beoordelen voor CCFA, CCRVDF en/of CCCF. Nederlandse wetenschappers van het RIVM 
e n  R I K I L T  nemen hier aan deel. De werkdruk bij JECFA neemt steeds toe en dat 
betekent dat ze steeds beter moeten prioriteren, hierbij is betrokkenheid, financiële steun 
en (data)input vanuit de landen essentieel. In de komende vergadering in juni staan niet-
dioxine achtige PCBs en pyrrolizidine alkaloïden voor evaluatie gepland. Voor het webtool 
voor maken van bemonsteringsplannen voor mycotoxines vraagt JECFA om 
terugkoppeling van de landen voor eventuele verbetering. De vertegenwoordiger van de 
WHO informeert het CCCF over diverse projecten, met speciale aandacht voor het project 
over mycotoxine besmetting van sorghum. Dat heeft relevante informatie opgeleverd, oa 
betreffende de correlatie met oogsperiode, regio, kruisbesmetting, opslagetc. Er was grote 
steun uit betrokken landen (meest Afrika) om een Code of practice te ontwikkelen, het 
vaststellen van ML’s wordt vooralsnog te prematuur gevonden.



Matters of interest arising from other international organisations (agendapunt 4) 

Document van IAEA, Zie agendapunt 15, discussiedocument over radionucliden.  

 
Milieu- en industriële contaminanten                                                                       

 

Draft and proposed draft revision of maximum levels for lead in selected 

commodities in the General Standard for Contaminants and Toxins in Food and 

Feed (CODEX STAN 193-1995) (at Steps 7 and 4) (agendapunt 5)  

De eWG onder leiding van de VS heeft gewerkt aan de herziening (verlaging) van de 
maximale limieten (ML’s) voor lood in vruchtensappen, blikvruchten en -groenten, bessen 
en andere kleine vruchten, peulvruchten, koolachtige groenten, en vruchtgroenten. Voor 
deze laatste groep heeft de EU voorgesteld om zoete mais hiervan uit te zonderen, echter 
op basis van mondiale data werd dit niet gesteund.  
De voorgestelde ML’s werden door het CCCF geaccordeerd voor het versturen naar de CAC 
voor aanname op stap 8 (vruchten sapppen, blik- vruchten en groenten) en op stap 5/8 
voor bessen en andere kleine vruchten, peulvruchten, koolachtige groenten, en 
vruchtgroenten.  
Het werk van de eWG zal doorgaan in 2015 voor de herziening van de ML’s van lood voor 
de overige voedselcategorieën in de Codex algemene standaard voor contaminanten 
(GSCTFF).   
 

Proposed draft maximum levels for cadmium in chocolate and cocoa-derived 

products (at Step 4) (agendapunt 6)   
Dit agendapunt was een spannend discussiepunt, vanwege het wat onduidelijk 
gepresenteerde werkdocument en het aantal relevante reacties op de voorgestelde ML’s 
voor chocolade en cacaoproducten. Ecuador, als voorzitter de eWG die vorige jaar in het 
leven is geroepen voor dit werk, heeft erkend dat op grond van de ontvangen 
commentaren het bereiken van consensus moeilijk lag. Ze hebben daarom voorgesteld om 
dit jaar door te gaan als eWG om een nieuwe werkdocument op te stellen. Het voorstel 
was unaniem gesteund door het CCCF. Brazil en Ghana zullen de EWG covoorzitten.  
 
Proposed draft maximum levels for inorganic arsenic in husked rice  

(at Step 4) (agendapunt 7) 

Dit agendapunt heeft best veel tijd in beslag genomen, ondanks dat er vrijwel vanaf het 
begin consensus was over de behoefte aan het vaststellen van een ML voor gedopte rijst. 
De eWG voorgezeten door China had een werkdocument gepresenteerd waarin de 
scenario's voor een ML varieerden tussen 0.25 en  0.4 mg/kg. Omdat iedereen het belang 
om het bereiken van consensus op een vd scenario’s erkende, is uiteindelijk voor een echt 
compromis gekozen en is CCCF akkoord gegaan met het versturen van een ML op 0,35 naar 
de CAC op stap 5. Japan (dat een hogere ML (>0.4) wilde) en EU en NO (voorstanders van 
een ML van 0,25) hebben een voorbehoud geplaatst.  
Het compromis voorstel omvatte ook het continueren vd eWG (Japan voorzitter en China 
co-voorzitter) om nieuwe data te verwerken met het oog op de compromis-ML van 0.35  te 
bevestigen of juist te wijzigen. Hierbij werd nadrukkelijk de betrokkenheid van 
rijstproducerende landen gevraagd.   
 

Proposed draft Code of practice for the prevention and reduction of arsenic 

contamination in rice (at Step 4) (agendapunt 8) 

De eWG voorgezeten door Japan had een prima document opgeleverd. De commentaren 
gingen met name over het belang om veldproeven mee te nemen, ongeacht de grootte 
daarvan en de werkingsfeer van de CoP. Deze zou zich moeten beperken tot maatregelen 
bij de bron of landbouwpraktijken. Elementen zoals koken of verdere verwerking vd rijst 
horen meer bij het onderdeel risicocommunicatie, ook richting de consument.  
De eWG onder leiding van Japan met co-voorzitter China zal worden voortgezet om de 
gegeven commentaren te verwerken en de aangepaste CoP in de komende CCCF te 
presenteren.    
  

 

 

 

 



 

Toxinen 

 

Draft maximum levels for deoxynivalenol (DON) in cereal-based foods for infants 

and young children; in flour, meal, semolina and flakes derived from wheat, maize 

or barley; and in raw cereal grains (wheat, maize and barley) and including 

sampling plans for raw cereal grains (retained at Step 7) (agendapunt 9) 

De voorzitter heeft nadrukkelijk aangegeven dat het van groot belang was om op dit 
agendapunt consensus te bereiken aangezien dat het voorstel op step 7 was gehouden 
vanwege het gebrek aan compromis, en de discussie al erg lang gaande was. De discussie 
was in eerste instantie gefocused op de noodzaak van wel/niet verschillende ML's voor de 
ruwe granen (tarwe, mais en gerst) en voor verwerkte producten hiervan (bloem,griesmeel 
en vlokken). Uiteindelijk is een grote meerderheid van de landen akkoord gegaan met het 
voorstellen van 2 ML's: van 2 en 1 mg/kg respectievelijk. Vooral deze laatste was niet 
acceptabel voor de EU, en voor NO. Een ML van 1 voor de bloem, griesmeel en vlokken is te 
hoog en zal een toename betekenen van de blootstelling ten opzichte van de EU ML van 
0,75 mg/kg. Het voorbehoud vd EU en NO werd genoteerd. Voor de ML van 2 mg/kg voor 
ruwe granen is uiteindelijk door een compromis op de omschrijving van het 
verwerkingsstadium van de granen een akkoord gekomen. 
Voor de voeding van baby’s en kleine kinderen op graanbasis was uiteindelijk consensus op 
een ML van 0.2 mg/kg op droge stof (aanvaard op basis van ALARA beginsel) terwijl 
verschillende delegaties hun voorkeur gaven aan 0.5 mg/kg. 
CCCF stuurt de besproken ML's waarin consensus was bereikt naar de CAC, gezamenlijk 
met het bemonsteringsplan (dat uitgelijnd zou worden met dat van fumonisinen, om 
harmonisatie van de mycotoxine-bemonsteringsplannen te realiseren). 
 

Proposed draft maximum level for total aflatoxins in ready-to-eat peanuts (at Step 

4) (agendapunt 10) 

De eWG voorgezeten door India stelde een ML van 10 ug/kg voor en vroeg tegelijkertijd 
aan JECFA om het uitvoeren van een effectbeoordeling van de blootstelling. Ondanks dat er 
algemene steun voor de voorgestelde ML was, werd erkend dat verdere uitwerking hiervan 
beter kon gebeuren na de exercitie van JECFA, die zich zal gaan richten op de scenario's 
van 4, 8, 10 en 15 µg/Kg.    
   

Proposed draft revision of the Code of practice for the prevention and reduction of 

mycotoxin contamination in cereals (CAC/RCP 51-2003) (at Step 4) (agendapunt 

11) 

De resultaten van de in-session working group werden besproken, met name de 
toevoegingen van specifieke onderdelen over AF 's en sorghum. Voor een mogelijke bijlage 
over ergot alkaloïden wordt eerst een discussiedocument opgesteld. De besproken CoP zal 
naar de CAC worden gestuurd op stap 5, bijlagen op stap 2/3. 
 

Discussiedocumenten 

 

Discussion paper on submission and use of data from GEMS/Food(agendapunt 12)   
Op basis van het voorliggende discussiedocument was er consensus over de wenselijkheid 
om zo veel mogelijk gebruik te maken van dataverzameling in GEMS/Food, dus ook voor 
de eWG-en van CCCF. Mogelijke extra benodigde info kan dan door aanpassing van het 
GEMS sjabloon verzameld worden. Hiervoor kan het richtsnoer-document van GEMS/Food 
prima worden gebruikt. CCCF was het eens om eventuele commentaren op deze 
richtsnoeren rechtstreeks naar het secretariaat van GEMS/Food te sturen, inclusief 
eventuele aanpassingen van sjablonen voor het verzamelen van data.   
 

Discussion paper on approaches for phasing in of lower maximum levels for 

contaminants (agendapunt 13) 

Dit agendapunt was bedoeld om een mogelijke uitweg te vinden in discussies waar 
gezondheidsbescherming en haalbaarheid van MLs niet te verenigen lijken. Het voorstel van 
het zetten van MLs met een afspraak om deze op termijn te evalueren, tesamen met een 
duidelijke afspraak voor het nemen van beheersmaatregelen in de tussentijd, heeft een 
langdurige discussie opgeleverd waarin niet alleen technische zaken aan de orde kwamen, 
over het vastellen van ML's maar vooral ook andere factoren werden besproken zoals 
nationale consumptie data en risico's voor de voedselzekerheid.  



Ook de tijdslimieten voor het behouden van hogere ML's bij het bestaan van veilige niveau's 
waren uiteenlopend, van 3, 5 jaar of nog langer. Vooral het vastellen van voorwaarden voor 
het tijdelijk toestaan van hogere dan gewenste ML's is lastig. Dit heeft helaas niet tot een 
compromis geleid. De geopperde mogelijkheid om een "note" op te zetten die de landen het 
gebruik van lagere ML's toestaat bij het faseren van de betreffende ML werd direct door het 
Codex secretariaat van tafel geveegd. Codex richtsnoeren zijn vrijwillig, discussies in WTO 
verband zijn hiervan onafhankelijk, daarom is dergelijk note in geen enkel geval nodig. De 
voorzitter van CCCF besloot daarom om de discussie hierover te stoppen en stelde voor om 
de mogelijk fasering van ML's van geval tot geval te "toetsen" bij bestaande discussies zoals 
arseen in gedopte rijst of fumonisinen in graan (producten).      
 

Discussion paper on maximum levels for methylmercury in fish (agendapunt 14) 

Japan heeft het resultaat van de eWG gepresenteerd. Er waren scenario’s berekend voor 
het vaststellen van verschillende ML's; daarnaast is er geen consensus over de vissoorten 
die een risico zijn; detectie methode is nog niet vastgesteld en tenslotte moet er rekening 
worden gehouden met consumptieadviezen over de gunstige gezondheidseffecten van vette 
vis. Hoewel de WHO vertegenwoordigster erg duidelijk heeft opgemerkt dat methylkwik een 
risico vormt voor de volksgezondheid (vooral risicogroepen) waren er relatief veel landen, 
met de VS voorop, geen voorstander van het vaststellen van een ML. Er is geconcludeerd 
dat de eWG opnieuw een discussiedocument zal opstellen met meer focus op maar een paar 
MLs, als ook de onderbouwing hiervoor (minder verschillende scenario's) met een 
projectdocument als bijlage. Japan blijft voorzitter met Nieuw Zeeland als covoorzitter, 
zowel FAO als WHO nemen actief deel.  
 

Discussion paper on radionuclides(agendapunt 15) 

Nederland als voorzitter van de eWG  introduceerde het discussiedocument. Daarin werd 
getracht om de vragen gesteld door IAEA te beantwoorden. Verder werk is moeilijk uit te 
voeren omdat IAEA nu bezig is met een technisch document dat eind van het jaar wordt 
gepubliceerd, waarin bepaalde richtsnoeren van de IAEA die nodig zijn voor de beoordeling 
van de risico's van consumptie nu worden geactualiseerd. CCCF kiest voor het stoppen van 
de eWG in afwachting van de afronding van hierboven genoemde documenten. 
 

Discussion paper on mycotoxin contamination in spices (prioritisation for 

potential work on maximum levels for mycotoxins in spices) (agendapunt 16) 

Het discussiedocument, opgesteld door India als voorzitter van de eWG werd goed 
ontvangen. Voorgestelde mycotoxinen en specerijen zijn bediscussieerd met name de 
prioritering, en de argumentatie hiervoor. De CCCF wil de eWG voortzetten, die zich gaat 
focussen op deze onderwerpen, inclusief de relatie met het CCPR werk aan specerijen in het 
Food Categorization System en discussie in de CCSCH. 
 

Discussion paper on feasibility to develop a Code of practice for the prevention 

and reduction of mycotoxin contamination in spices (agendapunt 17) 

De eGW voorgezeten door Spanje had Nederland als covoorzitter. De aanbevelingen van de 
eWG werden aangenomen door CCCF. Het projectdocument wordt naar de CAC gestuurd 
om goedkeuring te krijgen voor het opstellen van de CoP van specerijenDe eWG wordt 
voortgezet, voorgezeten door Spanje. Nederland blijft covoorzitter en India heeft zich ook 
als covoorzitter aangemeld.  
 

Algemene zaken 

 

Priority list of contaminants and naturally occurring toxicants proposed for 

evaluation by JECFA (agendapunt 18) 

Aflatoxinen, scopoletine, anorganisch arseen en dioxinen werden toegevoegd aan de lijst 
van prioriteiten.  
 
Toekomstig werk 

Er waren geen voorstellen voor nieuw werk. 
 
Datum en plaats volgende vergadering 
De volgende vergadering van de CCCF wordt gehouden in Rotterdam, van 4-8 april 2016. 


