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2E VERGADERING VAN HET CODEX COMMITTEE ON CONTAMINANTS IN FOODS 
(CCCF), 31 MAART – 4 APRIL IN DEN HAAG 
 
Inleiding 
De bijeenkomst werd bijgewoond door 241 deelnemers, die 63 landen vertegenwoordigden 
en 19 internationale organisaties. Het was de tweede sessie van de CCCF, voorgezeten door 
Ger de Peuter van LNV. De sfeer tijdens de vergadering was  
goed en de deelnemers waren zeer constructief. Op de meeste dossiers is redelijk veel 
vooruitgang geboekt. 
 
Voor de meeste punten bestond er EU wetgeving en moest het standpunt door de lidstaten 
geharmoniseerd worden. In de Nederlandse delegatie waren aanwezig: Harrie Storms 
(VWS), Astrid Bulder (RIKILT), Martien Spanjer (VWA) en Henk Aalten (DSM). 
 
Proposed draft Revision of the Preamble of the GSCTF 
De preambule van de general standard of contaminants and toxins in food (GSCTF) moet 
aangepast worden, enerzijds aan de hand van de splitsing van de CCFAC, anderzijds 
vanwege het besluit om procedurele voorschriften (relevant voor de CAC) te verplaatsen 
naar de procedural manual. Na discussie werd het document naar stap 3 gebracht. Een 
elektronische werkgroep onder leiding van de Europese Commissie zal hier verder aan 
werken. 
 
3-MCPD 
3-MCPD is een verontreiniging die tijdens het productieproces ontstaat in o.a. sojasaus. Het 
voorstel voor een limiet was 0.4mg/kg.  
De lidstaten van de EU konden hier niet mee instemmen. Reden hiervoor was een nieuwe 
studie, uitgevoerd in Duitsland, waaruit bleek dat esters van 3-MCPD voorkomen in 
geraffineerde plantaardige oliën. Het vermoeden bestaat dat uit deze esters na consumptie 
3-MCPD vrijgemaakt kan worden. Hierdoor is er een extra bron van 3-MCPD waar tot nu toe 
nog geen rekening mee was gehouden.  
De EU gaf aan tijd nodig te hebben om deze nieuwe informatie in het juiste perspectief te 
plaatsen. Over een jaar zou het dan mogelijk zijn om aan te geven of de limiet al of niet 
acceptabel is. De grote meerderheid van de landen steunde echter de limiet van 0.4 mg/kg. 
Een aantal landen wees erop dat her-evaluatie  door de JECFA ook later mogelijk zal zijn op 
het moment dat er voldoende nieuwe informatie beschikbaar is.  
Besloten werd, om de limiet van 0.4 mg/kg aan de CAC voor te leggen voor vaststelling op 
stap 8. De lidstaten van de EU, Noorwegen en Zwitserland maakten een voorbehoud. De EU 
gaf aan, de bestaande wetgeving niet aan te passen totdat er meer duidelijkheid is over de 
nieuwe gegevens. 
 
Daarnaast werd de Code of Practice voor de reductie van 3-MCPD besproken. Na een aantal 
aanpassingen werd besloten deze aan de codex commissie voor te leggen voor vaststelling 
op stap 8. 
 
Ochratoxine A (OTA) 
Voor Ochratoxine A (OTA) in tarwe, gerst en rogge was het voorstel een limiet van 5 µg/kg. 
De JECFA had in het verslag van 2008 berekend wat het effect zou zijn van verschillende 
limieten (5, 10 en 20 µg/kg ) op de totale inname van OTA. Het verschil bleek 
verwaarloosbaar. Echter, uit deze gegevens viel ook af te leiden dat een limiet van  
5 µg/kg haalbaar was. Volgens het ALARA principe kon 5 µg/kg dus geaccepteerd worden, 
en dit bleek breed gesteund te worden in de vergadering. Er werd besloten de limiet van 5 
µg/kg voor te leggen aan de CAC. India sprak een voorbehoud uit. 
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Daarnaast werd er zowel een discussion paper over OTA in koffie, als over OTA in cacao 
besproken. Naar aanleiding van het document over OTA in koffie, besloot de vergadering dat 
er gewerkt kon worden aan een Code of Practice voor de reductie van OTA in koffie. Brazilië 
zal als voorzitter optreden van de elektronische werkgroep. 
De discussie over OTA in cacao zal voorlopig worden stopgezet, totdat er nieuwe gegevens 
beschikbaar zijn. 
 
Aflatoxine 
Voor aflatoxine in amandelen, hazelnoten en pistachenoten was het voorstel 8 µg/kg voor 
consumptienoten (“ready-to-eat”) en 15 µg/kg voor noten die verder bewerkt worden (“for 
further processing”). Deze laatste limiet (15 µg/kg voor noten voor verdere  
bewerking) werd breed ondersteund. Er ontstond wel veel discussie voor de limiet voor 
consumptienoten. 
Ook hier had de JECFA bestudeerd wat het effect zou zijn van verschillende limieten (15, 10, 
8, en 4 µg/kg). Het bleek dat voor de totale inname van aflatoxine het verschil 
verwaarloosbaar was.  
De EU verdedigde de conceptnorm, 8 µg/kg, omdat dit technisch nog haalbaar zou zijn. De 
meeste landen vonden dit te laag, maar gaven aan 10 µg/kg te kunnen accepteren. Een 
klein aantal wilde zelfs nog hoger (20 µg/kg), omdat de JECFA had aangegeven dat er geen 
verschil was voor de bescherming van de gezondheid. Vooral Iran gaf aan dat een limiet van 
10 µg/kg een zeer grote economische impact zou hebben. Na discussie konden echter alle 
landen 10 µg/kg voor consumptienoten accepteren. Dit zal voorgelegd worden aan de CAC. 
Omdat deze limiet afwijkt van de limiet in de EU-regelgeving (4 µg/kg) zal deze aangepast 
moeten worden. 
Het bemonsteringsplan voor aflatoxines in noten leverde moeilijke besprekingen op. De EU 
heeft al een bemonsteringsplan in de wetgeving, dat afwijkt van het voorstel van de 
elektronische werkgroep dat besproken werd. Twee verschillen werden essentieel 
beschouwd. In de eerste plaats gaat de EU uit van 30 kg, en het codex voorstel van 20 kg. 
Ten tweede wordt in de EU deze 30 kg vervolgens opgedeeld in 3 submonsters, en moet elk 
van deze submonsters voldoen aan de limiet. In het codexvoorstel was geen sprake van 
submonsters. 
Het compromisvoorstel was om uit te gaan van 20kg, en deze te verdelen in 2 submonsters. 
Elk van deze submonsters moet voldoen aan de maximumlimiet. Daarnaast moest het 
voorstel van de elektronische werkgroep aangepast worden, om de tijdens de vergadering 
afgesproken limiet van 10 µg/kg voor noten hierin te integreren. 
Uiteindelijk kon het bemonsteringsplan op deze manier door iedereen geaccepteerd worden. 
Het zal voorgelegd worden aan de CAC voor vastlegging via de versnelde procedure (stap 
5/8). 
Brazilië had een discussion paper geschreven over aflatoxine contaminatie van paranoten 
(Brazil nuts), en stelde voor om te werken aan een maximumlimiet binnen codexverband. 
Dit voorstel werd geaccepteerd. 
Turkije presenteerde als voorzitter van de elektronische werkgroep de Code of Practice voor 
de reductie van aflatoxine contaminatie in gedroogde vijgen. Deze zal voorgelegd worden 
aan de CAC voor vastlegging via de versnelde procedure (stap 5/8). 
 
Acrylamide 
De Code Of Practice voor de reductie van acrylamide werd, na een aantal veranderingen, 
naar stap 5 gebracht.  
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAHs) 
De Code of Practice voor de reductie van PAH contaminatie als gevolg van rook en 
droogprocessen werd, na de discussie, naar stap 5 gebracht. 
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Prioriteitenlijst 
In een aparte werkgroep is gesproken over de prioriteitenlijst van contaminanten en 
natuurlijke toxines die door JECFA geëvalueerd moeten worden. De stoffen die al op de  
lijst stonden die een hoge prioriteit hadden (DON, furaan en perchloraat) blijven op de lijst 
staan met hoge prioriteit. Phenylhydrazines wordt van de lijst gehaald omdat het een lage 
prioriteit betrof en het dossier niet meer up-to-date is. 
 
Nieuw op de lijst is 3-MCPD, naar aanleiding van het eerder genoemde Duitse onderzoek 
over de 3-MCPD esters. Deze stof krijgt geen hoge prioriteit omdat er momenteel te weinig 
gegevens beschikbaar zijn. 
Daarnaast werd besloten om over de volgende kwesties een discussion paper te schrijven: 
- benzeen in frisdrank (elektronische werkgroep onder leiding van Nigeria),  
- cyanogene glycosides (elektronische werkgroep onder leiding van Australië) 
- fumonisines in mais (elektronische werkgroep onder leiding van Brazilië) 
 
Volgende bijeenkomst  
De volgende vergadering vindt plaats in maart/april 2009. 


