
Van 26 tot 30 maart 2012 werd de 6e sessie van het Codex Committee on 

Contaminants in Food (CCCF) gehouden in Maastricht, onder voorzitterschap 

van dr. Martijn Weijtens van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw 

& Innovatie (EL&I). Aan de vergadering namen delegaties van 58 landen, de 

Europese Unie, waarnemers van 15 internationale organisaties en FAO en WHO 

deel. In totaal 183 personen. Voor Nederland participeerden het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu.  

 

Algemeen 

De vergadering werd geopend door Kees Lever, directeur van de directie Plantaardige 

Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) van het Ministerie van EL&I. De sfeer was de hele 

week zeer goed. Dit kwam vooral door de bereidheid van deelnemers om onder leiding 

van dr. Weijtens compromissen te sluiten, waardoor veel vooruitgang kon worden 

geboekt.  

 

Risk Analysis Principles voor gebruik door de CCFA een aanpassing van de Code 

of Practice for Source Directed Measures 

Het voormalige Codex Committee on Food Additives and Contaminants (CCFAC) is in 

2006 gesplitst in CCCF en het Codex Committee on Food Additives (CCFA). Beide comités 

gebruikten intussen nog wel steeds de risicoanalyse principes van de CCFAC en er 

bestond  behoefte om de principes  eveneens te splitsen. Ook lag er nog een eerder 

voorstel vanuit de CAC Elektronische Werkgroep (EWG) on future work on animal feed 

om diervoeder duidelijker te specificeren in de Risk Analysis Principles en de CoP for 

Source Directed Measures. Nederland presenteerde als voorzitter van de EWG tijdens de 

vergadering de herziene documenten. Met enige kleine aanpassingen ging de 

vergadering met de voorstellen akkoord. Overigens zijn begin maart 2012, tijdens de 6e 

sessie van het CCFA, ook de specifieke analysis principes van dat comité besproken en 

geaccepteerd. 

 

Resultaten van het 74e overleg van het gemeenschappelijke FAO/WHO expert 

comité voedseladditieven  

JECFA is het (internationale) wetenschappelijke comité van WHO en FAO dat een keer 

per jaar bij elkaar komt om de veiligheid van voedseladditieven en/of contaminanten te 

beoordelen voor het CCFA en/of het CCCF. Nederlandse wetenschappers van het RIVM 

nemen hier aan deel.  

In 2011 heeft JECFA naast een aantal additieven (besproken tijdens CCFA) ook de 

veiligheid van de toxinen cyanogenic glycosiden en fumonisinen in voedingsmiddelen 

geëvalueerd. Op basis van de aanbevelingen van JECFA is besloten om voor cyanogene 

glycosiden een EWG onder leiding van Australia en Nigeria in te stellen met de volgende 

opdracht: 

• kom met een voorstel om limieten vast te stellen voor bitter cassava, sweet 

cassava en cassava meel in voeding; 

• stel een  code of practice op die uitlegt  hoe je  de aanwezigheid van cyanogene 

glycosiden in voeding kunt reduceren door goede landbouwkundige praktijken en 

de juiste methoden van verwerking; 

• identificeer de analysemethodes die geschikt zijn om hydrogene cyanide te 

analyseren. 

 



Informatie van andere internationale comités (Internationaal Atomic Energy 

Agency (IAEA)) 

Interessant was de informatie uit een document van de IAEA dat tijdens de 16e 

Vergadering van The Interagency Committee on Radiation Safety (IACRS) was 

geconstateerd dat de Codex Alimentarius Guideline Levels voor radionucleiden in voeding 

(Fukushima) niet waren gevolgd. De WHO deskundige van JECFA stelde dat na het 

Fukushima incident een aantal landen moeite had met de interpretatie en toepassing van 

de guideline levels en dat het daarom misschien een goed idee was om te overwegen 

deze te herzien of te verduidelijken. 

De vergadering besloot daarop een E-WG met Nederland als voorzitter en Japan als 
vicevoorzitter in te stellen met als opdracht: 
 

• herziening van de huidige richtlijn met limieten voor Radionucleiden (ism IAEA) 
• ontwikkel in relatie met de herziening een heldere richtlijn hoe die limieten 

kunnen worden toegepast . 
 
Melamine in vloeibare flesvoeding  (liquid infant formula) 

Vanwege het melamineschandaal enige jaren geleden in China zijn  limieten vastgesteld 

voor melamine in voedingsmiddelen met als belangrijk sluitstuk vorig jaar de discussie  

over limieten voor flesvoeding (liquid infant formula) voor baby’s en peuters. Er is toen 

door de CCCF besloten om een voetnoot toe te voegen die zegt dat wanneer aangetoond 

kan worden dat melamine vanuit verpakkingsmateriaal de oorzaak is van overschrijding 

van de nieuwe norm (en er dus geen sprake is van bewust toegevoegde melamine uit 

criminele overwegingen) de overschrijding wordt geaccepteerd. De voorgestelde 

standaard werd tijdens de Codex Alimentarius Commission (CAC) van stap 8 

teruggestuurd naar CCCF omdat een aantal landen vreesden dat er toch misbruik van de 

voetnoot kon worden gemaakt. Om deze norm voor flesvoeding doorgaan te laten vinden 

ging de vergadering akkoord met het verwijderen van de voetnoot. 

 
Voorstellen voor nieuwe limieten 

Arseen in rijst 

Door nieuwe studies naar de effecten van de blootstelling aan arseen op de 

volksgezondheid had JECFA aangegeven dat de bestaande limieten voor arseen in 

voedingsmiddelen niet voldoen om risico’s uit te sluiten. Het probleem doet zich vooral 

voor in landen waar veel rijst wordt gegeten omdat arseen voorkomt in rijst. Een EWG 

onder leiding van China had een voorstel met nieuwe limieten ontwikkeld. Uit de 

discussie bleek echter dat een aantal rijstproducerende landen nog niet bereid waren 

deze nieuwe normen te accepteren. Ook werd gesteld dat er nog geen gevalideerde 

analysemethode was voor anorganisch arseen. Daarop werd besloten het Codex 

Committee of Methods of Analysis and Sampling (CCMAS) te vragen een juiste 

analysemethode te identificeren die internationaal gevalideerd kan worden. Wel hadden 

een aantal landen behoefte aan een Code of Practice waarin uitgelegd wordt hoe de 

aanwezigheid van arseen in rijst kan worden verminderd. Een EWG onder leiding van 

China en Japan zal hier een voorstel voor doen. Tot slot werd, door het ontbreken van 

consensus, besloten om de discussie over nieuwe limieten 2 jaar stil te leggen, en dat in 

die tussentijd China nieuwe voorstellen voor MLs voor anorganisch arseen in rijst zal 

voorbereiden op basis van nieuwe data uit GEMS Food.  

 

Aflatoxinen in gedroogde vijgen  

In 2011 presenteerde Turkije als voorzitter van de EWG een voorstel voor maximum 

limieten voor aflatoxinen op gedroogde vijgen met een bijbehorend 



bemonsteringsvoorstel om die maximum limieten te controleren. De voorgestelde 

normen waren voor de EU aanvaardbaar maar het voorgestelde bemonsteringsplan was 

dat niet. Daarop heeft Turkije eind vorig jaar/begin dit jaar in een EWG gewerkt aan een 

aangepaste versie van het plan. Nadat de laatste verschillen van mening tijdens een 

ingelaste werkgroep waren opgelost werd het voorstel aangenomen. 

 

Deoxynivalenol (DON) in granen en op graangebaseerde producten 

Canada als voorzitter van de EWG presenteerde een voorstel voor maximum limieten 

voor DON in graan en graangebaseerde producten. Uit de discussie kwam naar voren dat 

er veel verschil van mening is over het feit of er alleen voor rauwe of ook voor bewerkte 

producten maximum limieten moeten komen. Ook was er verschil van mening over de 

limiet voor babyvoeding. Vooral de Afrikaanse landen vonden de voorgestelde limiet te 

hoog. Alleen over het bemonsteringsplan werd overeenstemming bereikt. De discussie 

over het eventueel meenemen van de geacetyleerde derivaten in de maximum limieten 

staat nog gepland voor de 8e CCCF. 

 

Discussiedocumenten 

1) Voorgestelde maximum limieten for fumonisinen in mais en 

maisgebaseerde producten 

Een EWG onder leiding van Brazilië had een discussiedocument opgesteld waarin 

het eerder opgestarte werk aan maximum limieten voor fumonisinen in maïs en 

basisproducten verder werd uitgewerkt. Veel landen konden zich in grote lijnen 

vinden in het voorstel. Een aantal Afrikaanse landen ging echter niet akkoord 

omdat bij de voorgestelde limieten de blootstelling aan fumonisinen in die landen 

in ieder geval de dagelijkse gezondheidskundige norm zou overschrijden. Dit komt 

omdat in die landen veel meer maïs wordt gegeten dan bijvoorbeeld in Europa. 

Volgens JECFA was de overschrijding niet alleen het gevolg van hoge inname van 

maïs maar ook hoge fumonisinengehalten van en zouden limieten er in ieder geval 

voor zorgen dat de meest vervulde maïs uit de markt zou worden genomen en dat 

daarmee uiteindelijk toch de volksgezondheid gediend zou worden. Een EWG 

onder leiding van Brazilië en VS zal bekijken of er misschien een code of practice 

speciaal voor maïs en maïs producten kan worden opgesteld. Het werk aan 

limieten is vanwege de grote verschillen in opvatting (Afrikaanse landen zijn niet 

zover dat limieten kunnen worden vastgesteld) 1 jaar stilgelegd in afwachting van 

de uitkomst van de discussion paper. 

 

2) Voorgestelde maximum limieten voor lood in diverse voedingsmiddelen 

Een EWG onder leiding van de VS was gevraagd om de maximale limieten (ML’s) 

voor lood in levensmiddelen te heroverwegen met de nadruk op lood in melk en 

melkproducten voor kinderen en lood in blikgroenten en fruit. Daarnaast was 

gevraagd om te kijken of andere voedingsmiddelen ook in aanmerking zouden 

komen voor heroverweging.  

De VS stelde voor om te beginnen met fruit juices, melk en afgeleide 

melkproducten, poeder (baby)melk (en mogelijk opvolgmelk, maar alleen als er 

tijd is), blikfruit and blikgroenten, fruit en granen. Dit voorstel werd aangenomen 

en zal worden uitgevoerd door een EWG onder leiding van de VS. 

 

 



3) Ochratoxine A in Cacao 
Een EWG onder leiding van Ghana had een discussiedocument opgesteld over de 

aanwezigheid van Ochratoxine A in cacao. De voorzitter presenteerde het 

document met de aanbeveling om eerst een code of practice (hoe voorkom je dat 

de toxine producerende schimmel kan groeien) te ontwikkelen en te 

implementeren voordat gesproken wordt over limieten. Deze aanbeveling werd 

door de vergadering aangenomen en dit zal uitgevoerd worden door een EWG 

onder leiding van Ghana. 

  
4) Pyrrolizidine Alkaloiden (PAs). 

Pyrrolizidine alkaloiden zijn schadelijke stoffen die in bepaalde plantensoorten  

voorkomen . Wanneer deze planten tussen het veevoer zitten kunnen de PA’s 

indirect  ook in voeding terechtkomen. Een E-WG onder leiding van Nederland had 

een discussiedocument  opgesteld met mogelijkheden voor management  om de 

vervuiling van voedsel en diervoer met deze planten met PA’s te voorkomen of te  

reduceren. De aanbeveling van de voorzitter van de werkgroep om een code of 

practice op te stellen werd door de vergadering aangenomen, Nederland zal deze 

werkgroep leiden. Daarnaast zal door de werkgroep ook een discussiedocument 

worden opgesteld over:  

• ‘Management practices to reduce exposure of animals to PAs’; 

• ‘Management practices to reduce exposure of food-producing animals to 

PA-containing plants – livestock and bees’;  

• ‘Management practices to reduce presence of PAs in commodities – raw 

and processed’ animals. 

 
5) Discussion paper on guidance for risk management options in light of 

different risk assessment options 

Uitkomsten van risicobeoordelingen door JECFA uitgevoerd zijn moeten door 

risicomanagers kunnen worden geïnterpreteerd om proportionele maatregelen te 

kunnen nemen en daarover te communiceren. Die interpretatie is niet altijd 

eenvoudig, zeker niet door nieuwe ontwikkelingen in de risicobeoordeling. In de 

CCCF was 2 jaar geleden geconstateerd dat er een brede behoefte is om een 

document op te stellen waarin een vertaalslag wordt gemaakt van 

risicobeoordeling naar risicomanagement en risicocommunicatie. Een EWG onder 

leiding van de VS en Nederland had een discussiedocument opgesteld met 

richtlijnen voor risicomanagementopties in het licht van verschillende 

risicobeoordelingsopties. Tijdens de presentatie deed de voorzitter de aanbeveling 

een officiële status aan het document te geven zodat het tussen de vele codex 

documenten gemakkelijk teruggevonden kan worden. Dit is vooral belangrijk voor 

een aantal ontwikkelingslanden die hadden aangegeven dat het document veel 

waarde heeft als hulpdocument. De meningen waren echter verdeeld over de te 

geven status. De vergadering besloot daarop de status van het document voor te 

leggen aan het  Codex Committee for General Principles (CCGP). Algemeen was er 

veel waardering voor de hoge kwaliteit van het document. 

 
Prioriteitenlijst van Contaminanten en voor evaluatie door JECFA 
CCCF stelt elk jaar een lijst op met contaminanten die zij graag door JECFA willen laten 

beoordelen.  

Op de huidige lijst stonden nog glycidyl esters, pyrrolizidine alkaloïden en 3-MCPD esters. 

Bepalend om een risicobeoordeling te kunnen uitvoeren is de beschikbaarheid van 



wetenschappelijke toxicologische informatie en meetgegevens. Tijdens de 

werkgroepvergadering werd geverifieerd of de beloofde als ook nieuwe data voor de 3 

stofgroepen beschikbaar zou komen binnen de opgegeven termijn. Dit bleek het geval. 

Toegevoegd aan de lijst werd een specifieke vraag van Colombia voor de 

blootstellingsbeoordeling van cadmium in cacao en cacaoproducten als onderdeel van de 

totale blootstelling aan cadmium. Dit naar aanleiding van de voorgenomen herziening 

van de Europese limieten voor cadmium in voedingsmiddelen waarbij met name Ecuador 

en Colombia moeite hadden met eerder voorgestelde (maar inmiddels verhoogde) 

limieten. De cacao in die landen heeft een hoger cadmium gehalte dan bijvoorbeeld in 

Brazilië en West-Afrika. De oorzaak daarvan wordt onderzocht. 

 

Toekomstig werk 

Tot slot werden het volgende discussiedocumenten voor mogelijk toekomstig werk voor 

CCCF goedgekeurd: 

 

Methyl mercury 

Een E-WG onder leiding van Noorwegen en Japan zal een discussiedocument  opstellen 

om de bestaande guidance levels voor methylkwik in vis te herzien inclusief het 

eventueel omzetten naar maximum limieten. 

 

Aflatoxinen in granen 

Een EWG onder leiding van Brazilië en VS zal een discussiedocument opstellen om 

mogelijke acties/nieuw werk te identificeren voor dit onderwerp. 

 

Aflatoxinen en Ochratoxine A in sorghum  

Een EWG onder leiding van Nigeria zal een annex ontwikkelen voor de preventie en 

reductie van aflatoxinen en ochratoxine A in sorghum voor de bestaande code of practice 

voor de preventie en reductie van mycotoxinen verontreiniging in granen. 

 
Datum en plaats volgende vergadering 
De volgende vergadering van de CCCF zal worden gehouden in Moskou in de Russische 
Federatie, waarschijnlijk in april 2013. 
 

 
 


