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1ste vergadering van het Codex Committee on Contaminants in Foods, 16 
t/m 20 april 2007 te Beijing (China) 
 
Inleiding 
De bijeenkomst werd bijgewoond door 210 deelnemers, vertegenwoordigd uit 60 landen 
(waaronder de EU), en 16 niet-gouvermentele organisaties (NGO’s).  
Het was de eerste zitting van de CCCF, nadat vorig jaar besloten was de CCFAC op te 
splitsen in een apart comité voor contaminanten enerzijds en additieven anderzijds. De 
CCCF vond plaats onder Nederlands voorzitterschap (Ger de Peuter van het ministerie van 
LNV), maar dit jaar was China het gastland.  
Naast de plenaire vergadering waren er twee werkgroepen. Een van de werkgroepen, over 
de prioriteitenlijst van de te evalueren stoffen, werd voorgezeten door David Kloet (RIKILT). 
Nederland was vertegenwoordigd door het ministerie van VWS en het RIKILT. 
Voor bijna alle punten op de agenda bestond EU wetgeving en daarvoor was EU dus 
grotendeels de woordvoerder voor de EU-lidstaten. 
 
Matters of Interest arising from the Codex Alimentarius Commission and other 
Committees 
De CAC had verzocht de Terms of Reference (TORs) te herzien. 
Er ontstond discussie over het al of niet noemen van guideline levels (GLs) in de TORs, 
aangezien besloten is om deze niet meer te ontwikkelen: alle limieten zullen voortaan 
maximum limieten (MLs) zijn. De bestaande GLs zullen in de loop van de tijd ook 
geëvalueerd worden en eventueel omgezet in MLs of geschrapt. 
Zolang nog wel GLs bestaan, is afgesproken om in de TORs te vermelden dat deze, waar 
nodig, aangepast zullen worden (in plaats van de huidige formulering waar sprake is van 
ontwikkeling van GLs). 
 
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 was voor de CAC) weg te 
halen en in de procedural manual op te nemen. De elektronische werkgroep die hieraan 
werkt staat onder leiding van de Europese Commissie. Vanwege de korte tijd die 
beschikbaar was om de veranderingen te bestuderen, is besloten het document terug te 
brengen naar stap 2. 
 
Aflatoxines  
Er worden maximumlimieten overwogen voor aflatoxines in amandelen, hazelnoten, en 
pistachenoten, zowel “for further processing” als “ready to eat”. Voor de noten “for further 
processing” is de voorgestelde limiet 15 μg/kg, voor “ready to eat” 8 μg/kg; beide staan op 
stap 7. 
JECFA beoordeelt op dit moment de impact die verschillende mogelijke limieten zullen 
hebben op de volksgezondheid: 4, 8, 10 en 15 μg/kg worden beoordeeld.   
Er ontstond discussie of ook 20 μg/kg meegenomen moet worden. Een aantal delegaties, 
waaronder de EU, is hier tegen, omdat 20 niet het laagst haalbare is. De vertegenwoordiger 
van de JECFA stelde echter, dat individuele lidstaten een verzoek kunnen indienen voor dit 
soort beoordelingen. Als er genoeg data beschikbaar is, zal JECFA dus ook 20 beoordelen. In 
afwachting van het JECFA rapport, werden de limieten vastgehouden op stap 7. 
In het discussiestuk over aflatoxines in vijgen werd voorgesteld om een Code of Practice  te 
ontwikkelen. Het comité kon instemmen met het project document. Turkije zal de 
elektronische werkgroep voorzitten die de Code of Practice  zal ontwikkelen 
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Brazilië had gewerkt aan een discussiestuk over aflatoxine contaminatie in Brazil nuts; dit 
zal het komende jaar verder worden herzien aan de hand van nieuwe gegevens over de 
verhouding van contaminatie van de schil t.o.v. contaminatie van de kern.  
 
Tin  
Voor tin in ingeblikt voedsel, waren de voorgestelde limieten 150mg/kg voor dranken in blik 
en 250mg/kg voor alle overige voedingsmiddelen in blik. De EU had, net als de voorgaande 
jaren, bezwaar, o.a. omdat er geen rekening is gehouden met analytische onzekerheid. De 
limiet is vastgelegd op de laagste hoeveelheid waarbij in de mens effect optrad, zonder nog 
een veiligheidsfactor mee te nemen. Bovendien is het technisch haalbaar om concentraties 
krijgen die ver onder de voorgestelde limieten liggen. Hoewel tin ook een technologische 
functie heeft, zijn daarvoor niet deze hoge concentraties nodig. De EU werd hierin gesteund 
door Zwitserland, Noorwegen en Rusland. 
Andere delegaties wezen erop, dat er geen sprake is van een significant gezondheidsrisico. 
Omdat er geen ARfD is, en de PTWI niet wordt overschreden. Het gezondheidseffect dat 
optreedt (irritatie) is reversibel en zeer beperkt. Bovendien zijn er geen data die erop wijzen 
dat er kwetsbare groepen zijn die extra gevoelig zijn voor tin. 
De voorgestelde maximumlimieten zullen aan de CAC worden voorgelegd voor adoptie op 
stap 8. EU en Zwitserland hielden een voorbehoud. 
 
3-MPCD 
3-MPCD is een verontreiniging die tijdens het productieproces kan ontstaan in zuur-
gehydrolyseerde plantaardige eiwitten (acid-HVPs), zoals soja-saus. Voor 3-MPCD staat  
de voorgestelde ML op 0.4mg/kg. De EC vond dit te hoog, en gaf aan 0.1mg/kg acceptabel 
te vinden.  
Japan gaf aan dat op dit moment 25% van de producten de voorgestelde limiet niet haalt. 
Het is dus belangrijk om te wachten totdat de Code of Practice van kracht is  
voordat een ML ingevoerd wordt. Ook werd erop gewezen dat het voor ontwikkelingslanden 
nodig is om een versimpelde analysemethode te ontwikkelen 
De ML van 0.4mg/kg werd naar stap 5 gebracht, met een voorbehoud van de EU en 
Noorwegen. 
Daarnaast werd er gesproken over de voorgestelde Code of Practice  voor de reductie van 3-
MPCD tijdens de productie van acid-HVPs. Na een aantal aanpassingen bestond 
overeenstemming om de Code of Practice  naar stap 5 te brengen. 
 
Acrylamide  
Wat betreft acrylamide is de verwachting dat het komende jaar veel nieuwe data 
binnenkomen. De Code of Practice voor de reductie van acrylamide ging daarom terug naar 
stap 2 om herschreven te worden door de elektronische werkgroep onder leiding van het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAHs) 
Voor de Code of Practice voor de reductie van PAH contaminatie als gevolg van rook en 
droogprocessen, bleek meer informatie nodig, o.a. wat betreft de invloed van het type hout. 
De Code of Practice ging terug naar stap 2, en er wordt door een elektronische werkgroep 
onder leiding van Denemarken verder aan gewerkt. 
 
DON 
Wat betreft het discussiestuk over DON in granen, bleek dat er meer informatie nodig was, 
o.a. wat betreft bestaande niveaus, consumptiepatronen, en strategieën die gebruikt kunnen 
worden voor reductie van DON. Lidstaten werden aangemoedigd data aan te leveren, maar 
voorlopig werd het werk hieraan stopgezet. 
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Ochratoxine A (OTA) 
Brazilië had een discussiestuk geschreven over OTA verontreiniging in koffie. Brazilië stelt 
dat er behoefte is aan een Code of Practice voor de reductie van OTA. Een maximumlimiet 
lijkt voorlopig niet nodig, maar kan overwogen worden als er een Code of Practice bestaat 
en hier ervaring mee opgedaan is. De elektronische werkgroep zal het discussiestuk wijzigen 
aan de hand van nieuwe gegevens, en tevens een projectdocument voor de Code of Practice 
schrijven. Wat betreft OTA in cacao, vond men het nog te vroeg voor een Code of Practice. 
Een elektronische werkgroep zal werken aan een revisie van het bestaande discussiestuk. 
De JECFA zal dit jaar OTA herevalueren. Besprekingen wat betreft maximum limieten voor 
tarwe, gerst en rogge worden vastgehouden op stap 7 in afwachting hiervan. 
 
Prioriteitenlijst  
In een aparte werkgroep is gesproken over de prioriteitenlijst van contaminanten en 
natuurlijke toxines voor evaluatie door de JECFA. Patuline is van de lijst gehaald, omdat er 
een maximumlimiet bestaat en het verder niet beschouwd wordt als prioriteit.  
DON blijft op de lijst staan, maar gegevens wat betreft het voorkomen in voedsel zullen pas 
eind 2008 beschikbaar zijn. Phenylhydrazine blijft op de lijst met lage prioriteit. Furan en 
Perchlorate komen op de lijst met hoge prioriteit. 
 
Volgende bijeenkomst  
De volgende vergadering vindt plaats in maart/april 2008 in Nederland 
 


