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Verslag 3e vergadering van het Codex Committee on Contaminants in Food (CCCF), 
23 t/m 27 maart 2009 in Rotterdam 
 

Inleiding 
De bijeenkomst werd bijgewoond door 64 landen, de EU en 11 niet-gouvernementele 
organisaties (NGO’s). De EU was vertegenwoordigd door 18 lidstaten en de Europese 
commissie. In totaal waren er 195 deelnemers. Voor Nederland namen Astrid Bulder 
(RIKILT) en Kees Planken (VWS) deel aan de vergadering. Martijn Weijtens van LNV was 
voorzitter. Tijdens en vóór de bijeenkomst in Rotterdam hebben er ook een aantal EU-
coördinatie overleggen plaatsgevonden. De sfeer tijdens de vergadering was bijzonder 
goed en door de constructieve opstelling van de deelnemers is er veel vooruitgang 
geboekt.  
 
Mevr. Anita Wouters, directeur-generaal van het Ministerie van LNV opende de 
vergadering en verwelkomde de deelnemers namens de Nederlandse regering. 
 
Organisatie 
Om met een aantal belangrijke onderwerpen stevige vooruitgang te boeken werd aan the 
begin van de vergadering besloten 4 in-session Working Groups te vormen: 

1) WG Proposed draft Revision of the Preamble of the GSCTF (voorgezeten door EC ) 
2) WG Draft Code of Practice for the Reduction of PAH’s from smoking and direct 

drying processes (voorgezeten door DK) 
3) WG Priority list of Contaminants and naturally occurring toxicants for evaluation 

by JECFA (voorgezeten door NL) 
4) WG vaststellen van maximum levels for melamine voorgezeten door Canada 

 
Proposed draft Revision of the Preamble of the GSCTF  
Na enige discussie in de in-session WG ging het comité akkoord met het voorstel om de 
revised draft van de general standard of contaminants and toxins in food (GSCTF) voor te 
leggen aan het codex commissie voor vaststelling op stap 5/8.   
De overeengekomen wijzigingen zijn: 
• de verwijdering van de secties 1.4 en 1.6 uit Annex II, omdat deze informatie meer bij 

de interne Codex procedures thuishoort; 
• aanpassing van Annex I zodat deze beter door nationale overheden kan worden 

gebruikt; 
• stopzetten van het werk aan het voedselcategorisatie-systeem voor de GSCTF; 
• duidelijk omschreven voor welk voedsel/diervoeder maxmimum levels van toepassing 

zijn.  
 
Draft Code of Practice for the Reduction of Acrylamide in Food 
Na enige discussie en wat commentaar ging het comité ermee akkoord de revised draft 
voor te leggen aan de codexcommissie voor vaststelling op stap 8. 
 

Draft Code of Practice for the Reduction of Contamination of Food with Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons (PAH) from Smoking and Direct Drying Processes  
Na enige discussie in de in-session WG werden enige specifieke aanpassingen in de draft 
code opgenomen waarna het comité akkoord ging met het voorstel om de revised draft 
voor te leggen aan de codexcommissie voor vaststelling op stap 8.  
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Proposed Draft Maximum Level for Total Aflatoxins in Brazil Nuts 
Brazilië presenteerde een voorstel voor maximum levels voor de som van aflatoxinen in 
paranoten en benadrukte daarbij de bijzondere positie van deze noten. Braziliaanse 
paranoten worden namelijk verzameld in het regenwoud en onderscheiden zich daarmee 
van andere boomnoten die worden geteeld. Om deze reden zou volgens Brazilië specifiek 
bij paranoten voor de vastststelling van limieten voor ‘de som van aflatoxinen’ een 
onderscheid moeten worden gemaakt tussen noten met schil en noten zonder schil. Een 
aantal delegaties merkten op dat bij andere boomnoten alleen onderscheid wordt 
gemaakt tussen het voorgenomen gebruik zijnde ‘ready to eat’ en ‘for further processing’ 
noten en dat deze lijn ook gevolgd zou moeten worden bij paranoten. Ook werd 
opgemerkt dat het document zeer laat beschikbaar kwam waardoor zorgvuldige 
bestudering niet mogelijk was. Na enige discussie ging het comité akkoord met het 
voorstel om de Proposed Draft Maximum Levels terug te brengen naar stap 2/3 voor 
herziening door Brazilië en behandeling tijdens de volgende CCCF bijeenkomst. 
 
Proposed  Draft Code of Practice for the prevention and Reduction of Ochratoxin A 
Contamination in Coffee 
Na enige op- en aanmerkingen van deelnemers ging het comité ermee akkoord de 
revised draft voor te leggen aan het codex commissie voor vaststelling op stap 5/8. 
 
Discussion papers 
 
Fumonisinen 
De delegatie van Brazilië als voorzitter van de elektronische werkgroep presenteerde het 
discussiedocument. Op basis van de informatie uit het document concludeerde de 
delegatie dat het comité zou kunnen overwegen een maximum niveau voor fumonisinen 
in maïs en op maïs gebaseerde producten vast te stellen. Ook zou gestart kunnen worden 
met de ontwikkeling van een monsternameplan. Na enige discussie gaat het comité 
hiermee akkoord onder voorbehoud van goedkeur door de codex commissie. 
 
Benzeen in Soft Drinks 
De delegatie van Nigeria als voorzitter van de elektronische werkgroep presenteerde het 
discussiedocument. Uit surveys was gebleken dat de hoeveelheid benzeen in soft drinks 
in het algemeen onder het toegestane WHO guideline niveau voor water lag. Ook 
werkten overheden en bedrijfsleven samen om zeker te stellen dat het niveau van 
benzeen in dranken laag bleef. Na een korte discussie kwam het comité tot de conclusie, 
hoewel landen wordt aangeraden door te gaan met dataverzameling over de 
aanwezigheid van benzeen in soft drinks, dat op dit moment de ontwikkeling van een 
code of practice niet nodig is  
 
Cyanogenic Glycosides 
De delegatie van Australië als voorzitter van de elektronische werkgroep presenteerde 
het discussiedocument. Op basis van de informatie uit het document concludeerde de 
delegatie dat het comité zou kunnen overwegen om JECFA te vragen data over de 
aanwezigheid en consequenties van cyanogenic glycosides in voedsel en veevoer te 
evalueren. Na enige discussie ging het comité hier mee akkoord.  
 
Mycotoxinen in Sorghum 
De delegatie van Tunesië als voorzitter van de elektronische WG presenteerde het 
discussiedocument. Na enige discussie concludeerde het comité dat de delegatie van 
Tunesië zou doorgaan met het verzamelen van meer data om een completer beeld te 
hebben voor discussie tijdens de volgende bijeenkomst. 
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Ethyl Carbamate in Alcoholic Beverages 
De delegatie van Duitsland introduceert het discussiedocument over de inname van ethyl 
carbamate  en benadrukt dat de inname van ethyl carbamate uit alcoholische dranken en 
meer specifiek bij ‘Stone fruit brandies’ een gezondheidsrisico vormt. Na een korte 
discussie ging het comité ermee akkoord om te gaan werken aan een ‘Code of Practice 
for the reduction of ethyl carbamate in Stone fruit distillates’ onder voorbehoud van 
goedkeur door de codexcommissie. 
 
Prioriteitenlijst 
De delegatie van Nederland als voorzitter van de in-session werkgroep presenteerde het 
rapport over uitkomst van de discussie in de WG over de contaminanten en toxines die 
door JECFA in de toekomst geëvalueerd zouden moeten worden. De WG stelde voor 
cadmium, lood en fumonisinen en cyanogenic glycosiden in voedsel aan de 
prioriteitenlijst toe te voegen. Cadmium en lood met prioriteit 1. Het comité ging hiermee 
akkoord. 
Van de stoffen die al op de prioriteitenlijst stonden (DON, furaan, 3-MCPD esters en 
perchloraat) worden DON, furaan, perchloraat in februari 2010 ingedeeld voor evaluatie. 
De 3-MCPD esters worden nog niet ingedeeld vanwege het ontbreken van voldoende 
informatie. 
 
Volgende bijeenkomst 
De volgende CCCF zal onder voorbehoud plaatsvinden in april 2010 in Turkije.  
 


