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Actuele wetgeving

De dioxinecrisis in 1999 was aanleiding in
EU-verband extra hard te gaan werken
aan een compleet stelsel van normen
voor contaminanten in voedingsmidde-
len. Contaminanten zijn chemische of
(micro)biologische agentia die ‘per onge-
luk’ in het leefmilieu aanwezig zijn, of
onbedoeld ontstaan tijdens productie of
bewerking van voedsel. Anders dan addi-
tieven hebben ze geen functionele waar-

de en worden niet bewust toegevoegd.
Voorbeelden zijn mycotoxinen, nitraat,
zware metalen, dioxines en PCB’s, acry-
lamide en PAK’s (zie kader).
Het proces van normstelling voor conta-
minanten is tijdrovend. Het valt niet mee
om het met 25 lidstaten eens te worden
over de hoogte van de normen en voor
welke levensmiddelen die moeten gel-
den. De Europese bevolking heeft ver-

schillende eetpatronen, en gehaltes van
contaminanten in producten kunnen per
land verschillen. Bovendien spelen eco-
nomische en politieke factoren en het
consumentenvertrouwen ook mee in de
discussies. Dit leidt soms tot grote ver-
schillen tussen lidstaten voor wat betreft
de voedselveiligheidsmaatregelen die
men wenst te treffen.
Op wereldschaal zijn de verschillen zelfs

Codex Alimentarius
bijeenkomst in Chi-
na, 2004. De Codex
werkt aan wereld-
wijde harmonisatie
van risicomanage-
ment op het gebied
van voedsel en voe-
dingsmiddelen.
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Landbouwcontaminanten: met name mycotoxinen en nitraat,
maar niet residuen van bestrijdingsmiddelen (die zijn
immers het gevolg van bewust en toelaatbaar gebruik).
Milieucontaminanten: slecht afbreekbare stoffen zoals zwa-
re metalen, dioxines en PCB’s die vanuit het milieu in de
voedselketen terecht komen. Dioxines en PCB’s hopen zich
op in de voedselketen en het lichaamsvet.
Industriële contaminanten: chemische stoffen die ontstaan
tijdens de bewerking en bereiding van voedsel, hetzij in de
voedingsindustrie, hetzij thuis. Voorbeelden zijn het
monochloorpropaandiol (3-MCPD) in sojasauzen, en acrylam-
ide dat ontstaat bij het frituren en bakken van aardappelen.
Stoffen die tot meerdere categorieën gerekend worden,
zoals PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

(benzo(a)pyreen). Deze zijn niet alleen aanwezig in het
milieu vanwege de uitstoot door het verkeer, maar ontstaan
ook door overmatige verhitting van vlees (barbecuen) en bij
bepaalde droogprocessen voor oliehoudende zaden en olij-
ven.
Naast deze ‘natuurlijke’ en onvermijdbare oorzaken van con-
taminatie, kan ook fraude of onachtzaamheid de oorzaak
zijn van verontreiniging van levensmiddelen. In 1999 werd
bijvoorbeeld transformatorolie (met PCB’s) door kippenvoer
gemengd. In 1999 bleken er ook PAK’s in palmolie uit Indone-
sië te zitten. Die waren daarin terecht gekomen omdat de
vrachtwagen onderweg van de plantage naar de boot gedeel-
telijk werd leeggepompt en aangevuld met dieselolie.

Contaminanten

Na de dioxinecrisis van 1999 is het beleid rond contaminanten in een stroomversnelling

terecht gekomen. Op nationale, EU- en wereldschaal wordt gediscussieerd over normstel-

ling. In de EU gaat het momenteel vooral over dioxines en dioxineachtige PCB’s, verlen-

ging van de speciale nitraatnormen voor eigen gebruik, en mogelijke maatregelen ten

aanzien van acrylamide. De stand van zaken.

Contaminantenbeleid
in stroomversnelling
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nog groter. Uiteraard kan van een ont-
wikkelingsland niet verwacht worden dat
het dezelfde voedselveiligheidstandaar-
den hanteert als West-Europese landen.
Wereldwijde harmonisatie van het conta-
minantenbeleid in de Codex Alimentarius
ligt daarom nog niet binnen handbereik.

Vooruitgang
Toch is er de afgelopen jaren op diverse
fronten vooruitgang geboekt. Het groot-
ste gedeelte van de contaminantenwet-
geving is internationaal geharmoniseerd,

vooral binnen de Europese Unie. Aan
wereldwijde harmonisatie van risicoma-
nagement wordt gewerkt door de Codex
Alimentarius, waarbij 168 landen zijn
aangesloten. Er zijn nog weinig Codex-
normen voor contaminanten. Wel wor-
den door Codex steeds meer beheers-
maatregelen voorgeschreven. Dit zijn
wereldwijd geïmplementeerde aanbeve-
lingen voor brongerichte maatregelen, in
de vorm van een ‘Code of Practice’. 
Een aantal normen voor contaminanten
is inmiddels in de verordening (EG)

466/2001 opgenomen, een aantal is nog
in discussie. Er zijn ook normen die in-
middels wel genotificeerd zijn bij de
WTO, maar nog niet in wetgeving zijn
omgezet. De tabel op geeft een overzicht
van de contaminanten waar op dit mo-
ment wetgeving voor is of in de maak is.
Op dit moment speelt in de EU vooral de
discussie over dioxines en dioxineachtige
PCB’s, verlenging van de derogaties voor
nitraat (speciale nitraatnormen voor ei-
gen gebruik), en eventuele maatregelen
ten aanzien van acrylamide.

Contaminantenwetgeving EU en Nederland 
Contaminant Producten waarvoor maximum limieten gelden Aparte limieten Richtlijn voor 

(EU verordening 466/2001) voor zuigelingen- bemonstering en
en peutervoeding analyse

Nitraat Sla, ijsbergsla, spinazie (vers en diepvries) Ja Ja (bemonstering)

Aflatoxinen
B1 en totaal van Aardnoten, noten, gedroogdevruchten, granen, maïs, specerijen Ja Ja
B1+B2+G1+G2
Aflatoxine M1 Melk Ja Ja
Ochratoxine A Onbewerkte granen, graanproducten, gedroogde druiven (krenten, rozijnen Ja Ja

en sultana’s)
Patuline (Geconcentreerd) vruchtensap, gedestilleerdedranken, appelproducten Ja Ja
Lood Koemelk, vlees (rund, schaap, varken, pluimvee), eetbare slachtafvallen, visserij- Ja Ja

producten (twee categorieën), schaaldieren, tweekleppige weekdieren, koppotigen,
granen, groenten (twee categorieën), fruit (twee categorieën), vetten en oliën,
vruchtensappen, wijnen

Cadmium Vlees (rund, schaap, varken, pluimvee, paard), lever en nieren (rund, schaap, Nee Ja
varken, pluimvee), visserijproducten (twee categorieën), schaaldieren, tweeklep-
pige weekdieren, koppotigen, granen (twee categorieën), rijst, sojabonen,
groenten (twee categorieën)

Kwik Visserijproducten (twee categorieën) Nee Ja
3-monochloor- Gehydrolyseerd plantaardig eiwit, sojasaus en soortgelijke sauzen Nee Ja
propaan-1,2-diol
(3-MCPD)
Anorganisch tin Ingeblikte dranken en levens- middelen Ja Ja
Dioxines en fura- Vlees (rund, schaap, varken, gevogelte en gekweekt wild), lever, vis en visserij- Nee Ja
nen producten, melk en melkproducten, kippeneieren en eierproducten,

oliën en vetten (plantaardig en dierlijk), visolie 
Dioxineachtige Nog niet Nee Ja
PCB’s
Indicator PCB’s Nee Nee Nee
Benzo(a)pyreen Nog niet Nog niet Nog niet
(B(a)P) (als indica-
tor voor PAK’s)

Deoxynivalenol Nog niet Nog niet Nog niet

Fumonisine B1 en Nee Nee Nee
B2
Zearalenone Nog niet Nog niet Nog niet
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In de EU gelden al enige jaren maximum-
limieten voor dioxines in een aantal dier-
lijke producten. Afgesproken is om eind
2004 ook de dioxineachtige PCB’s op te
nemen in de normstelling, omdat dioxi-
nes en dioxineachtige PCB’s volgens het-
zelfde toxicologische mechanisme wer-
ken. De onderhandelingen hierover zijn
bijna afgerond. De Commissie heeft
besloten dat er maximumlimieten komen
voor totaal TEQ (Toxic Equivalents) van
de dioxineachtige PCB’s en dioxines
samen in dezelfde producten waarvoor

dioxinenormen bestaan.
Omdat de concentratie nitraat in (blad)-
groenten sterk afhangt van (het gebrek
aan) zonlicht, hebben een aantal noorde-
lijke EU-lidstaten een zogeheten deroga-
tie voor de nitraatnormen voor sla en/of
spinazie. Sla en spinazie voor eigen
gebruik (niet voor export) hoeft niet aan
de EU-normen te voldoen. Nederland
heeft een derogatie voor verse spinazie,
en hogere nationale normen voor verse
spinazie dan de EU. Officieel zijn de der-
ogaties per 1 januari 2005 afgelopen, dus

wordt onderhandeld over het al of niet
verlengen ervan. Andere opties zijn de
normen afschaffen of de algemene EU-
normen omhoog halen tot een niveau dat
alle lidstaten kunnen halen. De lidstaten
wachten op een voorstel van de Europese
Commissie.

Besluitvorming
Aan de basis van elke norm of andere
maatregel staat een wetenschappelijke
risicobeoordeling. In Nederland is dit de
taak van RIVM, RIKILT en VWA, in EU-ver-
band buigt de onafhankelijke EFSA
(European Food Safety Authority) zich
hierover, en op wereldschaal de JECFA
(Joint FAO/WHO Expert Committee on
Food Additives). Omdat contaminanten
in het milieu aanwezig zijn of tijdens de
bereiding van levensmiddelen ontstaan,
is het voedsel altijd enigszins verontrei-
nigd. De risicobeoordeling is er op
gericht te bepalen of dit leidt tot een
blootstelling van de algemene bevolking
met ontoelaatbare risico’s voor de volks-
gezondheid, en of bepaalde bevolkings-
groepen (jonge kinderen, mensen met
een voorkeursconsumptie) extra risico
lopen. Is het antwoord ‘ja’, dan moeten
maatregelen worden getroffen.
Voor het vaststellen van normen of ande-
re maatregelen onderhandelen de EC en

de Codex Alimentarius met hun leden. In
de EU gaat het veelal om normstelling,
die wordt voorbereid in de ‘expert
comités’ van de Europese Commissie. De
voorstellen worden vervolgens vastge-
steld in het Permanent Comité voor de
Voedselketen en de Diergezondheid. De
normen voor contaminanten worden ver-
volgens opgenomen in verordening (EG)
466/2001 van de Commissie. Ook worden
de monsternamestrategie en de analyse-
methoden voor de betreffende contami-
nant opgenomen in een EU-richtlijn. Het
Nederlandse standpunt ten aanzien van
wetgeving voor contaminanten wordt
afgestemd in het Regulier Overleg
Warenwet.
Normstelling dient primair om te voorko-
men dat levensmiddelen met te hoge
concentraties in de winkel liggen. Daar-
naast zijn brongerichte maatregelen
essentieel, om zo de verontreiniging
structureel te voorkomen of te verminde-
ren. Normstelling fungeert vaak als sti-

Het valt niet mee om het met 25
lidstaten eens te worden over de
hoogte van de normen

Bijzonderheden

NL heeft derogatie (hogere norm voor eigen gebruik) voor verse spinazie.
Nationale normen voor bieten en andijvie inWarenwet.

Normen voor wijn, en (oplos)koffiegenotificeerd bij WTO. Deze normen zullen in de toekomst
in de EU-verordening worden opgenomen

Normen voor totaal TEQ in onderhandeling in de EU. Dioxinenormen blijven geldig tot de
volgende herziening van de normen.
Nationale normen in Warenwet.
Normen genotificeerd voor oliën en vetten, vis en visproducten, gerookte vis en vispro-
ducten, tweekleppige weekdieren, schaaldieren en koppotigen, zuigelingen- en
peutervoeding.
Nationale wetgeving voor B(a)P in voedingssupplementen en kruidenpreparaten zal
binnenkort genotificeerd worden bij de EU. 
Maximum limieten genotifi ceerd bij de WTO voor onbewerkte granen, onbewerkte
durumtarwe en havervlokken, onbewerkte maïs, brood, gebak, koek, graansnacks,
ontbijtgranen, pasta en zuigelingen- en peutervoeding
Normen zullen in 2007 worden vastgesteld voor onbewerkte maïs, maïsmeel en
vlokken, maïsproducten en zuigelingen en peutervoeding.
Maximum limieten genotificeerd bij de WTO voor onbewerkte granen (behalve maïs),
bloem (behalve maïs), brood gebak, koek, graansnacks (behalve maïs), ontbijtgranen
en zuigelingen- en peutervoeding.
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mulans om deze brongerichte maatregelen te nemen. Als zowel
normstelling als brongerichte maatregelen niet afdoende zijn
om het risico op te hoge blootstelling terug te dringen, kan de
overheid ook voedingsadviezen geven, zoals bij nitraat.

Normstelling
Het besluit om al of niet normen te stellen gebeurt dus op basis
van volksgezondheidsoverwegingen. De hoogte van de norm
wordt echter vastgesteld op basis van haalbaarheid. Anders dan
bij additieven is de mate van verontreiniging van de voedselke-

ten met contaminanten immers lastig te beheersen. Veel stof-
fen zijn van nature in bodem of lucht aanwezig. Daarom is de
normstelling meestal gebaseerd op het ALARA beginsel (as low
as resonably achievable): de waarde die redelijkerwijs haalbaar
is. In Europa wordt dan veelal gekozen voor de waarde die voor
95% van de gevallen binnen Europa haalbaar is. Dit leidt dus tot
afkeuring van 5% van de levensmiddelen binnen de EU. Goede
en betrouwbare analysegegevens zijn dus noodzakelijk om tot
goede normstelling te komen.
In geval van procescontaminanten wordt ook gekeken naar
technische mogelijkheden om contaminatie te verminderen of
te voorkomen. Goede praktijken bij het drogen van oliehouden-
de zaden kunnen bijvoorbeeld besmetting met PAK’s voorko-
men.

Aan de basis van elke norm staat een
wetenschappelijke risicobeoordeling

Monstervoorbewerking van levensmiddelen ten behoeve van conta-
minantenonderzoek bij RIKILT, instituut voor voedselveiligheid.

Personalia

DSM
De business unit Diary Ingredients van DSM Food Specialties
heeft de benoeming aangekondigd van drie regionale sales direc-
tors. Max Schaechtele wordt verantwoordelijk voor Noord-Europa.
Paolo Mainardi gaat zich richten op Zuid-Europa. Klaus Haslingen
gaat leiding geven aan de verkoopactiviteiten in Zuid- en Centraal
Amerika.

LTO Vrouw en bedrijf
Johanna Ritsma is gekozen tot voorzitter van de LTO-commissie
Vrouw en bedrijf. De uit Stroe afkomstige Ritsma is ook lid van het
algemeen bestuur van LTO Nederland.

Ahold
Bart Kuper, senior vice president Fiscale zaken, verlaat Ahold per
21 februari 2005 en zal zijn carrière bij VNU voortzetten. Er is nog
geen opvolger bij Ahold bekend. Ook bestuurslid Bill Grize verliet
eind december het supermarktconcern in verband met zijn aan-
staande pensionering. Grize was sinds 2000 bestuursvoorzitter
van Ahold US Retail. Sinds 2001 zat hij in de Raad van Bestuur.

Dier en recht
Annelies Freriks is per 1 januari benoemd tot hoogleraar Dier en
recht van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit
Utrecht. Ze houdt zich in deze functie bezig met natuurbescher-
mingsrecht en het dierengezondheid- en welzijnrecht. Freriks is
tevens werkzaam als advocaat bij advocaten- en notariskantoor
AKD Prinsen Van Wijmen.

WUR
Wageningen Universiteit en
Researchcentrum heeft tien
medewerkers benoemd tot
persoonlijk hoogleraar. Deze
benoeming geschiedt op
grond van voortreffelijke ver-
diensten op het eigen vakge-
bied, onderwijsprestaties en
grote persoonlijke kwalitei-
ten. De benoeming geldt
voor vijf jaar en kan worden
verlengd. Wageningen Universiteit kent nu 22 persoonlijk hoogle-
raren. Onder hen is universitair hoofddocent Levensmiddelenmi-
crobiologie dr. T. Abee. Abee is tevens projectleider en senior
scientist bij het Wageningen Centre for Food Sciences. Ook dr. ir.
H. Gruppen, universitair hoofddocent Levensmiddelenchemie,
ontving de benoeming. Hij is werkzaam binnen het vakgebied van
de modificatie en interacties van voedingsmiddeleneiwitten ten
gevolge van processing en het bestuderen van de moleculaire ver-
anderingen die daarbij optreden.

McDonald’s
Jo Sempels wordt per 1 april de nieuwe Algemeen
Directeur van McDonald’s Nederland. Sempels blijft
ook dezelfde functie bij de hamburgerketen in België
vervullen. Hij neemt de functie van Paul van der Stoel
in Nederland erbij. Van der Stoel wordt vice presi-
dent supply chain Nothern Europe. Hij heeft sinds
1984 managementfuncties vervuld bij McDonald’s in
Nederland. Sempels is sinds 1992 actief voor McDo-
nald’s.

Tjakko Abee.Harry Gruppen.

Jo Sempels

Joyce de Stoppelaar en Rob Theelen
Dr. ir. J.M. de Stoppelaar, Ministerie van VWS, 

jm.d.stoppelaar@minvws.nl, dr. R.M.C. Theelen, Ministerie van LNV.
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