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Op 1 juli wordt de EU-wetge-

ving voor mycotoxinen uitge-

breid. Dan wordt Verordening

856/2005 van kracht die maxi-

mumgehalten stelt voor Fusa-

rium-toxinen. De nieuwe

regels waren voor Food Doc-

tors aanleiding om op 23

maart voor zo’n 75 belangstel-

lenden een workshop te hou-

den over schimmels en myco-

toxinen.

Verordening 856/2005 legt maximale
gehalten vast voor de Fusarium-toxinen
deoxynivalenol, zearalenol, fumonisinen,
T2 en HT-2 en wijzigt contaminantenver-
ordening 466/2001 (tabel). Vanaf 1 juli
2006 mogen partijen die besmet zijn met
gehalten boven de norm ook niet mogen
worden gemengd met partijen die wel
aan de norm voldoen om zo alsnog op de
markt te komen. Producten met te hoge
gehalten toxinen mogen ook niet als
ingrediënt worden gebruikt (‘verbod op
verdunning’). Verder is het met de nieu-
we verordening verboden om mycotoxi-
nen te verwijderen door middel van een
chemische behandeling.

Complex
De VWA, zo meldt Martien Spanjer van de
VWA Noordwest te Amsterdam, tracht het
geheel aan verordeningen en richtlijnen
voor mycotoxinen te structureren. Naast
de op handen zijnde wetgeving voor
Fusarium-toxinen gelden in Nederland/
Europa maximale gehalten voor aflatoxi-
nen, inclusief het omzettingsproduct M1

(Verordening 2174/2003). Voor patuline
in dranken zijn de normen vastgelegd in
verordening 1425/2003. Op 26 maart
2005 werd de richtlijn 2005/5 voor onder-
zoek naar ochratoxine van kracht, maar
maximale gehalten zijn nog niet vastge-
legd.
De aandacht van de VWA gaat vooral uit
naar wetgeving die voor de Nederlandse
situatie relevant is. Zo is de dienst alert
op de herkomst van partijen, worden
documenten gecontroleerd en contra-
monsters genomen. “Het is een pracht-
vak, maar wel met een overvloed aan
richtlijnen”, verzucht Spanjer. 

Analyse
Belangrijk voor de vaststelling of partijen
wel of niet aan de normen voldoen, is de
analysewijze. Harm Janssens, directeur
van het Technisch Laboratorium Rotter-

dam, wees er op dat de betrouwbaarheid
van het resultaat nu niet in de eerste
plaats van de analysetechniek afhangt,
maar vooral van zaken als wijze van
bemonstering en kwaliteit van het mon-
ster (homogeniteit, fijnheid en monster-
grootte). “Deze zaken zullen altijd aan-
dacht moeten krijgen om de methoden
van tegenwoordig tot hun volle recht te
laten komen.” Naast de vertrouwde ELISA
en het gebruik van immunoaffiniteitsko-
lommen zijn die methoden regelmatig
gebaseerd op LC-MS/MS en wordt voor
de typering veel DNA-analyse (PCR-array)
toegepast.
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Maximaal toegestane gehalten (µg/kg) Fusarium-toxinen**
Grondstof/product Deoxynivalenol (DON) Zearalenon Fumonisinen

Onbewerkte granen met uitzondering van met uitzondering 
harde tarwe, haver en van maïs: 100
maïs: 1.250

Onbewerkte harde 1.750
tarwe en haver
Onbewerkte maïs 1.750* 200* 2.000*
Maïsbloem, en meel van granen: en geraffineerde 1.000*
maïsgrutten, 750 maïsolie: 200*
maïsmeel
Brood, gebak, 500 50
koekjes
Snacks en granen: 500 maïs: 50*
ontbijtgranen, op overige granen:
basis van 50
Deegwaren (droge) 750
Bewerkte granen: 200 maïs: 20* maïs: 200*
voedingsmiddelen overige granen: 
voor zuigelingen en 20
peuters, op basis 
van
Babyvoeding, op granen: 200 granen: 20* maïs: 200*
basis van
Overige voedings- 400*
middelen op basis 
van maïs voor recht-
streekse consumptie
*Indien vóór 1 juli 2007 geen specifiek gehalte is vastgesteld, geldt de opgegeven waarde.

**Voor HT-2-toxine zal zonodig vóór 1 juli 2007 een maximumgehalte worden vastgesteld voor onbewerkte

granen en graanproducten.


