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Wetgeving

Het is van essentieel belang dat veront-
reinigingen met lood, cadmium en kwik
worden beperkt tot gehaltes die geen
problemen voor de volksgezondheid ver-
oorzaken. De maximumgehalten aan de-
ze stoffen moeten zo laag zijn als redelij-
kerwijs haalbaar is. 
Op grond van nieuwe informatie over de
haalbaarheid van maximumgehalten in
bepaalde vissen zijn de normen van bijla-
ge I van Verordening (EG) 466/2001 aan-
gepast door Verordening (EG) 78/2005.
Voor een aantal vissen en visproducten
zijn hiermee de normen door wijziging
van categorieën verhoogd, voor andere
juist verlaagd. De vis en visproducten
worden in de verordeningen bij name
genoemd. Tevens wordt verwezen naar
Verordening (EG) 104/2000 waarin visse-
rijproducten, producten van de visvangst
op zee en in de binnenwateren en de
aquacultuur nader worden toegelicht. De
herziene normen garanderen een hoog
beschermingsniveau van gezondheid van
consumenten.
Naast normen voor lood, cadmium en
kwik voor vis en visproducten kent Veror-
dening (EG) 466/2001 ook normen van
deze stoffen voor andere levensmidde-
len. Die zijn niet veranderd.
De Bijlage I deel 3 van de Verordening
(EG) 466/2001 is als volgt gewijzigd. Voor
lood (Pb) zijn de nummers 3.1.4, 3.1.4.1
en 3.1.5 vervangen. Voor cadmium (Cd)
zijn de nummers 3.2.5 en 3.2.5.1 vervan-
gen en is nummer 3.2.5.2 toegevoegd,
voor kwik (Hg) zijn de nummers 3.3.1 en
3.3.1.1 vervangen. Onderstaande tabel
geeft een overzicht van de aanpassingen.
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Normen voor lood, cadmium en kwik zijn al

geruime tijd vastgelegd in Verordening (EG)

466/2001. Half februari dit jaar zijn de normen

voor deze stoffen op grond van nieuwe infor-

matie herzien voor vis(producten).

Lood
Nr. Product Mg/kg vers 

gewicht*

3.1.4. Vlees van visserijproducten (1) (2), 0,20
met uitzondering van de in punt 
3.1.4.1 vermelde vissoorten

3.1.4.1. Vlees van de volgende vissen (1) (2): 0,40
– Tweebandenbrasem (Diplodus 

vulgaris)
– Aal (Anguilla anguilla)
– Diklipharder (Mugil labrosus 

labrosus)
– Knorvis (Pomadasys benneti)
– Horsmakreel (Trachurus spp.)
– Sardien (Sardina pilchardus)
– Sardinops (Sardinops spp.)
– Gevlekte zeebaars (Dicentrarchus 

punctatus)
– Franse tong (Dicologoglossa 

cuneata)
3.1.5. Schaaldieren, met uitzondering van 0,50

bruin vlees van krab en vlees van de 
kop en borst van kreeft en soort-
gelijke grote schaaldieren 
(Nephropidae en Palinuridae) 

* Maximum toegestaan gehalte

(1) Indien de vissen bestemd zijn om in hun geheel te worden gegeten, geldt 

het maximumgehalte voor de hele vis.

(2) Vis zoals bedoeld in categorie a) van de lijst in artikel 1 van Verordening

(EG) 104/2000. 
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Kwik
Nr. Product Mg/kg vers

gewicht*

3.3.1. Visserijproducten en vlees van 0,50
visserijproducten (1) (3), met 
uitzondering van de in punt 3.3.1.1 
vermelde soorten 

3.3.1.1. Vlees van de volgende vissen (1) (2): 1,0 
– Zeeduivel (Lophius spp.)
– Zeewolf (Anarhichas lupus)
– Boniet (Sarda sarda)
– Aal (Anguilla spp.)
– Keizerbaars, Atlantische dorie,
– Middellandsezee-slijmkop
– (Hoplostethus spp.)
– Grenadiervis (Coryphaenoides 

rupestris)
– Heilbot (Hippoglossus 

hippoglossus)
– Marlijn (Makaira spp.)
– Schartong (Lepidorhombus spp.)
– Mul (Mullus spp.)
– Snoek (Esox lucius)
– Ongestreepte boniet (Orcynopsis 

unicolor)
– Dwergbolk (Trisopterus minutus)
– Bandvis (Centroscymnes coelolepis)
– Rog (Raja spp.)
– Roodbaars (Sebastes marinus, 

S. mentella, S. viviparus)
– Zeilvis (Istiophorus platypterus)
– Haarstaartvis (Lepidopus caudatus, 
– Aphanopus carbo)
– Zeebrasem (Pagellus spp.)
– Haai (alle soorten)
– Snoekmakreel (Lepidocybium 

flavobrunneum,
– Ruvettus pretiosus, Gempylus 

serpens)
– Steur (Acipenser spp.)
– Zwaardvis (Xiphias gladius)
– Tonijn (Thunnus spp., Euthynnus 

spp.
– Katsuwonus pelamis)  

(1) Indien de vissen bestemd zijn om in hun geheel te worden gegeten,

geldt het maximumgehalte voor de hele vis.

(2) Vis zoals bedoeld in categorie a) van de lijst in artikel 1 van Verordening

(EG) 104/2000.

(3) Vis zoals bedoeld in categorie a), c) en f) van de lijst in artikel 1 van 

Verordening (EG) 104/2000.

m en kwik in vis gewijzigd
k in vis(serijproducten) 

Cadmium
Nr. Product Mg/kg vers

gewicht*

3.2.5 Vlees van visserijproducten (1) (2), 0,05
met uitzondering van de in punt 
3.2.5.1 en 3.2.5.2 vermelde 
vissoorten

3.2.5.1 Vlees van de volgende vissen (1) (2): 0,10
– Ansjovis (Engraulis spp.)
– Boniet (Sarda sarda)
– Tweebandenbrasem (Diplodus 

vulgaris)
– Aal (Anguilla anguilla)
– Diklipharder (Mugil labrosus 

labrosus)
– Horsmakreel (Trachurus spp.)
– Haanvis (Luvarus imperialis)
– Sardien (Sardina pilchardus)
– Sardinops (Sardinops spp.)
– Tonijn (Thunnus spp., Euthynnus 

spp., Katsuwonus pelamis)
– Franse tong (Dicologoglossa 

cuneata)
3.2.5.2. Vlees van zwaardvis (Xiphias gladius) 0,30
(1) Indien de vissen bestemd zijn om in hun geheel te worden gegeten, geldt 

het maximumgehalte voor de hele vis.

(2) Vis zoals bedoeld in categorie a) van de lijst in artikel 1 van Verordening 

(EG) 104/2000 


