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Voedselveiligheid

Maatregelen bij te hoge hoeveelheden residuen van diergeneesmiddelen

en bestrijdingsmiddelen moeten beter worden afgestemd op de risico’s

voor de volksgezondheid. Ook moeten in alle EG-lidstaten dezelfde normen

en acties gelden. Het ministerie is daarvan voorstander en wil hiervoor dit

najaar aandacht vragen in de EU, al ligt dit onderwerp politiek erg gevoelig.

Containers met garnalen met chlooram-
fenicol. ‘Gifdruiven’ en ander fruit met
residuen in winkelschappen. Deze en
ander affaires veroorzaakten veel onrust
in de sector en maatschappij. Reden voor
VMT om samen met RIKILT – Instituut
voor Voedselveiligheid, over deze proble-
matiek op 1 april het Symposium ‘Residu-
en: Waar trekken we de grens?’ te organi-
seren.

MRL’s
Om de volks- en diergezondheid te
beschermen mogen van de in de EU toe-
gelaten stoffen niet meer dan maximale
hoeveelheden in een voedingsmiddel
voorkomen, de zogeheten Maximum
Residu Limiet ofwel MRL. Voedingsmid-
delen met hoeveelheden residuen die
boven deze grens uitkomen, worden van
de markt gehaald, of bij invoer niet tot de
EG toegelaten.

MRL’s gelden voor afzonderlijke stoffen.
Wouter van Eck, campagneleider Land-
bouw en Voedsel bij Milieudefensie,
vroeg nadrukkelijk aandacht om ook
rekening te houden met combinatie- en
stapeleffecten van stoffen. “ADI’s (Accep-
table Daily Intake, red.) gaan daar volle-
dig aan voorbij. De huidige wetgeving is
zo dat ik gerust een glas wijn, een glas
whisky, en een pils zou kunnen drinken
wanneer ik ga rijden.”
Zolang over dit soort effecten niet meer
bekend is, moeten instanties zoals de
VWA zich volgens hem terughoudend
opstellen in hun bewering dat producten
ongevaarlijk zijn voor de volksgezond-
heid. “Op sommige monsters druiven

troffen we twaalf soorten gif aan, waar-
van negen neurotoxische effecten kun-
nen veroorzaken.”

Detectieniveaus
Een andere probleem voor bedrijfsleven
en maatschappij is dat niet iedere (nieu-
we) lidstaat, maar zeker ieder derde land
over state-of-the-art-analyseapparatuur
beschikt. Verontreinigde partijen worden
daardoor niet altijd in ieder land ontdekt.
Vooral bij de verboden stoffen (annex IV)
waarvoor een nultolerantie geldt, veroor-
zaakt dit grote rechtsongelijkheden tus-
sen landen.
Officieel moeten in de EU partijen waarin
sporen van verboden stoffen worden aan-
getroffen, worden vernietigd. Indien er
echter geen aantoonbaar gevaar voor de

volksgezondheid is, varen lidstaten soms
een eigen koers. Zeker bij de huidige
detectieniveaus (lager dan 1 ppb) kan dat
schadelijke effect van een stof op de
volksgezondheid vaak niet langer worden
aangetoond.
Zowel verschillen in analyseapparatuur
als verschillen in te nemen maatregelen
veroorzaken bij bedrijfsleven, maar ook
de consument, verwarring en onrust.

MRPL’s
Om aan deze ongelijkheid een einde
maken heeft de EU voor laboratoria het
begrip MRPL’s (Minimum Required Per-
formance Limits) geïntroduceerd via
Besluit 2002/657/EG. MRPL’s zijn mini-
male gehaltes aan stoffen die een labora-
torium moet kunnen aantonen en beves-

Residunormen zaaien verwarring bij consument en bedrijfsleven

‘Relateer maatregel aan v

‘Blijkbaar heb je een crisis nodig om
een MRPL te realiseren’

Met de LC-QTOF, een nieuw soort massaspectrometer, kan de massa van een stof met grote
nauwkeurigheid worden vastgesteld. Stoffen zijn daardoor gemakkelijker aan te tonen dan
wel te identificeren. Zo is de structuur van de nieuwe clenbuterolvariant in 2003 vastgesteld
met een dergelijk kostbaar (± ¤ 350.000) apparaat. 
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tigen met een bepaalde statische zeker-
heid. Dit laatste houd in dat lagere waar-
den worden gemeten. Artikel 6.1 in
2002/657/EG eist dat deze worden gerap-
porteerd. MRPL’s zijn dus bekwaam-
heidseisen voor laboratoria. Ze beogen
de prestatieniveaus van laboratoria te
harmoniseren, een soort ‘quality bench-
mark’.
Uitgangspunt voor het bepalen van de
MRPL’s is de analytische bekwaamheid
van de laboratoria. Verder moeten
MRPL’s natuurlijk op een niveau liggen
waarmee risico’s voor de volksgezond-
heid kunnen worden aangetoond dan wel
zo goed mogelijk invulling wordt gege-
ven aan de nultolerantie. In de praktijk
bestaan hierover veel misverstanden.
MRPL’s worden dan geheel ten onrechte
gehanteerd als MRL’s, als grenswaarde
om partijen goed of af te keuren.
Tot nu toe zijn er voor vier stoffen MRPL’s
opgesteld en vastgelegd in een besluit:
voor malachietgroen (2004/25) en voor
medroxyprogesteronacetaat (MPA),
nitrofuranenmetabolieten en chlooram-
fenicol (2003/181). “Dit zijn heel nadruk-
kelijk stoffen waarover in het recente ver-
leden veel te doen is geweest”, aldus
veterinair inspecteur Albert Lam van de
Voedsel en Waren Autoriteit. “Blijkbaar
heb je een crisis nodig om een MRPL te
realiseren. Het vaststellen voor andere
stoffen zou voor mij een stuk sneller
mogen.”

VWS
Ook het ministerie van VWS wil zo snel
mogelijk ook voor andere stoffen een
MRPL opstellen. “Er staan meer stoffen
vermeld in de annex 4. Verder zijn er tal
van stoffen die daar niet op staan, maar
wel vergelijkbare problemen veroorza-
ken”, aldus Arie Ottevanger, beleidscoör-
dinator Veterinaire Voedselveiligheid.
VWS dringt ook aan op meer MRPL’s
omdat zij voorstander is van het tijdelijk
gebruiken van de MRPL als ‘afkeurgrens’.
Het vaststellen van een definitieve limiet
gebaseerd op schadelijke effecten bij
mensen is vaak zeer complex en dus bij-
zonder tijdrovend. Het ministerie vreest
dat daardoor de huidige problemen met

handel en consumentenperceptie voorlo-
pig blijven bestaan.
Ottevanger: “Moeten we de MRPL’s daar-
om niet als tijdelijke noodmaatregel
gaan gebruiken? Naarmate er meer dui-
delijkheid komt over de gezondheidsef-
fecten, kan de grenswaarde definitief
worden vastgesteld. Voorwaarde is dan
wel dat landen het eens worden over de
te nemen maatregelen als de MRPL
wordt overschreden. Anders blijft de ver-
warrende situatie in stand. Ook moeten
er geharmoniseerde afspraken worden
gemaakt over wat te doen in situaties
waarbij concentraties worden gevonden
die onder de MRPL liggen. Wat doen we
dan?”

Gevolgen
Ottevanger benadrukte dat volgens het
ministerie het gebruik van verboden stof-
fen, verboden is en verboden blijft.
“Alleen zal de aard van de maatregelen
worden gerelateerd aan de risico’s voor
de volksgezondheid”, aldus de beleids-
coördinator. “Dus bij het vinden van pro-
ducten met concentraties die geen
gevaar voor de volksgezondheid vormen,
zul je nog steeds opsporing moeten
inzetten, mensen moeten beboeten, mis-

schien zelf zaken gaan publiceren en
controles intensiveren. Bij invoer van
producten uit derde landen met concen-
traties die geen noemenswaardige risi-
co’s voor de volksgezondheid opleveren,
zou je kunnen overgaan tot terugzending
van partijen in plaats van deze te vernieti-
gen.”
Door deze pragmatische aanpak verbe-
tert ook de risicoperceptie van de consu-
ment. Er ontstaan minder handelsversto-
ringen, minder voedselincidenten terwijl
afgekondigde maatregelen beter aan de
consument kunnen worden uitgelegd.

Tijdpad
VWS heeft voor het realiseren van haar
pleidooi geen exact tijdpad voor ogen.
Ottevanger: “We moeten dit Europees
aanpakken. Voldoende landen zien in dat
er iets moet gebeuren. Dat geldt ook voor
de Europese Commissie, al zit die aan te
hikken tegen de politieke gevoeligheid
van deze kwestie. Het niet langer vernie-
tigen van partijen met verboden stoffen,
roept bij het grote publiek toch al gauw
het beeld op van het versoepelen van
maatregelen. Dat ligt politiek erg moei-
lijk. Toch hopen wij daar de komende
anderhalf, twee jaar verandering in te
realiseren.”
Ander (groot) probleem is dat de nulto-
lerantie ook geldt voor de groeibevorde-
rende stoffen. Juist over deze stoffen is
een slepend diepgaand meningsverschil

met de VS. Versoepeling van de nultoler-
antie voor de annex IV-stoffen en niet van
groeibevorderaars, lijkt zowel juridisch
als politiek gezien moeilijk staande te
houden.
Dat het VWS desondanks ernst is, blijkt
ook uit het feit dat de regering deze
kwestie dit najaar tijdens haar voorzitter-
schap van de EU nadrukkelijk op de
agenda zal zetten.

volksgezondheid’

Hans Damman

‘De MRPL’s moeten we als tijdelijke
noodmaatregel gebruiken’

Begrippen
– MRL: Maximum Residu Limiet
– MRPL: Minimal Required Per-

formance Limits
– Annex 4 stoffen: stoffen die in

levensmiddelen in geen enkele
meetbare hoeveelheid mogen
worden aangetroffen (nul-
tolerantie)

VWS-wensen:
1. Harmoniseer MRL’s en

MRPL’s.
2. Relateer grenswaardes aan

gevaren volksgezondheid.
3. Beschouw MRPL’s als grens-

waarde zolang punt 2 niet is
gerealiseerd en harmoniseer
de te ondernemen acties bij
overschrijdingen.


