
De Commissie komt tot de
conclusie dat de voorschrif-
ten van Richtlijn 1999/2/EG

inzake voedseldoorstraling over het
algemeen worden nageleefd. Dit
geldt in het bijzonder voor de etiket-
teringsvoorschriften. De Commissie
concludeert dit op basis van contro-
les die acht lidstaten in de periode
september 2002 tot december 2001
hebben verricht op in de handel ver-
krijgbare levensmiddelen. De catego-
rie levensmiddelen die gecontroleerd
werd, liep van lidstaat tot lidstaat uit-
een. 

Uit de controles bleek dat er maar
heel weinig doorstraalde producten
in de handel zijn waarop niet vermeld
is dat doorstraling heeft plaatsgevon-
den. Het gaat hier om kruiden en
specerijen of levensmiddelen die
kruiden of specerijen bevatten, kik-
kerbilletjes, garnalen en groenten. In
totaal zijn ruim 6.500 levensmidde-

lenmonsters gecontroleerd en daar-
van bleek ongeveer 1,5% doorstraald
te zijn zonder dat dit op het etiket
was vermeld.

Deze bevindingen zijn verwoord in
een verslag van de Commissie [1], dat
werd samengesteld aan de hand van
mededelingen van de lidstaten. Dit
verslag handelt onder andere over de
categorieën en hoeveelheden behan-
delde producten sinds de inwerking-
treding van de kaderrichtlijn in de
Gemeenschap. Sinds de totstandko-
ming van de kaderrichtlijn 1999/2 EG
[2] inzake voedseldoorstraling en de
subrichtlijn 1999/3/EG [3] betreffen-
de een lijst met levensmiddelen en
ingrediënten (kruiden en specerijen)
die mogen worden doorstraald, is er
op wetgevingsterrein geen vooruit-
gang meer geboekt. In 2001 heeft de
Commissie in een Mededeling [4, 5]
toegelicht waardoor de beoogde vor-

deringen uitbleven. Eerder is in VMT
een samenvatting verschenen van de
stand van zaken rond de EG- en
Nederlandse wetgeving voor voedsel-
doorstraling [6, 7].

Resultaten controles
Zes lidstaten hebben in de verslagpe-
riode doorstralingsinstallaties op
hun grondgebied goedgekeurd. Maar
alleen Nederland en het Verenigd
Koninkrijk hebben hun installaties
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overeenkomstig Richtlijn 1999/2/EG
erkend. De erkenning in België,
Duitsland en Frankrijk was gebaseerd
op al bestaande nationale voorschrif-
ten. Daarbij moet de opmerking wor-
den gemaakt dat de meeste lidstaten
Richtlijn 1999/2/EG pas in de loop
van de verslagperiode hebben omge-
zet. Daarom zijn niet alle voorschrif-
ten van die richtlijn gedurende de
hele periode op nationaal niveau ten

uitvoer gelegd.
De resultaten van de acht lidstaten

die de gevraagde gegevens hebben
ingediend, komen sterk overeen. Wel
zijn er grote verschillen in het aantal
onderzochte monsters. Het aantal in
de handel aangetroffen doorstraalde
producten dat niet was geëtiketteerd,
was zeer klein. Het ging hier voorna-
melijk om kruiden en specerijen of
levensmiddelen die deze producten
bevatten. Ook werden enkele mon-
sters van doorstraalde maar niet-geë-
tiketteerde kikkerbilletjes, garnalen
en groenten aangetroffen.

Hoeveelheden.
De precieze hoeveelheid levensmid-
delen die in de verslagperiode in de
EU is doorstraald, is niet bekend
doordat de rapportage niet compleet
was. Volgens de ingediende versla-
gen is ongeveer 22.000 ton door-
straald (zie de tabel). Een deel hier-
van is voor de uitvoer doorstraald. De
richtlijn bevat echter geen verplich-
ting om aan te geven welk aandeel
voor de interne markt en welk voor
de uitvoer bestemd is. ■
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Tabel   Hoeveelheid doorstraalde levens-

middelen in de periode van september

2000 tot december 2001, volgens informa-

tie verstrekt door EU-lidstaten

Lidstaten hoeveelheid 

(tonnen)

België 5.836

Duitsland 472

Frankrijk 6.925

Nederland 8.843

Overige landen geen opgave

Toegestaan en controle
Alleen doorstraling van de categorie

gedroogde aromatische kruiden, spe-

cerijen en plantaardige kruiderijen [3]

is in de EU toegestaan. Daarnaast heb-

ben vijf lidstaten de nationale vergun-

ningen voor bepaalde levensmiddelen

overeenkomstig Richtlijn 1992/2/EG [2]

gehandhaafd. De Commissie heeft de

lijst van nationale vergunningen gepu-

bliceerd [1].

Volgens Richtlijn 1999/2/EG [2] moet

op het etiket van levensmiddelen die

doorstraald zijn of doorstraalde ingre-

diënten bevatten, de vermelding

‘doorstraald’, ‘door straling behandeld’

of ‘met ioniserende straling behan-

deld’ worden aangebracht. Het Euro-

pees Comité voor Normalisatie (CEN)

heeft ingevolge een mandaat van de

Commissie een aantal analysemetho-

den gestandaardiseerd om te kunnen

nagaan of producten correct geëtiket-

teerd zijn en om producten op te spo-

ren die niet hadden mogen worden

bestraald [8].
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Er werden heel weinig 

doorstraalde producten in de handel aangetroffen

die niet waren geëtiketteerd
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