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In februari 2004 is een norm voor de verontreiniging van levens-

middelen in blik met tin opgenomen in Verordening (EG) nr.

466/2001. In juni zijn vervolgens de Warenwetregelingen Mon-

sterneming en Verontreinigingen in levensmiddelen aangepast,

waarin de bemonsteringswijze en analysemethoden staan. De

grondslag voor deze wijzigingen is Richtlijn 2004/16/EG. 

Verordening (EG) nr. 466/2001 geeft nor-
men voor verontreinigen van levensmid-
delen. Recent is deze verordening gewij-
zigd door Verordening (EG) nr. 242/2004.
In de overwegingen van deze laatste ver-
ordening zijn de redenen aangegeven
waarom een norm voor tin in levensmid-
delen in blik is gesteld. Het komt er op
neer dat sommige lidstaten verschillende

maximumgehalten hebben vastgesteld
voor anorganisch tin in levensmiddelen.
Concurrentievervalsing kan daar het
gevolg van zijn. Om de eenheid in de
markt te waarborgen moeten derhalve op
communautair niveau maatregelen wor-
den getroffen.

Gehalten
Het Wetenschappelijk Comité voor de
menselijke voeding concludeert, dat

bepaalde gehalten aan anorganisch tin in
dranken en andere levensmiddelen in
blik bij sommige mensen maagirritatie
kunnen veroorzaken. Om de bevolking
tegen dit acute gezondheidsrisico te
beschermen, dienen maximumgehalten
te worden vastgesteld. Of peuters en zui-
gelingen een groter risico lopen, is niet
bekend. Uit voorzorg worden voor
levensmiddelen bestemd voor deze groe-
pen lagere waarden vastgesteld.
De normen staan vermeld in tabel 1. Ze
worden uiterlijk 1 januari 2006 herzien op
basis van nieuwe wetenschappelijke en
technische kennis. 

Inwerkingtreding
Conform artikel 3 van de Verordening
(EG) nr. 242/2004 is deze op 23 februari
2004 in werking getreden. De verorde-
ning is verbindend in al haar onderdelen
en rechtstreeks van toepassing in elke
lidstaat. Het handelen in strijd met deze
norm van de verordening is verboden op
grond van artikel 2, eerste en tweede lid

van het Warenwetbesluit Bereiding en
behandeling van levensmiddelen. 

Bemonstering en analyse
De gewijzigde Warenwetregeling Mon-
sterneming schrijft voor hoe de bemon-
stering en de bereiding van de monsters
voor de officiële controle op het tingehal-
te in levensmiddelen moet gebeuren,
met inachtneming van de Richtlijn
2004/16/EG. In deze richtlijn zijn naast
definities voor onder andere partij en
monsters, voorschriften opgenomen voor
de uitvoering (onder meer aantal mon-
sters, voorzorgsmaatregelen, bereiding
monsters, criteria voor de analysemetho-
den). De gewijzigde regeling treedt in
werking op 31 december 2004. 
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Tin in levensmiddelen in
blik aan banden
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Tabel 1   Normen voor tin in levensmiddelen in blik
Product Maximumgehalte, 

mg/kg vers gewicht

Levensmiddelen in blik, met uitzondering van dranken 200
Dranken in blik, met inbegrip van vruchten en groentesap 100
Levensmiddelen in blik voor zuigelingen en peuters, met 
uitzondering van gedroogde producten en producten in 
poedervorm 50
Babyvoeding en bewerkte voedingsmiddelen op basis van 
granen, voor zuigelingen en peuters, in blik 50
Zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding in blik, 
met inbegrip van zuigelingenmelk en opvolgmelk 50
Dieetvoeding voor medisch gebruik in blik die speciaal voor 
zuigelingen bestemd is 50

Anorganisch tin in dranken en andere
levensmiddelen in blik kan
maagirritatie veroorzaken


