
41

Bij onderzoek in diverse lidstaten werden
in partijen paranoten hoge totaalgehaltes
aan aflatoxinen en hoge gehaltes aan afla-
toxine B1 aangetroffen. De maximumge-
halten voor aflatoxinen, vastgelegd in Ver-
ordening 466/2001/EG en later gewijzigd
via Verordening 563/2002/EG, werden bij
herhaling overschreden. 
Tevens heeft de Commissie na onderzoek
vastgesteld dat de wetgeving, de laborato-
riumanalyses en het toezicht in Brazilië
tekortschieten.
Van aflatoxinen zijn de schadelijke eigen-
schappen voor de volksgezondheid alge-
meen bekend. Het Wetenschappelijk
Comité voor de menselijke voeding heeft
geconstateerd, dat aflatoxine B1 zelfs in
uiterst geringe hoeveelheden leverkanker
veroorzaakt. Bovendien is dit genotoxisch. 

Beschikking
Gezien de ernstige bedreiging die deze
verontreiniging vormt voor de volksge-
zondheid besloot de Commissie een aan-
tal beschermende maatregelen op com-
munautair niveau te nemen. De Com-
missie heeft daarvoor de beschikking
L 168/33 opgesteld. Daarin is vastgelegd
een aantal bijzondere voorwaarden waar-
aan de invoer van paranoten in de dop uit
of verzonden uit Brazilië moet voldoen.
Deze beschikking is 4 juli dit jaar van
kracht geworden. 
De beschermende maatregelen houden
in dat Brazilië bij elke zending paranoten
begeleidende documenten moet ver-
strekken met daarin de omstandigheden
van productie, sortering, op- en overslag,
verwerking, verpakking en vervoer. Daar-
naast moeten van de monsters die van de
zending zijn genomen de analyseresulta-
ten voor wat betreft het gehalte aan afla-
toxine B1 en het totaalgehalte aan afla-
toxine aanwezig zijn. 

Warenwet
Nederland is als lidstaat verplicht om de
nodige maatregelen te treffen om aan
beschikking L 168/33 te voldoen. Dat is
gebeurd in de vorm van de Warenwetrege-
ling invoer paranoten uit Brazilië (VGB/VL
2395145) van 8 juli 2003. In deze regeling
wordt in artikel 2 bepaald dat paranoten
van oorsprong uit of verzonden uit Brazilië,
dus ook via import uit een land dat niet
behoort tot de Europese Unie, slechts bin-
nen Nederlands grondgebied mogen wor-
den gebracht met inachtneming van de
bovengenoemde Europese beschikking.
De bevoegde autoriteiten dienen daarop
toezicht te houden, onder meer via steek-
proefsgewijze controles. Daar aflatoxinen
een ernstige bedreiging vormen voor de
volksgezondheid betekenen de te nemen
maatregelen een behoorlijke maar terech-
te inspanning voor de schakels in de keten.
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De rubriek Regelnieuws is het vervolg
van de rubriek ‘Nieuwsgaring in de
wetgeving’ van de heer Y. Botma
waarvan deze zomer na ruim 20 jaar
de laatste aflevering is verschenen.
De rubriek Regelnieuws wordt ver-
zorgd door mr. ing. H.L. Heeres. Deze
werkt bij het Bureau Levensmiddelen
Recht van TNO Voeding in Zeist. Het
Bureau Levensmiddelen Recht geeft
advies op het gebied van de wet- en

regelgeving van levensmiddelen en
diervoeder. De kennisvelden hebben
betrekking op de innovatie, veiligheid
en gezondheid van levensmiddelen en
ingrediënten, zoals nieuwe voedings-
middelen, ‘novel foods’, verpakking,
etikettering, claims en beweringen.
Daarnaast beschikt het bureau over
kennis van merkenrecht, octrooirecht
en productaansprakelijkheid.
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Brazilië moet bij elke zending paranoten
documenten verstrekken met daarin de
omstandigheden van productie, sortering,
op- en overslag, verwerking, verpakking,
vervoer en het gevonden gehaltes aflatoxine
B1 en het totaalgehalte aan aflatoxine.
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Aflatoxinen in paranoten

Herkomstdocumenten
vereist

In het verleden bleek dat partijen paranoten uit Brazilië waren verontrei-

nigd met te hoge gehaltes aflatoxinen. De Europese Commissie stelde

daarop een verordening vast die Nederland heeft geïmplementeerd in de

Warenwet. Importeurs moeten voortaan de herkomst en kwaliteit van

paranoten met documenten kunnen aantonen. 


