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De Warenwet heeft een aantal kleine veranderingen ondergaan.

De regelgeving rond verontreiniging in levensmiddelen is gewij-

zigd en die voor babyvoeding aangescherpt. Er zijn etiketterings-

eisen bijgekomen voor mineraalwater en de richtlijn voor zuiver-

heidseisen voor additieven is aangepast.

Verordening (EG) 466/2001 (verontreini-
ging in levensmiddelen) stelt maxima
vast voor het gehalte aan aflatoxine B1 en
het totale aflatoxinegehalte in levensmid-
delen. De waarden voor granen en maïs
bestemd om te worden gesorteerd of een
fysische behandeling te ondergaan om
geschikt te worden gemaakt voor mense-
lijke consumptie of om te worden
gebruikt als ingrediënt in levensmidde-
len zijn nu vastgesteld (zie tabel).
Het significatieniveau, de nauwkeurig-
heid waaraan de analyseresultaten moe-
ten voldoen, is bij alle getallen verscherpt
van een naar twee cijfers, wat bij de ana-
lyseresultaten van belang kan zijn.

Babyvoeding
Voor babyvoeding is de Warenwetrege-
ling aangescherpt onder invloed van
richtlijn 2003/13/EG met artikel 3a. Deze
richtlijn stelt de ten hoogste toegelaten
gehalten aan residuen van bepaalde
bestrijdingsmiddelen in bewerkte eet- of
drinkwaren op basis van granen en in
babyvoeding vast. Naast het al langer

bestaande maximum van 0,01 mg/kg
residuen van (andere) afzonderlijke
bestrijdingsmiddelen, is er een bijlage
(VII) opgenomen waarin bestrijdingsmid-
delen genoemd staan waarvan maximaal
0,003 mg/kg residuen aanwezig mag zijn.

In bijlage VIII zijn bestrij-
dingsmiddelen en hun
maximale residuen opgeno-
men. Dezelfde aanscher-
ping vindt ook plaats in de
Warenwetregeling voor zui-
gelingenvoeding.

Mineraalwater
Richtlijn 2003/40/EG stelt
de grenswaarden vast voor
de toegelaten gehalten van
bepaalde bestanddelen van
natuurlijk mineraalwater
die een risico kunnen
inhouden voor de volksge-
zondheid. Daar zijn nieuwe
etiketteringseisen bijgeko-
men. Bestanddelen die een
risico kunnen vormen, moe-
ten van nature in het water
aanwezig zijn en mogen
niet het gevolg zijn van ver-
ontreiniging van de bron.
Op het etiket van een
natuurlijk mineraalwater
met meer dan 1,5 mg/l fluor
dient een waarschuwing te
staan dat het product niet
geschikt is voor regelmatig
gebruik door kinderen jon-
ger dan zeven jaar.
Ook het gebruik van lucht verrijkt met
ozon dient op de verpakking te worden
vermeld. Deze lucht mag overigens
alleen worden gebruikt voor het verwijde-
ren van ijzer-, mangaan-, zwavel-, en ar-
seenverbindingen.

Additieven
In de richtlijn voor de zuiverheidseisen
voor levensmiddelenadditieven zijn
enkele kleine wijzigingen aangebracht.
Zo is bij E 251 Natriumnitraat de stof
onderverdeeld in een vaste en vloeibare

vorm. Voor verschillende polyoxyethy-
leenstoffen en de E-nummers E 431- E
436, is bij de zuiverheidseisen het vrij
ethyleenoxide met een waarde van maxi-
maal 1 mg/kg vervangen door ethyleen-
oxide met een waarde van maximaal 0,2
mg/kg. Daarnaast zijn bij deze stoffen de
zuiverheidseisen van de zware metalen
van maximaal 10 mg/kg verwijderd.
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Kleine Warenwetwijzigingen
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Het gebruik van lucht verrijkt met
ozon dient op de verpakking te

worden vermeld

Tabel   Aflatoxinewaarden
granen en maïs
Product Aflatoxine B1 Aflatoxine 

Totaal

Granen 2,0 4,0 
Maïs 5,0 10,0

Op het etiket van een natuurlijk mineraalwater met meer
dan 1,5 mg/l fluor dient een waarschuwing te staan dat het
product niet geschikt is voor regelmatig gebruik door kinde-
ren jonger dan zeven jaar.


