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Normen proces-
contaminanten

De Europese Commissie heeft in 2012 CEN 
opgedragen negen nieuwe Europese nor-
men te ontwikkelen met gevalideerde ana-
lysemethoden voor een aantal (proces)- 
contaminanten in voeding. De Commissie  
zal deze normen gebruiken voor zowel 
‘scheidsrechter-methoden’ bij het hand- 
haven van Europese limietwaarden voor 
contaminanten alsook voor Europese  
monitoringsprogramma’s.
April dit jaar is de eerste norm gepubli-
ceerd: CEN/TS 16621 – analyse van PAK’s 
met HPLC en fluorescentiedetectie in onder 
andere olijfolie, mosselen, gerookte vis en 
graanproducten. 

Werkgroep procescontaminanten
De opdracht, ook wel mandaat genoemd, 
voor het opstellen van de negen nieuwe 
Europese normen wordt uitgevoerd door de 
technische commissie CEN/TC 275 – Food 
analysis – Horizontal methods, in het bij-
zonder de werkgroep CEN/TC 275/WG 13 
– ‘Process contaminants’. Het werkterrein 

De Europese normalisatieorganisatie CEN ontwikkelt negen 
Europese normen met gevalideerde analysemethoden  
voor (proces)contaminanten in voedingsmiddelen. Dit zijn  
deels bekende contaminanten als acrylamide, melamine,  
PAK’s, 3-MCPD en minerale olie, maar ook normen voor  
ethylcarbamaat (alcoholische dranken), furaan (koffie) en  
benzeen (frisdranken). Een overzicht.

Gevalideerde Europese analysemethoden voor voedsel

tial deleterious effect on human health...’. 
De leiding van deze Europese werkgroep is 
in handen van Nederland. De auteur van  
dit artikel voert namens NEN het secretari-
aat; Jacqueline van der Wielen van Mars 
Chocolate Europe in Veghel is de voorzitter. 
De leden van WG 13 zijn experts uit diverse 
Europese landen die bij overheids-, com-
merciële- en onderzoekslaboratoria werken 
(o.a. FERA, Eurofins, DTU, Rikilt, IRMM, 
NVWA en FSA) of voedingsmiddelen- 
producenten (o.a. Nestlé, Mars, Barilla, 
Campari, Premierfoods en Pepsico). 
De belangrijkste bepalingsmethoden waar 

Norm / Item 
nummer Titel Status

CEN/TS 
16621:2004

Determination of benzo[a]pyrene, benz[a]anthracene,  
chrysene and benzo[b]fluoranthene in foodstuffs by high  
performance liquid chromatography with fluorescence  
detection (HPLC-FD)

Gepubliceerd  
in april 2014

EN 16618 Determination of acrylamide in food by liquid chromatography 
tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) Publicatie 1e helft 2015

EN 16619
Determination of benzo[a]pyrene, benz[a]anthracene,  
chrysene and benzo[b]fluoranthene in foodstuffs by gas  
chromatography mass spectrometry (GC-MS)

Publicatie 1e helft 2015

EN 16620 Determination of furan in coffee and coffee products Publicatie 1e helft 2015

WI 00275239 Determination of acrylamide in potato-based products,  
cereal based products and coffee with GC-MS

Publicatie normontwerp 
begin 2015

WI 00275243 Determination of benzene in soft drinks, juices and baby food Publicatie normontwerp 
begin 2015

WI 00275244 Determination of ethyl carbamate in stone fruit spirits,  
fruit marc spirits and other alcoholic beverages

Publicatie normontwerp 
begin 2015

WI 00275246 Determination of melamine and cyanuric acid in  
foodstuffs with LC-MS/MS

Publicatie normontwerp 
begin 2015

WI 00275247 Determination of mineral oil in vegetable oils and  
foodstuffs on basis of vegetable oils

Publicatie normontwerp 
begin 2015

van deze groep is overigens breder dan de 
naam doet vermoeden, namelijk: ‘…chemi-
cal process contaminants and other relevant 
chemical contaminants in food, including 
neoformed contaminants, that have a poten-

Tabel 1. Overzicht werkprogramma CEN-normen (proces)contaminanten in voeding.
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WG 13 aan werkt, staan hieronder beschre-
ven, zie de tabel.

Melamine
Als gevolg van incidenten in China in 2008, 
waarbij melk was verontreinigd met mela-
mine, besloot de internationale analytische 
gemeenschap dat richtlijnen voor de kwan-
titatieve bepaling van melamine in melk, 
melkproducten en kindervoeding hard 
nodig waren. Dit heeft er onder andere toe 
geleid dat ISO in 2010 samen met de inter-
nationale zuivelorganisatie IDF een aantal 
technische richtlijnen (bijv. voor monster-
voorbereiding, instelling massaspectrome-
ter, herhaalbaarheid) heeft vastgelegd voor 
deze analyse in ISO/TS 15495|IDF/RM 230.
Het CEN-project zal leiden tot een Europe-
se norm met een analysemethode voor 
melamine en cyanuurzuur met de LC-MS/
MS techniek. Het verschil met de ISO-me-
thode is dat deze CEN-methode inmiddels 
succesvol door Rikilt is gevalideerd via een 

interlaboratorium onderzoek voor baby-
voeding op basis van melk en soja, melk-
poeder, volle melk, sojamelk en melkchoco-
lade. Negen laboratoria uit diverse Europese 
landen hebben deelgenomen. Na publicatie 
door CEN is de verwachting dat de metho-
de ook als ISO-norm wordt overgenomen.

PAK
PAK is een groep van op elkaar lijkende 
stoffen die in voedsel kunnen voorkomen, 
bijvoorbeeld door verhitting bij te hoge 
temperatuur tijdens het bakproces van pro-
ducten zoals chips, patat of koekjes. Vier 
van deze stoffen, benzo[a]pyreen (BaP), 
benz[a]anthraceen (BaA), benzo[b]fluoran-
teen (BbF) en chryseen (CHR) worden vaak 
als indicatief voor de gehele groep aan  
PAK-verbindingen gezien. De CEN-werk-
groep normaliseert twee methodes voor de 
analyse van BaP, BaA, BbF en CHR. Eén op 
basis van HPLC met fluorescentiedetectie 
(HPLC-FD) en één op basis van gaschro-
matografie en massaspectrometrie 
(GC-MS). De eerste bevat ‘in-house’ (in een 
lab verkregen) validatiegegevens voor olijf-
olie, gerookte vis en gerookt vlees, verse 
mosselen, kindervoeding op basis van 
graan, chocolade en voedingssupplementen 
en is in april dit jaar gepubliceerd als CEN/
TS 16621. De GC-MS methode is gevali-
deerd door interlaboratoriumonderzoek 
voor meel, gerookte vis, gedroogde kinder-
voeding, worst, mosselen en plantaardige 
olie. De prestatiekenmerken van beide 
methodes voldoen aan de eisen uit de  
Europese wetgeving.

Acrylamide
Acrylamide kan in voedsel komen door 
verhitting van producten, bijvoorbeeld het 
bakken van chips, brood, koekjes of bij het 
branden van koffie. De Commissie moni-
tort het gehalte van acrylamide in verschil-
lende voedingsmiddelen waarvoor EFSA  
de data verzamelt. Veel inspanningen van 
fabrikanten zijn er op gericht om het ont-
staan van acrylamide zoveel mogelijk te 
voorkomen door het productieproces aan  

te passen. Een voorbeeld hiervan is de  
‘toolbox’ die de Commissie en FoodDrink 
Europe samen hebben ontwikkeld. 
CEN ontwikkelt twee normen voor bepa-
ling van acrylamide. Een methode op basis 
van LC-ESI-MS/MS, hierin staat ESI voor 
electrospray ionization, gevalideerd door 
middel van een interlaboratoriumonder-
zoek voor koekjes, geroosterd brood, chips 
en geroosterde koffie. De andere methode is 
gebaseerd op GC-MS en is gevalideerd voor 
ontbijtgraan, chips, friet, brood, koekjes en 
oploskoffie. Beide methodes kunnen wor-
den gebruikt in bijvoorbeeld de monito-
ringsprogramma’s van de Commissie.

Nieuwe onderwerpen
De CEN-groep werkt ook aan de ontwikke-
ling van methodes voor furaan (in koffie), 
ethylcarbamaat (in cognac en likeur), ben-
zeen (in kindervoeding, vruchten- en 
groentesap) en de bepaling van minerale 
olie in plantaardige oliën en vetten. Dit laat-
ste onderwerp is een direct gevolg van een 
melding van het EU Rapid Alert System 
(RASFF) uit 2008 dat zonnebloemolie uit 
Oekraïne was verontreinigd met minerale 
olie. Naast het lopende werkprogramma 
monitort de werkgroep ook de behoefte aan 
normen met analysemethodes voor nieuwe 
contaminanten. Op het lijstje met prioritei-
ten staan methodes voor bepaling in voe-
ding van onder andere MCPD- en glycidyl 
esters (beide in soja en plantaardige olie), 
illegale kleurstoffen (in specerijen), bis-
phenol A (BPA, migreert uit de verpakking 
in de voeding), methylimidazol (in kara-
mel) en heterocyclische amines (in vlees).

Deelname aan werkgroepen
NEN heeft een normcommissie voor dit 
onderwerp. Nederlandse deelname aan de 
CEN-werkgroep en de NEN-normcommis-
sie is mogelijk. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met de auteur.

• MARCEL DE VREEZE •

Drs. M.E.J. de Vreeze, NEN AgroFood & Consument, 

marcel.devreeze@nen.nl

WG 13 leden tijdens de oktober-vergadering in 

Milaan met rechts vooraan de auteur.
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