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Samenvatting
Herevaluatie van de quotering van de ernst van de schadelijke effecten
verbonden met de gevaren in het kader van het FAVV analyseprogramma:
“pesticiden residuen”, “exogene chemische contaminanten” en “allergenen”
Context & Referentietermen
Het Wetenschappelijk Comité wordt gevraagd om in het kader van het analyseprogramma van het
FAVV de quoteringen van de ernst van de schadelijke effecten van de verschillende gevaren
(parameters) waarop het FAVV toezicht houdt in de voedselketen, te beoordelen. Dit advies behandelt
de parameters en parameterprofielen (d.w.z. reeks van parameters) met betrekking tot pesticiden
residuen, exogene contaminanten en allergenen die in het analyseprogramma opgenomen zijn.

Methode
Het advies is gebaseerd op expertopinie rekening houdend met de beschikbare informatie in de
wetenschappelijke literatuur, en adviezen en verslagen van internationale instanties. De voorgestelde
wijzigingen in de quotering van de ernst van de schadelijke effecten zijn gebaseerd op een
pragmatische benadering, analoog aan de benadering die reeds wordt toegepast voor de quotering
van de ernst van de schadelijke effecten van pesticiden residuen en werd voorgesteld in het SciCom
advies 18-2016.

Conclusies & Aanbevelingen
Het “schadelijk effect” weerspiegelt in dit advies het intrinsiek schadelijk effect van het gevaar of de
parameter op de volksgezondheid. De quotering van de ernst van de schadelijk effecten heeft enkel
betrekking op dosis-responsinformatie en houdt geen rekening met de frequentie van voorkomen of
optreden noch met de (route van) blootstelling aan het gevaar of de parameter. Voor de quotering
van de ernst van de schadelijke effecten wordt een schaal gehanteerd van “1” (indien het gevaar
weinig ernstig is) tot “4” (indien het gevaar zeer ernstig is).
Voor de quotering van de ernst van de schadelijke effecten van pesticiden residuen wordt de
benadering toegepast zoals voorgesteld en beschreven is in het SciCom advies 18-2016. Deze
pragmatische benadering koppelt de quoteringsschaal van 1 tot 4 aan beschikbare toxicologische
toetsingswaarden, in het bijzonder de aanvaardbare dagelijkse inname of ADI.
Het Wetenschappelijk Comité heeft geen bemerkingen bij de huidige toekenning van de scores aan de
ernst van de schadelijke effecten van pesticiden residuen of van een profiel van deze residuen.
Voor de quotering van de ernst van de schadelijke effecten van exogene contaminanten wordt
aanbevolen om een gelijkaardige, semi-kwantitatieve benadering te volgen als toegepast voor de
pesticiden residuen. De quoteringschaal van de ernst van de schadelijke effecten wordt volgens de
voorgestelde benadering in eerste instantie gekoppeld aan de beschikbare gezondheidsgerelateerde
toetsingswaarde, zoals de ADI. Bij afwezigheid van dergelijke toetsingswaarde, wordt de quotering
gebaseerd op beschikbare toxicologische dosis-respons referentiepunten in combinatie met de
‘Margin of Exposure’ (MOE) benadering. Indien de toxicologische informatie ontoereikend is, wordt de
quotering gekoppeld aan de drempelwaarden bekomen door toepassing van het ‘Threshold of
Toxicological Concern’ (TTC) concept of bepaald door expertopinie (d.w.z. een quotering van 4 bij
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indicaties van zeer ernstige schadelijke gezondheidseffecten of standaardwaarde van 2 bij ontbreken
van dergelijke indicaties).
Het luik ‘exogene contaminanten’ binnen het analyseprogramma omvat een grote groep van
parameters waaronder (zware) metalen en metalloïden, persistente organische polluenten,
componenten die kunnen migreren uit materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact
komen, maar ook straling en radioactiviteit. In bijlage van het advies wordt de op basis van de semikwantitatieve benadering voorgestelde quotering weergegeven samen met de argumentatie voor de
toegekende quotering.
Analoog wordt voor de quotering van de ernst van de schadelijke effecten van de allergenen
voorgesteld om de quoteringsschaal te koppelen aan het allergisch potentieel van een proteïne,
uitgedrukt via de uitlokkende dosis EDp. Dit is de hoeveelheid van een proteïne die een reactie
veroorzaakt in een gevoelige populatie of bij een bepaald percentage ‘p’ van deze populatie, en wordt
voor risicomanagementdoeleinden vertaald in een referentiedosis. Bij gebrek aan gegevens, kan de
standaardwaarde van 2 als quotering worden toegekend.
Aldus wordt voorgesteld om de quotering voor de ernst van het allergene effect van aardnoten (pinda),
eieren en melk te verlagen tot 2 en van schaaldieren tot 1, en de quotering voor de ernst van het
allergene effect van selderij, sesamzaad en weekdieren te verhogen tot 2, en van mosterd tot 3.
__________________________________________________________________________________

Summary
Re-evaluation of the ratings attributed to the severity of the adverse effects of
hazards within the framework of the FASFC analysis programme - residues of
plant protection products, exogenous chemical contaminants and allergens
Background & Terms of reference
The Scientific Committee has been requested to assess, within the framework of the analysis
programme of the FASFC, the rating attributed to the severity of the adverse effects of various hazards
(parameters) which the FASFC monitors within the food chain. The present opinion concerns the
parameters and parameter profiles (i.e. set of parameters) related to pesticide residues, exogenous
contaminants and allergens included in the analysis programme.

Method
The opinion is based on expert opinion taking into account the information available in scientific
literature, and opinions and reports of international bodies. The proposed modifications to the rating
of the severity of the adverse effects are based on a pragmatic approach, analogous to the approach
already applied for the rating of the severity of adverse effects of pesticide residues and proposed in
SciCom opinion 18-2016.

Conclusions & Recommendations
In this opinion, the 'adverse effect' reflects the intrinsic adverse effect of the hazard or parameter on
public health. The severity rating of the adverse effects refers only to dose-response information and
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does not take into account the frequency of occurrence or incidence, nor (the route of) the exposure
to the hazard or parameter. The severity rating of the adverse effects is graded on a scale from "1"
(low severity) to "4" (high severity).
The rating of the severity of adverse effects of pesticide residues is based on the approach proposed
and described in the SciCom opinion 18-2016. This pragmatic approach links the rating scale from 1 to
4 to available toxicological health-based guidance values, in particular the acceptable daily intake or
ADI.
The Scientific Committee has no remarks on the current attribution of ratings to the severity of the
adverse effects of pesticide residues or of a profile of these residues.
For the severity rating of the adverse effects of exogenous contaminants, it is recommended to follow
a semi-quantitative approach similar to the approach applied for pesticide residues. The severity rating
scale for adverse effects under the proposed approach is first linked to the available health-based
guidance value, such as the ADI. In the absence of such a guidance value, the rating is based on
available toxicological dose-response reference points in combination with the ‘Margin of Exposure’
(MOE) approach. If the toxicological information is insufficient, the rating is linked to the threshold
values obtained by applying the ‘Threshold of Toxicological Concern’ (TTC) concept or determined by
expert opinion (i.e. a grading of 4 if there are indications of very serious adverse health effects or a
default value of 2 if there are no such indications).
The section 'exogenous contaminants' of the analysis programme covers a large group of parameters
including (heavy) metals and metalloids, persistent organic pollutants, components that may migrate
from materials and objects in contact with food, as well as radiation and radioactivity. The annex to
the opinion presents the proposed ratings based on the semi-quantitative approach together with the
reasoning behind the attributed rating.
Analogously, it is proposed to link the rating scale of the severity of the adverse effects of allergens to
the allergic potential of a protein, expressed by the eliciting dose EDp. This is the amount of a protein
that causes a reaction in a sensitive population or in a certain percentage 'p' of this population, and is
translated into a reference dose for risk management purposes. In the absence of data, the default
value of 2 can be used as a rating.
As such, it is proposed to reduce the severity rating of the allergenic effect of peanuts, eggs and milk
to 2 and of crustaceans to 1, and to increase the severity rating of the allergenic effect of celery, sesame
seed and molluscs to 2 and of mustard to 3.
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1. Referentietermen
1.1. Vraagstelling
Het Wetenschappelijk Comité wordt verzocht een advies uit te brengen over de quoteringen van de
ernst van de schadelijke effecten van de verschillende gevaren (parameters) waarop het FAVV toezicht
houdt in de voedselketen (analyseprogramma binnen het controleprogramma). Meer bepaald wordt
er gevraagd om:
• de scores die worden toegekend voor de quotering van de ernst van de schadelijke effecten van de
gevaren, ziekten en parameters in de voedselketen te bepalen of opnieuw te evalueren;
• indien het Wetenschappelijk Comité het nodig acht, de aanpak die bij het bepalen van de score
voor de quotering van de ernst van de schadelijke effecten van de residuen van pesticiden moet
worden gevolgd, opnieuw te evalueren.
Dit advies betreft de quotering van de schadelijke effecten van de gevaren (parameters) en de
parameterprofielen (reeks van parameters) van de residuen van pesticiden, de exogene
contaminanten en de allergenen die in het FAVV controleprogramma zijn opgenomen.

1.2. Relevante wetgeving
/

1.3. Methode
Dit advies is gebaseerd op expertopinie rekening houdend met de beschikbare informatie in de
wetenschappelijke literatuur, en adviezen en verslagen van internationale instanties zoals de Europese
Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA, de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Europees
Agentschap voor Chemische Stoffen ECHA. De voorgestelde wijzigingen in de quotering van de ernst
van de schadelijke effecten zijn gebaseerd op een pragmatische benadering, die beschreven wordt in
het SciCom advies 18-2016 (SciCom, 2016) en wordt toegepast voor de quotering van de ernst van de
schadelijke effecten van pesticiden residuen (zie ook 4.1.).

2. Definities & Afkortingen
ADI
ARfD
ATSDR
BMDL
DNEL
DMEL
ECHA
EDp
EFSA
FAVV
HBGV
HT25

‘Acceptable Daily intake’; aanvaardbare dagelijkse inname
‘Acute Reference Dose’; acute referentiedosis
‘Agency for Toxic Substances and Disease Registry’ (VS)
‘Benchmark Dose 95% Lower confidence limit'
‘Derived No Effect Level ‘
‘Derived Minimal Effect Level’
‘European Chemicals Agency’; Europees Agentschap voor Chemische Stoffen
‘Eliciting Dose’; uitlokkende dosis of de hoeveelheid eiwit van een allergeen
levensmiddel, die een allergische reactie veroorzaakt bij een bepaald
percentage p van de gesensibiliseerde of allergische populatie
‘European Food Safety Authority’; Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
‘Health-Based Guidance Value’; gezondheidsgerelateerde toetsingswaarde
Humane chronische dosis bekomen door conversie van de T25 of chronische
dagelijkse dosis waarbij 25% van de proefdieren een tumor ontwikkelen, naar
de mens door toepassing van een beoordelingsfactor voor verschillen in
stofwisselingssnelheid.
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JMPR
lg
MOE
MRL
NOAEL
Parameterprofiel
Pesticiden

RASFF
RD
RfD
TDI
TEF
TEQ
TTC
(P)TWI
WAO
WHO

Joint FAO/WHO meeting on Pesticide Residues
lichaamsgewicht
‘Margin of Exposure’; blootstellingsmarge
Maximale Residu Limiet (context pesticiden)
‘Minimal Risk Level’ (context exogene chemische contaminanten)
‘No Observable Adverse Effect Level’; dosis zonder waarneembaar schadelijk
effect
reeks parameters (gevaren) die in dezelfde groep zijn ingedeeld en die op
hetzelfde monster worden geanalyseerd
Pesticiden zijn producten bedoeld om ongewenste organismen (kruiden,
insecten,
enz.)
te
bestrijden.
De
term
“pesticide”
omvat
gewasbeschermingsmiddelen evenals biociden. Gewasbeschermingsmiddelen
beschermen de plantaardige productie (met name in de landbouw), terwijl
biociden alle andere goederen (structuren, weefsels, enz.) beschermen.
‘Rapid Alert System for Food and Feed’; Europese snelle waarschuwingssysteem
voor levensmiddelen en diervoeders
‘Reference Dose’; referentiedosis (in de context van allergenen)
‘Reference Dose’; referentiedosis (in de context van chemische contaminanten)
‘Tolerable Daily Intake’; tolereerbare dagelijkse inname
‘Toxic Equivalent Factor’
TCDD (2,3,7,8-tetrachloor-dibenzo-p-dioxine) toxische equivalent
Threshold of Toxicological Concern
‘(Provisional) Tolerable Weekly Intake’; (voorlopige) tolereerbare wekelijkse
inname
‘World Allergy Organization’; Wereld allergie organisatie
‘World Health Organisation’; Wereldgezondheidsorganisatie

Overwegende de besprekingen tijdens de werkgroepvergaderingen van 7 juni, 14 september en 21
december 2021, en van 15 februari 2022, en de plenaire zittingen van het Wetenschappelijk Comité
van 26 maart 2021 en van 25 maart 2022,

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgend advies:

3. Inleiding
3.1. Algemene informatie over het controleprogramma van het FAVV
In België berust de controle van de voedselveiligheid onder meer op de jaarlijkse uitvoering van een
door het FAVV geprogrammeerd aantal analyses (“analyseprogramma”) op monsters genomen in de
voedselketen (dieren, planten en daarvan afgeleide producten). Het doel hiervan is de opsporing van
anomalieën en niet-conformiteiten die schadelijke effecten kunnen hebben op de voedselveiligheid
(volksgezondheid) en/of op de dierlijke en plantaardige productie (dier- en plantengezondheid). De
bemonstering van het waakzaamheidsprogramma is gericht op producten, dieren en planten met een
verhoogd risico of die tekenen vertonen van ziekte en de monsternemingen kunnen meer gericht zijn
op basis van vooraf vastgestelde criteria (bv. de oorsprong van het product, de kweek- of
productiemethode, enz.).
Wanneer het aantal analyses niet is opgenomen in de reglementering, wordt dit aantal geraamd door
de expert van het Directoraat-Generaal Controlebeleid van het FAVV op basis van een statistische
benadering die met name de ernst van de schadelijke effecten van een gevaar in rekening neemt.
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Deze statistische aanpak in het kader van het waakzaamheidsprogramma is gebaseerd op een te
controleren prevalentieniveau, d.w.z. een vooraf vastgestelde contaminatiegraad die moet kunnen
worden opgespoord (bij het totaal aantal geprogrammeerde analyses) bij een gegeven
betrouwbaarheidsniveau (Maudoux et al., 2006). Deze prevalentie is gebaseerd op een
hypergeometrische verdeling, wat wil zeggen dat een monster als ‘conform’ of ‘niet-conform’ ten
opzichte van een norm of een actiegrens wordt gerangschikt.
Het aantal te programmeren analyses van een parameter wordt berekend volgens onderstaande
formule:
𝒏𝒏 = [𝟏𝟏 − (𝟏𝟏 − 𝜸𝜸)𝟏𝟏⁄(𝑷𝑷×𝑵𝑵)] 𝒙𝒙 [𝑵𝑵 – ((𝑷𝑷×𝑵𝑵)−𝟏𝟏)/2]

met:
- n, het aantal analyses dat nodig is om een kans 𝜸𝜸 te hebben dat ten minste één niet-conform
resultaat wordt gedetecteerd in het monster;
- 𝜸𝜸, het betrouwbaarheidsniveau;
- N, de grootte van de populatie waarvan een monster wordt genomen;
- P, het te controleren prevalentieniveau.
Het bepalen van het betrouwbaarheidsniveau en van het te controleren prevalentieniveau berust op
een voorafgaande beoordeling van de risico's die gebaseerd is op drie criteria:
1. het schadelijk effect van een gevaar, van een ziekte op het vlak van toxiciteit, virulentie of negatieve
economische impact, enz.;
2. het voorkomen in termen van geraamde prevalentie van de contaminatie, van de ziekte, enz. in de
te controleren populatie;
3. het aandeel van de populatie op de totale contaminatie van de voedselketen, op de verspreiding
of de algemene impact van de ziekte.

3.2. Criterium “schadelijk effect”
Het criterium “schadelijk effect” weerspiegelt het intrinsiek schadelijk effect van het gevaar of van een
ziekte op de gezondheid van mensen, dieren of planten. Dit criterium heeft een rechtstreekse invloed
op het te controleren prevalentieniveau (de prevalentiebovengrens die niet zou mogen worden
overschreden in de voedselketen) en speelt ook een rol bij de bepaling van het
betrouwbaarheidsniveau van het resultaat van de monstername in de voedselketen.
De ernst van de schadelijke effecten van de verschillende parameters (gevaren) wordt gequoteerd op
een schaal van 1 tot 4. Deze scores:
- houden rekening met de schadelijke effecten voor de gezondheid en met de schadelijke effecten
voor de dierlijke en de plantaardige productie (bijvoorbeeld de economische impact);
- houden desgevallend rekening met “het belang voor de goede beheersing van het
voedselveiligheidssysteem”, bijvoorbeeld voor het scoren van microbiologische indicatororganismen
(SciCom, 2010);
- worden gebruikt bij het opstellen van een programmering waarvan de hoofddoelstelling is om de
aanwezigheid van een gevaar op te sporen wanneer dit gevaar een referentiewaarde overschrijdt;
- stemmen overeen met de maximumscore voor de ernst van de schadelijke effecten van de
verschillende parameters wanneer een analyse een ‘parameterprofiel’ betreft.
De schaal van 1 tot 4 voor de quotering van de ernst van de schadelijke effecten is de volgende:
• score 1: indien het gevaar of de ziekte weinig ernstig is (met name voor de parameters die geen grote
impact hebben op de voedselveiligheid, op de dierengezondheid of de plantengezondheid en
waarvan de economische gevolgen verwaarloosbaar zijn ; het betreft hoofdzakelijk kwalitatieve
parameters);
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score 2: indien het gevaar of de ziekte vermoedelijk ernstig is (hoofdzakelijk voor de parameters die
een indicator vormen voor de hygiëne van de levensmiddelen; standaardwaarde in geval van
ontbreken van meer precieze bepaling)
• score 3: indien het gevaar of de ziekte ernstig is (hoofdzakelijk voor de agentia die gematigde ziektes
veroorzaken);
• score 4: indien het gevaar of de ziekte zeer ernstig is (bijvoorbeeld voor kankerverwekkende agentia
of ziekteverwekkers met een lage infectiedosis en/of met een hoge mortaliteit).
Deze definities van de verschillende gradaties binnen deze schaal zijn opgenomen in het document
2009/78/PCCB “Methodologie voor het opstellen van de officiële controles van het FAVV: Analyses en
inspecties” (versie 6, van toepassing vanaf 01/11/2018).
•

Rekening houdende met de evolutie van de wetenschappelijke kennis enerzijds en de databanken van
het FAVV anderzijds, wordt gevraagd om de quotering van de ernst van de schadelijke effecten die in
verband kunnen worden gebracht met de aanwezigheid van “pesticiden residuen”, “exogene
contaminanten” en “allergenen” in de voedselketen te herevalueren en desgewenst aan te vullen.

4. Advies
Voor de beoordeling van de quotering van de ernst van de schadelijke effecten van de gevaren
(parameters) worden in dit advies de schadelijke effecten voor de volksgezondheid en niet voor
planten- of dierengezondheid beschouwd. De quotering van de ernst van de schadelijke effecten houdt
geen rekening met de frequentie van voorkomen noch met de blootstelling aan het gevaar of de
parameter, maar enkel met toxicologische informatie over de dosis-respons relatie.

4.1. Pesticiden residuen
Voor de quotering van de ernst van de schadelijke effecten van pesticiden residuen wordt de
benadering zoals werd voorgesteld in het SciCom advies 18-2016 (SciCom, 2016) toegepast. Volgens
deze pragmatische benadering wordt de quotering van de ernst van de schadelijke effecten in een
eerste stap gebaseerd op de aanvaardbare dagelijkse inname of ADI. De ADI is de toxicologische
referentiewaarde om het risico van chronische blootstelling te evalueren. Ze is in het algemeen lager
dan (en in sommige gevallen gelijk aan) de acute referentiedosis of ARfD. Om ook de acute toxiciteit
in rekening te brengen, kan in een tweede stap de quotering van het schadelijk effect met een eenheid
worden verhoogd wanneer de ARfD relatief laag is, bv. wanneer deze minder dan het dubbele bedraagt
van de ADI, of niet beschikbaar is door het ontbreken van toxicologische gegevens. Deze benadering
en de toegepaste schaal voor de quotering worden in onderstaande tabel gegeven (Tabel 1).
Wanneer er geen ADI-waarde beschikbaar is, dient te worden gezocht naar alternatieve
toxiciteitgegevens (bv. van de ‘Joint FAO/WHO meeting on Pesticide Residues’ of JMPR, uit
wetenschappelijke publicaties) om op basis van expertopinie een quotering te kunnen toekennen. Bij
afwezigheid van toxicologische gegevens, wordt als voorzorgsmaatregel een quotering van 4 (“zeer
ernstig”) toegekend.
Deze benadering wordt toegepast op in Europa toegelaten en niet toegelaten pesticiden. Als voorbeeld
wordt naar het SciCom advies 05-2021 (SciCom, 2021a) verwezen. Dit advies betreft de
gevaarkarakterisering van antrachinon, chloorpyrifos, chloorpyrifos-methyl, dimethoaat, omethoaat,
tricyclazool en matrine. Het zijn pesticiden die niet (langer) toegelaten zijn en waarvoor een
genotoxisch of carcinogeen effect niet uitgesloten kan worden. Op basis van de toxicologische
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gegevens die in het advies gegeven worden, dienen deze residuen een quotering van 4 te krijgen voor
de ernst van hun schadelijk effect.
Tabel 1. Huidige, pragmatische benadering voor de quotering van het schadelijk effect van pesticidenresidu’s
ADI
(mg/kg lg/dag)
< 0,001
0,001 ≤ ADI ≤ 0,01
0,01 < ADI ≤ 0,1
0,1 < ADI
“niet noodzakelijk”
“niet beschikbaar”

Score
schadelijk
effect
4
3
2
1
1
4*

ARfD < 2 x ADI
(of ARfD “niet
beschikbaar”)
+1
+1
+1

Score
schadelijk
effect
4
4
3
2
1
4

* bij afwezigheid van toxicologische gegevens

Volgende benadering (Figuur 1) wordt toegepast voor de bepaling van de pesticiden residuprofielen
(zie (1), (3) en (4)) en voor de toekenning van een quotering aan de ernst van het schadelijk effect aan
dit profiel (zie (2)):
(1) voor de verschillende populaties van matrices (bv. bessen & klein fruit, citrusfruit, vruchtgroenten,
peulvruchten, etc.) wordt een gevaar-parameterprofiel bepaald: dit profiel wordt samengesteld uit
de residuen die op basis van de FAVV controleresultaten over de afgelopen drie jaar ten minste
éénmaal de maximale residulimiet of MRL hebben overschreden;
(2) toekenning van een quotering voor de ernst van de schadelijke effecten aan het gevaarparameterprofiel: deze toekenning is op basis van de hoogste quotering die aan één van de
residuen binnen de groep van het profiel werd toegekend;
(3) uitbreiding tot een populatie-parameterprofiel: aanvulling van het gevaar-parameterprofiel met
mogelijk andere relevante pesticiden residuen op basis van beschikbare informatie (meldingen uit
het Europese snelle waarschuwingssysteem voor levensmiddelen en diervoeders (‘Rapid Alert
System for Food and Feed’, RASFF), controleresultaten van andere landen of sectoren, EFSA
rapporten, etc.);
(4) rationalisering van de verplicht te analyseren populatie-parameterprofielen tot laboparameterprofielen rekening houdend met de beschikbare multi- en single-residu
analysemethoden: door combinatie van verschillende analysemethodes kunnen bijkomende
residuen in de betreffende populatie van matrices geanalyseerd worden. De laboparameterprofielen omvatten minstens alle residuen uit de populatie-parameterprofielen. Alle
resultaten bekomen via de labo-parameterprofielen voor de betreffende populatie van matrices
worden gerapporteerd.
Vertrekkende van een profiel van bv. 17 residuen in stap (1), uitgebreid tot 150 à 200 residuen in stap
(3) kunnen uiteindelijk in stap (4) meer dan 450 residuen via multi-residu en single-residu methoden
geanalyseerd worden in de betreffende populatie van matrices. Een praktisch voorbeeld wordt in
bijlage 1 gegeven.
Deze pragmatische en werkbare benadering sluit aan bij het doel van het analyseprogramma, nl. de
opsporing van niet-conformiteiten. Het gevaar-parameterprofiel voor een bepaalde populatie van
matrices wordt elk jaar opnieuw herbekeken.
Het Wetenschappelijk Comité heeft geen bemerkingen bij de toekenning van de scores aan de ernst
van het schadelijke effecten van pesticiden residuen of van een profiel van deze residuen.
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Figuur 1. Benadering voor de toekenning van een quotering aan de ernst van het schadelijk effect van een
profiel van pesticiden residuen
(*) op basis van de hoogste quotering die aan één van de residuen binnen de groep van het profiel toegekend werd

4.2. Exogene chemische contaminanten
Het luik ‘exogene contaminanten’ binnen het analyseprogramma omvat een grote groep van
parameters waaronder (zware) metalen en metalloïden, persistente organische polluenten,
componenten die kunnen migreren uit materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact
komen, maar ook straling en radioactiviteit (zie ook SciCom, 2021 b & c, 2020 a & b). Er wordt
aanbevolen om voor de toekenning van een score aan de ernst van de schadelijke effecten van deze
chemische contaminanten een gelijkaardige benadering als toegepast voor de pestidicenresiduen
(Tabel 1) te volgen.
De voorgestelde benadering voor chemische contaminanten is in eerste instantie gebaseerd op de
chronische gezondheidsgerelateerde toetsingswaarde (‘Health-Based Guidance Value’, HBGV), zoals
de ADI. Wanneer deze niet beschikbaar is, kan de quotering op andere beschikbare toxicologische
referentiepunten worden gebaseerd, zoals bv. de BMDL (‘Benchmark Dose 95% Lower confidence
limit’), de NOAEL (‘No Observed Adverse Effect Level’) of de LOAEL (‘Lowest Observed Adverse Effect
Level’), en dit in combinatie met de ‘Margin of Exposure’ (MOE) benadering. Aldus kan analoog aan de
HBGV, een indicatieve waarde worden bekomen waarboven de blootstelling weinig zorgwekkend is
(SciCom, 2019).
Indien de toxicologische informatie over een chemische contaminant ontoereikend is, kan de
quotering worden gekoppeld aan:
(i) de drempelwaarden bekomen door toepassing van het ‘Threshold of Toxicological Concern’ (TTC)
concept, of
(ii) expertopinie waarbij (a) uit voorzorg een quotering van 4 kan worden toegekend wanneer er
indicaties zijn van zeer ernstige schadelijke gezondheidseffecten (bv. genotoxiciteit), of (b) de
standaardwaarde van 2 kan worden toegekend wanneer er geen indicaties zijn van mogelijke
ernstige schadelijke gezondheidseffecten (zie ‘score 2’ onder 3.2).
Deze benadering wordt schematisch in tabel 2 weergegeven.
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Een overzicht van de verschillende parameters die in het luik ‘exogene contaminanten’ van het
analyseprogramma vervat zitten, wordt in bijlage 2 gegeven. In dit overzicht worden eveneens de
quotering die momenteel aan deze parameters is toegekend en de door het Comité voorgestelde
quotering samen met de argumentatie waarop deze voorgestelde quotering is gebaseerd, gegeven.
Specifiek m.b.t. het parameterprofiel “zware metalen meststoffen”, wordt opgemerkt dat momenteel
een score van 3 aan het profiel wordt toegekend, en dit op basis van de ernst van het schadelijk effect
voor planten. De parameters opgenomen in dit profiel zijn onder meer arseen (As), cadmium (Cd) en
chroom (Cr). Het gevaar van deze elementen schuilt echter vooral in het feit dat ze kunnen
accumuleren in gewassen en zo in de voedselketen terecht komen. Het Comité kent daarom een
quotering voor de ernst van de schadelijke effecten aan dit profiel toe op basis van de hoogste score
van de individuele parameters in het profiel en met het oog op de volksgezondheid. De quotering van
de ernst van de schadelijke effecten houdt volgens de definitie geen rekening met de
blootstellingsroute (bv. meststoffen) van de parameters.
Tabel 2. Voorgestelde pragmatische benadering voor de quotering van het schadelijk effect van chemische
contaminanten
Score
schadelijk
effect

Gezondheidsgerelateerde
toetsingswaarde (HBGV) (1)
(mg/kg lg/dag)

4

HBGV < 0,001

3

0,001 ≤ HBGV ≤ 0,01

2

0,01 < HBGV ≤ 0,1

1

TTC (2)
Waarschuwing voor mogelijke
genotoxische carcinogeniciteit:
0,0025 µg/kg lg/dag
organofosfaten/carbamaten:
0,3 µg/kg lg/dag
Cramer klasse II & III:
resp. 9,0 en 1,5 µg/kg lg/dag
Cramer klasse I:
30 µg/kg lg/dag

expertopinie

Voorzorgsbenadering bij
indicaties van mogelijke
ernstige schadelijk
gezondheidseffecten

standaardwaarde in geval
van ontbreken van meer
precieze bepaling

0,1 < HBGV
Onvoldoende gegevens
(1)
of indicatieve waarde waarboven de blootstelling weinig zorgwekkend is, afgeleid via beschikbare
toxicologische referentiepunten, zoals bv. de BMDL, de NOAEL of de LOAEL, in combinatie met de MOE
benadering
(2)
EFSA (2019)

De scores die voor de chemische contaminanten worden voorgesteld, zijn gebaseerd op de ernst van
de schadelijke effecten bij de mens. Echter, ook voor dieren zou een schadelijk effect met een andere
gevoeligheid en bijgevolg een andere score voor de ernst van de schadelijke effecten kunnen worden
verondersteld, afhankelijk van de diersoort, de duur van blootstelling, enz. In het algemeen worden
toxicologische referentiewaarden voor de mens geëxtrapoleerd uit dosis-respons data bekomen via
dierproeven, waarbij de meest gevoelige diersoort en het meest kritisch schadelijke effect beschouwd
wordt. Met betrekking tot (zware) metalen daarentegen (bv. arseen, lood, cadmium, (methyl)kwik),
zijn verschillende referentiewaarden gebaseerd op epidemiologische studies (EFSA, 2010, 2011, 2012,
2014, 2021). Er kan aangenomen worden dat de schadelijke effecten van deze metalen voor dieren
minder ernstig zullen zijn waardoor m.b.t. dierengezondheid een lagere quotering overwogen kan
worden. Echter, indien verdere accumulatie in de voedselketen relevant blijkt, met name in dierlijke
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weefsels bestemd voor consumptie, dient bij de toekenning van een score dit risico voor de
volksgezondheid mee beschouwd te worden.

4.3. Allergenen
De quotering van de ernst van de schadelijke effecten van allergenen wordt bemoeilijkt doordat het
schadelijk effect van een allergeen afhankelijk is van de gevoeligheid van de persoon en een allergeen
verschillende types van reacties kan uitlokken (gaande van mild tot lethaal), en helemaal geen reactie
bij een niet-allergische consument. Momenteel is de quotering van de ernst van de schadelijke
effecten van allergenen gebaseerd op de ernst van de allergische reactie, de incidentie van de reactie
(i.e. het aantal gevallen van het beschouwde effect in een populatie over een bepaalde periode), de
prevalentie van de voedselallergie (i.e. aantal allergische personen in een populatie over een bepaalde
periode) en het allergisch potentieel (i.e. op basis van de minimale hoeveelheid van het allergeen dat
een allergische reactie veroorzaakt of de uitlokkende dosis) (SciCom, 2018). Er zijn echter geen
betrouwbare gegevens beschikbaar m.b.t. de prevalentie van voedselallergieën in België. Bovendien
is de link tussen een specifiek allergeen en de aard van de reactie niet goed gedocumenteerd en niet
altijd consistent.
In tegenstelling tot pesticiden en exogene chemische contaminanten, vormen allergenen eerder een
acuut dan een chronisch gevaar en dit voor een beperkt deel van de bevolking. Bovendien wordt het
allergisch potentieel van een proteïne uitgedrukt als dosis en onafhankelijk van het lichaamsgewicht
(SciCom, 2017). Bijgevolg kan de benadering voor de toekenning van een quotering aan de ernst van
de schadelijke effecten zoals voorgesteld in Tabel 1 voor pesticiden en in Tabel 2 voor chemische
contaminanten, niet zonder meer toegepast worden op allergenen. Analoog aan de quotering van de
ernst van de schadelijke effecten van pesticiden en chemische contaminanten, kan de quotering van
de ernst van een allergische reactie wel gebaseerd worden op het allergisch potentieel van een
proteïne.
Het allergisch potentieel van een proteïne wordt uitgedrukt via de uitlokkende dosis (ED of ‘eliciting
dose’). Dit is een allergene drempelwaarde die via statistische modellering van individuele
drempelwaardedistributies voor een populatie afgeleid kan worden, namelijk distributies van
individuele NOAEL- of LOAEL-waarden. In deze context is de NOAEL de hoogst geteste dosis van een
allergeen die geen reactie veroorzaakt bij een allergisch persoon en de LOAEL de laagste dosis van een
allergeen waarbij een allergisch persoon een reactie vertoont in een provocatiestudie. De
drempelwaarde voor een populatie of de uitlokkende dosis EDp (‘eliciting dose’) wordt gedefinieerd
als de hoeveelheid van een proteïne die een reactie veroorzaakt in een gevoelige populatie of bij een
bepaald percentage ‘p’ van deze populatie. M.a.w., een ED05 is de dosis waarbij er theoretisch een
kans van 5 op 100 is dat een gevoelig persoon reageert of, anders gesteld, die bescherming biedt aan
95% van de allergische populatie.
EDp-waarden laten een vergelijking van de allergische potentie van proteïnen toe. Echter, omdat
drempelwaardedistributies of ED-curves elkaar kunnen kruisen, is het soms moeilijk om te beslissen
welke van twee allergenen het meest allergisch is. Daarom stelt het Comité voor om de quotering van
de ernst van een allergische reactie te baseren op de allergene referentiedosis (RD). Deze allergene
referentiedosis is gebaseerd op een specifieke EDp-waarde (zie verder).
De voorgestelde schaalverdeling op basis van een gegeven allergene referentiedosis wordt in
onderstaande tabel gegeven (Tabel 3). Voor de allergenen wordt een quotering van 4 voor de ernst
van de schadelijke effecten niet nodig geacht. Ofschoon een allergische reactie ernstig kan zijn, wordt
een quotering van 4 toegekend indien het gevaar of de ziekte op basis waarvan de toxicologische
referentiewaarde werd afgeleid, zeer ernstig is. Een RD wordt afgeleid van EDp-waarden, dosissen
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waarbij alle optredende symptomen tot een milde of matige categorie behoren (zie verder). Bij gebrek
aan gegevens, kan de standaardwaarde van 2 worden toegekend.
Tabel 3. Voorstel van pragmatische benadering voor de quotering van het schadelijk effect van allergenen op
basis van de allergene referentiedosis (RD)
Score
schadelijk effect
3

Referentiedosis (1)
(mg)
RD ≤ 1

2

1 < RD ≤ 10

1

standaardwaarde in geval van
ontbreken van meer precieze bepaling

> 10
Onvoldoende gegevens
(1)
bij afwezigheid van een RD, wordt de gemiddelde ED05 beschouwd

Toepassing van deze voorgestelde benadering voor de quotering van de ernst van het schadelijk effect
van de allergenen die in het FAVV controleplan opgenomen zijn, wordt in Tabel 4 gegeven.
De referentiedosissen die in aanmerking worden genomen, zijn deze die in een recent ‘FAO/WHO
expert consultation’ document (FAO/WHO, 2021) worden aanbevolen. Deze referentiedosissen zijn
gebaseerd op de ED05-waarden die door Remington et al. (2020) en Houben et al. (2020) worden
gerapporteerd. Voor de allergenen waarvoor in het FAO/WHO-document geen referentiedosis wordt
voorgesteld (dit zijn de allergenen die niet prioritair bevonden werden), baseert het Comité zich voor
de quotering van de ernst van het allergene effect op de gemiddelde ED05-waarden zoals gegeven in
Remington et al. (2020) en Houben et al. (2020). De keuze voor de ED05 in plaats van bv. de ED01
wordt gestaafd door de argumenten die in het SciCom advies 24-2017 worden gegeven (SciCom, 2017)
alsook door het feit dat de keuze van een referentiedosis in het FAO/WHO-document gebaseerd is op
een ED05-waarde. Op basis van de door Remington et al. (2020) en Houben et al. (2020)
gemodelleerde waarden bleek dat alle symptomen die zich voordoen tot een dosis gelijk aan de ED05waarde tot een milde of matige categorie te behoren. Ofschoon uit de analyse van klinische gegevens
bleek dat tot 5% van de reacties bij een dosis gelijk aan zowel de ED01 als de ED05 als anafylaxie kan
worden geclassificeerd, was geen van de reacties ernstig volgens de definitie van de Wereld Allergie
Organisatie, de ‘World Allergy Organization’ of WAO (WAO, 2020). Anafylaxie kent verschillende
gradaties, gaande van lichte bronchospasmen (bv. hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid)
tot anafylactisch shock, en de meeste anafylactische reacties zijn op zichzelf niet levensbedreigend
(WAO, 2020). Fatale voedsel anafylaxie is het meest extreme effect dat kan optreden. Dit is echter zeer
zeldzaam en komt voor bij minder dan 1 per 100.000 persoonsjaren in geval van voedselallergie
(Turner et al., 2022).
De ED05-waarden werden door Remington et al. (2020) en Houben et al. (2020) op basis van discrete
en cumulatieve dosisreeksen gemodelleerd. In de provocatiestudies wordt namelijk met korte
tussenpozen (gewoonlijk tussen 15 en 30 min) een toenemende dosis toegediend om de NOAEL en de
LOAEL van de allergische persoon vast te stellen. Omdat niet kan worden uitgesloten dat in sommige
gevallen een eerdere dosis bijdroeg aan de totale dosis die allergische symptomen veroorzaakte bij de
geteste persoon, kunnen cumulatieve dosisreeksen aangewezen zijn voor het vaststellen van de
NOAEL- en LOAEL-waarden. Allergische symptomen kunnen zich echter al binnen enkele minuten na
de inname van een allergeen ontwikkelen, waardoor discrete dosisreeksen eveneens geschikt kunnen
zijn. Er wordt aanbevolen om voor de risicobeoordeling zowel de discrete als cumulatieve dosisreeksen
in aanmerking te nemen (Houben et al., 2020).
Er dient aangestipt te worden dat de referentiedosissen en ED05-waarden weergegeven in tabel 4 niet
automatisch een nieuw voorstel van allergene referentiedosissen van het Wetenschappelijk Comité
impliceren. Dit wordt in een afzonderlijk eigen initiatief advies van het Wetenschappelijk Comité
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behandeld (SciCom dossier 2021/22, “Referentiedosissen voor allergenen (actualisatie advies 242017)”, lopende).
Tabel 4. Voorgestelde quotering van de ernst van het schadelijk effect van de allergenen die door het FAVV
gecontroleerd worden

Parameter “allergenen
van …”

Momenteel
toegekende
quotering

Aardnoten
Amandelnoten
Eieren
Hazelnoten
Melk (6)
Walnoten
Paranoten
Cashewnoten
Pecannoten
Macadamianoten
Selderij
Mosterd
Lupine
Sesamzaad
Schaaldieren
Weekdieren
Vis
Soja
Pistachenoten
Gluten
Noten en aardnoten (13)

3
3
3
2 (5)
3
2 (5)
3
3
3
3
1
1
1
1
2
1
2
1
3
2
3

Betreft: allergenen van
aardnoten, amandelnoten,
cashewnoten, hazelnoten,
macadamianoten,
paranoten, pecannoten,
pistachenoten en walnoten

Geselecteerde referentiedosis (RD) of ED05 (1)
[mg proteïne]
ED05 [95% BI] (3)
Allergene
referentie- Houben et al. (2020); Remington et al.
(2020)
dosis
(FAO/WHO,
Cumulatieve
Discrete dosisreeks
2021)
dosisreeks
2
2,1 [1,2 – 4,6]
3,9 [2,8 – 7,1]
1 (4)
/
/
2
2,3 [1,2 – 4,7]
2,4 [1,3 - 5,3]
3
3,5 [1,3 - 12,1]
4,7 [1,7 – 15,7]
/
2,4 [1,3 – 5,0]
3,1 [1,6 – 6,6]
1
0,8 [0,1 - 8,9]
1,2 [0,1 - 13,0]
/
/
/
1
0,8 [0,2 – 5,0]
1,6 [0,4 – 9,4]
1(8)
/
/
/
/
/
/
1,5 [0,3 - 11,8]
1,3 [0,2 - 7,9]
/
0,4 [0,1 – 3,6]
0,5 [0,09 – 3,9]
/
15,3 [6,7 - 47,0]
16,8 [4,7 – 70,0]
/
2,7 [0,4 – 33,6]
4,2 [0,6 – 57,7]
200 (9)
280 [69,3 - 880]
429 [94,0 – 1854]
/
/
/
5
12,1 [4,5 – 43,9]
15,6 [4,6 – 102]
/
10,0 [2,2 - 54,6]
14,1 [3,1 – 76,2]
(11)
1
/
/
5 (12)
6,1 [2,6 – 15,6]
9,3 [3,9 – 24,9]

Voorstel van
nieuwe
quotering (2)
2
3
2
2
2
3
3 (7)
3
3
3 (7)
2
3
1
2
1
2 (10)
2
2
3
2
3

aangeduid in het groen; de aangeduide referentiedosissen en ED05-waarden impliceren geen voorstel van het
Wetenschappelijk Comité van nieuwe allergene referentiedosissen. Dit wordt in een afzonderlijk eigen initiatief
advies van het Wetenschappelijk Comité behandeld (SciCom dossier 2021/22, “Referentiedosissen voor
allergenen (actualisatie advies 24-2017)”, lopende); (2) volgens de benadering weergegeven in Tabel 3; (3) ED05
waarde [95% betrouwbaarheidsinterval] bepaald op basis van discrete en cumulatieve dosisreeksen; (4)
voorlopige referentiedosis; (5) er wordt opgemerkt dat in SciCom advies 04-2018 (SciCom, 2018) een quotering
van 3 voorgesteld werd voor de ernst van het schadelijk effect van deze allergenen; (6) De FAVV
parameterdatabank bevat de afzonderlijke vermelding van ‘wei eiwit’. Eenzelfde quotering voor de ernst van het
schadelijk effect als voor melk kan toegekend worden aan deze parameter; (7) gelijkaardig als voor andere noten;
(8)
samen met walnoten beschouwd; (9) i.e. voor garnaal; (10) bij gebrek aan solide gegevens, wordt een
standaardscore van 2 toegekend; (11) samen met cashewnoten beschouwd; (12) i.e. voor tarwe; (13) te analyseren
parameterprofiel; de hoogste quotering van de individuele parameters wordt aan het profiel toegekend.
(1)

15/40

ADVIES 04-2022

Quotering schadelijk effect pesticiden, exogene contaminanten, allergenen

Toepassing van de in tabel 3 voorgestelde benadering leidt tot een verlaging van de quotering voor de
ernst van het allergene effect van aardnoten (pinda), eieren, melk en schaaldieren, en tot een
verhoging van de quotering voor de ernst van het allergene effect van selderij, mosterd, sesamzaad,
weekdieren en soja (Tabel 4). Ofschoon een voedselallergie voor weekdieren via het proteïne
tropomyosine eerder geassocieerd lijkt met een allergie voor schaaldieren (zie SciCom dossier
2021/22, “Referentiedosissen voor allergenen (actualisatie advies 24-2017)”, lopende), wordt bij
gebrek aan solide gegevens over de allergene potentie van weekdieren de voorkeur gegeven aan een
standaardscore van 2 voor de ernst van het allergene effect van weekdieren.
De voorgestelde quotering dient opnieuw te worden geëvalueerd wanneer aanvullende, grotere
datasets die de modellering van de populatie dosisverdeling rond lagere ED-waarden nauwkeuriger
maken of bijkomende studies om de geselecteerde ED05 of RD te valideren, beschikbaar zijn.
Tot slot wordt nogmaals opgemerkt dat de quotering van de ernst van de allergene effecten enkel
rekening houdt met de allergene potentie (d.w.z. het dosis-respons verband) en niet met het risico.
Het risico van allergenen wordt bijkomend bepaald door de portiegrootte.

5. Onzekerheden
De onzekerheden in dit advies hebben te maken met deze die inherent zijn aan expertopinie.

6. Conclusies
Het Wetenschappelijk Comité heeft geen bemerkingen bij de toekenning van de scores aan de ernst
van de schadelijk effecten van pesticiden residuen, maar stelt een aantal wijzigingen voor in de
quotering van de schadelijke effecten van bepaalde parameters toegepast in het analyseprogramma
van exogene contaminanten en allergenen. Analoog aan de benadering gevolgd voor pesticiden
residuen, wordt de quotering van de ernst van de schadelijke effecten voor de volksgezondheid van
deze twee grote groepen van parameters beoordeeld op basis van een koppeling van de
quoteringsschaal van 1 tot 4 aan beschikbare toxicologische informatie of informatie m.b.t. het
allergisch potentieel (d.w.z. het dosis-respons verband).

Voor het Wetenschappelijk Comité,
De Voorzitster,

Dr. L. Herman (Get.)
28/03/2022
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Voorstelling van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV
Het Wetenschappelijk Comité (SciCom) is een adviesorgaan ingesteld bij het Belgisch Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat onafhankelijk wetenschappelijk
advies verschaft met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in de voedselketen en dit op
vraag van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV, de Minister die bevoegd is voor de
voedselveiligheid of op eigen initiatief. Het Wetenschappelijk Comité wordt administratief en
wetenschappelijk ondersteund door de Stafdirectie voor Risicobeoordeling van het Agentschap.
Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit 22 leden die benoemd zijn bij koninklijk besluit op basis van
hun wetenschappelijke expertise in domeinen die te maken hebben met de veiligheid van de
voedselketen. Het Wetenschappelijk Comité kan bij de voorbereiding van een advies beroep doen op
externe deskundigen die geen lid zijn van het Wetenschappelijk Comité. Net als de leden van het
Wetenschappelijk Comité dienen zij in staat te zijn om onafhankelijk en onpartijdig te kunnen werken.
Om de onafhankelijkheid van de adviezen te waarborgen worden potentiële belangenconflicten
transparant beheerd.
De adviezen zijn gebaseerd op een wetenschappelijke beoordeling van de vraagstelling. Zij vertolken
het standpunt van het Wetenschappelijk Comité dat in consensus is genomen op basis van
risicobeoordeling en de bestaande kennis over het onderwerp.
De adviezen van het Wetenschappelijk Comité kunnen aanbevelingen bevatten voor het
controlebeleid van de voedselketen of voor de belanghebbende partijen. De opvolging van de
aanbevelingen voor het beleid behoort tot de verantwoordelijkheid van de risicomanagers.
Vragen over een advies kunnen gericht worden aan het secretariaat van het Wetenschappelijk Comité:
Secretariaat.SciCom@favv.be.

Leden van het Wetenschappelijk Comité
Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden:
A. Clinquart 1, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, J. Dewulf, L. De Zutter, A. Geeraerd, N.
Gillard, L. Herman, K. Houf, N. Korsak, L. Maes, M. Mori, A. Rajkovic, N. Roosens, C. Saegerman, M.-L.
Scippo, P. Spanoghe, K. Van Hoorde, Y. Vandenplas, F. Verheggen, P. Veys 2, S. Vlaeminck
1

lid tot december 2021; 2 lid vanaf 1 januari 2022

Belangenconflict
Er werden geen belangenconflicten vastgesteld.
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Dankbetuiging
Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor Risicobeoordeling en de leden van de
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies en de twee deep readers (Y. Vandenplas en
P. Delahaut).

Samenstelling van de werkgroep
De werkgroep was samengesteld uit:
Leden van het Wetenschappelijk Comité:
Externe experten:
Dossierbeheerder:

B. De Meulenaer (verslaggever), N. Gillard, A. Rajkovic,
M.-L. Scippo, P. Spanoghe
E. Van Hoeck (Sciensano), N. Waegeneers (Sciensano)
W. Claeys

De activiteiten van de werkgroep werden opgevolgd door volgend lid van de administratie (als
waarnemer): J.-P. Maudoux (FAVV)

Wettelijk kader
Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen, inzonderheid artikel 8;
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen;
Huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende
de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de Minister op 24 september
2020.

Disclaimer
Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen indien
nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze versie.
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Bijlage 1. Voorbeeld van de toekenning van een score aan een profiel van
pesticiden residuen
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Bijlage 2. Quotering voor de ernst van het schadelijk effect voor de volksgezondheid voor de parameters en
parameterprofielen van de categorie “exogene contaminanten”

Chemische elementen en afgeleiden
Antimoon (Sb)
Arseen (As)

2
3

Anorganisch arseen (iAs)
[Arseen (As) – Arsenobetaïne]

3
3

1

argumentatie

IARC
classificatie 1

Voorgestelde
score

Parameter

Toegekende
score

De parameters en de parameterprofielen in onderstaande tabel zijn weergegeven volgens de omschrijving, indeling en weergave in de FAVV databank.

3
1-4

afhankelijk van
de
geanalyseerde
matrix

4
4

/
1

Referentie

TDI = 6 µg/kg lg per dag
WHO (2003)
De toxische effecten van As worden niet bepaald door de totale EFSA (2021a, 2014a
concentratie van het element, maar zijn sterk afhankelijk van de chemische
& 2009a)
vorm of species waarin As voorkomt. In vissen en schaaldieren
bijvoorbeeld, worden zeer hoge totale As concentraties aangetroffen, maar
is dit As bijna uitsluitend aanwezig onder de vorm van het niet toxische
arsenobetaïne (AsB). Indien de analyse enkel matrices van mariene
oorsprong betreft, kan de quotering voor As verlaagd worden naar 1 (er
werd geen toxicologische referentiewaarde gevonden voor AsB;
classificatie in IARC groep 3). In levensmiddelen van terrestrische
oorsprong, zoals granen en graanproducten, zijn de totale As concentraties
lager, maar is As hoofdzakelijk aanwezig onder de veel meer toxische
anorganische vormen. Zo verwijst de parameter [arseen – arsenobetaïne]
naar anorganisch arseen (iAs) en eventueel arsenosuikers en -lipiden. In de
wetenschappelijke literatuur is er nog onduidelijkheid rond de toxiciteit van
deze laatstgenoemde arseenvormen, maar wordt er aangenomen dat ze

https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/ (consulted: October 2021)
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IARC
classificatie 1

Toegekende
score

Parameter

Voorgestelde
score
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Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kwik (Hg)
Methylkwik
Lood (Pb)

2
3
3
3
3

1
4
4
4
4

Zware Metalen Meststoffen

3

4

Arseen (As) (toegekend
Cadmium (Cd) op basis van
Chroom (Cr) schadelijk
Cobalt (Co) effect voor
Koper (Cu) planten)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

2

/
1
3
2B
2B

argumentatie

een zekere toxiciteit kunnen hebben. Voor iAs werd in de EFSA Open Food
Tox database 2 een (voorlopige) TWI van 1,5 µg/kg lg per week gegeven.
Echter, deze werd niet meer geschikt bevonden en een BMDL01 tussen 0,3
en 8 µg/kg lg per dag werd door de EFSA als referentiewaarde bepaald. Op
basis van deze waarden dient de quotering voor de ernst van het schadelijk
effect van deze parameter 4 te zijn.
TDI = 0,21 mg/kg lg per dag
TWI = 2,5 µg/kg lg per week
PTWI voor anorganisch Hg = 4,0 μg/kg lg per week
PTWI = 1,3 µg/kg lg per week
BMDL01 (ontwikkelingsneurotoxiciteit) = 0,50 µg/kg lg per dag;
BMDL01 (systolische bloeddruk) = 1,50 µg/kg lg per dag;
BMDL10 (prevalentie van chronische nierziekte) = 0,63µg/kg lg per dag
Op basis van het schadelijk effect voor de mens en de hoogst toegekende
quotering aan de parameters opgenomen in het profiel.

Referentie

WHO (2017)
EFSA (2011a)
EFSA (2012a)
EFSA (2012a)
EFSA (2010a)

https://www.efsa.europa.eu/en/data-report/chemical-hazards-database-openfoodtox (consulted: October 2021)
23/40

IARC
classificatie 1

Voorgestelde
score

Parameter

Quotering schadelijk effect pesticiden, exogene contaminanten, allergenen
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Diverse
Asbest

4

2

1

Detergenten

2

2

/

Tributyltin

3

4

/

Melamine
MOSH (C10-15)
MOSH (C16-35)
MOSH (C36-56)
MOAH (C10-15)
MOAH (C16-35)

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
4
4

2B

Alcoholethoxylaten AEO C10, AEO C11,
AEO C12, AEO C13, AEO C14, AEO C15,
AEO C16 , AEO C17
en AEO C18 (som lineair & vertakt)
Alkylfenolethoxylaten APEO C10, APEO
C11, APEO C12, APEO C13, APEO C14,
APEO C15, APEO C16, APEO C17, APEO
C18, APEO C19, APEO C6, APEO C7,
APEO C8 en APEO C9
Som alcoholethoxylaten (C10-C18) en
alkylfenolethoxylaten (C6-C19)

argumentatie

Referentie

Asbest is vooral toxisch via inhalatie. Hoewel asbest carcinogeen is via
inhalatie, ondersteunen de epidemiologische studies niet de hypothese
dat inname van asbest leidt tot een verhoogd risico op kanker. Omdat er
onvoldoende informatie is over de schadelijke effecten via inname, wordt
als score een standaardwaarde van 2 toegekend.
Dit parameterprofiel werd tot en met 2016 geanalyseerd in de context
van een onrechtmatig gebruik bij het vervaardigingsprocédé van
bijenwaswafels of kunstraten (o.m. voor het makkelijker loskomen van de
waswafels uit de mal). Deze detergenten zouden echter direct toxisch
voor bijen kunnen zijn, alsook de toxiciteit kunnen verhogen van bepaalde
residuen (meer bepaald van neonicotinoïden) die mogelijk aanwezig zijn
in was (synergie).
Gezien de beperkte informatie over de toxiciteit voor bijen, wordt op
basis van expertopinie een score van 2 (standaardwaarde) toegekend.

EPA (2021)
WHO (2021)

Groep-TDI (tributyltin, triphenyltin, dibutyltin, di-n-octyltin) = 0,25 μg/kg lg
per dag
WHO richtlijnwaarde tributyloxide = 0,0003 mg/kg lg per dag
(NOAEL=0,025 mg/kg lg per dag)
TDI= 0,2 mg/kg lg per dag
Zie MOSH
Zie MOSH
Zie MOSH
Zie MOAH
Zie MOAH

SciCom (2018a)

EFSA (2004a)
WHO (1999)
EFSA (2010b)
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3
3

4
1

/

3

4

/

2

3

/

Koolwaterstoffen
tetrachloroethyleen
trichloroethyleen
1,2-dichloorethaan

3
3
3

2
3
4

2A
1
2B

benzo(a)pyreen
PCB105

3
3

4
4

1
1

MOAH (C36-56)
MOSH

MOAH

Perchloraat

MOSH (C10-15)
MOSH (C16-35)
MOSH (C36-56)
MOAH (C10-15)
MOAH (C16-35)
MOAH (C36-56)
MOAH (C10-15)
MOAH (C16-35)
MOAH (C36-56)

argumentatie

Zie MOAH
NOAEL= 19 mg/kg lg per dag (MOE = 100)
De accumulatie van MOSH in humaan weefsel is een ongewenst effect,
maar een duidelijk bewijs van klinische relevantie ontbreekt.

MOAH met drie of meer, niet- of enkelvoudig gealkyleerde, aromatische
ringen kunnen mutageen en carcinogeen zijn. Bij afwezigheid van
toxicologische gegevens, wordt uit voorzorg een quotering van 4
voorgesteld.
PTDI = 0,01 mg/kg lg per dag (gebaseerd op een BMDL10 = 0,11 mg/kg lg
per dag)
TDI = 14 µg/kg lg per dag
TDI (WHO) = 1,46 µg/kg lg per dag
Op basis van TTC = 1,5 µg/kg lg per dag (Cramer klasse III) zou een score
van 3 kunnen worden toegekend, maar op basis van de drinkwater
richtlijn van 0,03 mg/L, wat overeenkomt met een inname van 0,64 µg/kg
lg per dag voor een persoon van 70 kg met een waterconsumptie van 1,5 L
per dag, een score van 4. Uit voorzorg wordt een score van 4
weerhouden.
RfD (orale blootstelling) = 3x10-4 mg/kg lg per dag
PCB105 is een mono-ortho dioxine-achtige PCB met een WHO(2005)TEFwaarde van 0,00003. Op basis van de TWI van 2,0 pg WHO(2005) TEQ/kg lg

Referentie

EFSA (2012b)
SciCom (2017)

EFSA (2012b)
SciCom (2017)
WHO (2017)
WHO (2017)
WHO (2017)
WHO (2017)

EPA (2021)
EFSA (2018a)
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Benzeen

3

4

1

Furaan

3

4

2B

Dioxines en dioxine-achtige PCB's
Trihalomethanen
Bromoform
Chloroform
Dibromochloromethaan
Dichlorobromomethaan
Trihalomethanen Som

4
2

4
3

/

Polyaromatische koolwaterstoffen
5-Methylchryseen
acenaphteen
acenaphtyleen
benzo(a)anthraceen
benzo(a)pyreen
Benzo(b)fluorantheen
Benzo(c)fluoreen
Benzo(g,h,i)peryleen
Benzo(j)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen

3

4

3
2B
3
2B
/

argumentatie

per week voor dioxines en dioxine-achtige PCB’s, komt dit voor PCB105
overeen met een TWI van 0,67 µg/kg lg per week.
MRL (ATSDR) = 0,5 µg/kg lg per dag
RfD (EPA) = 4 µg/kg lg per dag (op basis van een BMDL = 1,2 mg/kg lg per
dag)
BMDL10 (niet-neoplastische effecten) = 0,064 mg/kg lg per dag (MOE =
100)
BMDL10 (neoplastische effecten) = 1,31 mg/kg lg per dag (MOE =10.000)
TWI = 2,0 pg WHO2005 TEQ/kg lg per week
Bromoform: RfD = 0,02 mg/kg lg per dag (NOEL= 17,9 mg/kg lg per dag)
→ Chloroform: RfD = 0,01 mg/kg lg per dag (BMDL10= 1 mg/kg lg per dag)
Dibromochloromethaan: 0,02 mg/kg lg per dag (NOEL=21,4 mg/kg lg per
dag)
Dichlorobromomethaan: 0,02 mg/kg lg per dag (LOAEL=17,9 mg/kg lg per
dag)
Op basis van de hoogst toegekende quotering aan de parameters
opgenomen in het profiel;
Zie benzo(a)pyreen

Referentie

ATSDR (2007)
EPA (2021)
EFSA (2017a)
EFSA (2018a)
EPA (2021)
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PAK’s water

chryseen
Cyclopenta(c,d)pyreen
Dibenzo(a,e)pyreen
Dibenzo(a,h)anthraceen
Dibenzo(a,h)pyreen
Dibenzo(a,i)pyreen
Dibenzo(a,l)pyreen
fluoranteen
Indeno(1,2,3,c,d)pyreen
PAK's som
Phenantreen
pyreen

benzo(a)pyreen
Benzo(b)fluorantheen
Benzo(g,h,i)peryleen
benzo(k)fluorantheen
Indeno(1,2,3,c,d)pyreen
PAK's som
PAK's nat min water
benzo(a)pyreen
Benzo(b)fluorantheen
Benzo(g,h,i)peryleen
benzo(k)fluorantheen
fluoranteen
Indeno(1,2,3,c,d)pyreen
PAK's som

IARC
classificatie 1

Toegekende
score

Parameter
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Voorgestelde
score

ADVIES 04-2022

argumentatie

4

4

/

Op basis van de hoogst toegekende quotering aan de parameters
opgenomen in het profiel;
Zie benzo(a)pyreen

3

4

/

Op basis van de hoogst toegekende quotering aan de parameters
opgenomen in het profiel;
Zie benzo(a)pyreen

Referentie
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Parameter

Voorgestelde
score

ADVIES 04-2022

PAK 4 EFSA

3

4

/

PCB's

3

3

1*

PBDE

PBB

benzo(a)anthraceen
benzo(a)pyreen
Benzo(b)fluorantheen
chryseen
PAK4 (som: BaP, BA, BbF, CRY)
PCB SOM
PCB101
PCB138
PCB153
PCB180
PCB28
PCB52
BDE-100
BDE-153
BDE-154
BDE-183
BDE-209
BDE-28
BDE-47
BDE-99
PBDE Som
DecaBB #210F
DiBB #15

argumentatie

Referentie

Op basis van de hoogst toegekende quotering aan de parameters
opgenomen in het profiel;
Zie benzo(a)pyreen

NOAEL (NDL-PCBs) = 500 µg/kg lg per dag
NOAEL (PCB 153) = 1,2 mg/kg lg per dag
NOAEL (PCB 28) = 400 µg/kg lg per dag

EFSA (2005)

* voor NDL-PCBs; Het IARC deelt de DL-PCBs 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156,
157, 167, 169, 189 in groep 1, maar merkt op dat het carcinogene karakter van
PCBs niet toegekend kan worden aan de carcinogeniciteit van DL-PCBs alleen
(IARC, 2016)

3

4

2A

Voor BDE-153:
BMDL10 (EFSA) = 83 µg/kg lg per dag
RfD (EPA) = 2x10-4 mg/kg lg per dag (gebaseerd op NOAEL = 0,45 mg/kg lg
per dag)

EFSA (2011b)
EPA (2021)

3

3

2A

NOAEL (technisch PBB mengsel) = 0,15 mg/kg lg per dag

EFSA (2010c)
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HexaBB #153
HpBB #180
MonoBB #3
NonaBB #206
OctaBB #194
PBB Som
PentaBB #103
TetraBB #49
TriBB #29

Perfluorverbindingen
Perfluorooctaan sulfonaat
Perfluorooctanoaat
Hexabromocyclododecaan
alfa-HBCD
beta-HBCD
gamma-HBCD
HBCD (som)

IARC
classificatie 1

Toegekende
score

Parameter

Voorgestelde
score
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3

4

2B

3

4

/

Medicijnen (Antibiotica, nitrofuranen (metabolieten))
Semicarbazide (SEM)
2
3
Migratie
Globale migratie-analyse
2
1

argumentatie

Referentie

groeps-TWI (PFOA, PFOS, PFNA en PFHxS ) = 4,4 ng/kg lg per week

EFSA (2020a)

Het risico van de blootstelling aan HBCD werd door de EFSA beoordeeld
door de MOE te berekenen tussen een ‘theoretische’ chronische
blootstelling van 2,35 μg/kg lg per dag (*) en de werkelijke geschatte
blootstelling. Wanneer deze MOE lager is dan 24, wordt de blootstelling
als zorgwekkend beschouwd.

EFSA (2021b)

(*) deze ‘theoretische’ blootstelling werd afgeleid op basis van een LOAEL van 0,9
mg/kg lg per dag die overeenstemt met een lichaamsbelasting van 0,75 mg/kg lg
per dag

/

BMDL10 (niet-neoplastisch) = 1,0 mg/kg lg per dag

EFSA (2015a)

Betreft een screening van mogelijke migratie en betreft een evaluatie van
de inertheid van een materiaal of voorwerp bestemd om met
levensmiddelen in contact te komen, waardoor dit niet onmiddellijk
gelinkt is met een schadelijk gezondheidseffect
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ESBO (epoxidized soya bean oil)
DEHP (di-[2-ethylhexyl]ftalaat)

DIDP (diisodecylftalaat)
DINP (diisononylftalaat)
BBP (benzylbutylftalaat)

2
3

3
3
3 (*)
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IARC
classificatie 1

Voorgestelde
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Toegekende
score

ADVIES 04-2022

1
2

1
1
1

/
2B

/
/
3

DBP (dibutylftalaat)
ITX (2-isopropylthioxantone)

3
2

3
3

/
/

Benzofenon

2

2

2B

Methylbenzofenon

2

2

/

DINCH (diisonyl-1,2cyclohexdicarboxyla)

2

1

/

TDI = 1 mg/kg lg per dag
TDI = 0,05 mg/kg lg per dag (*)
(*) Het betreft een tijdelijke groeps-TDI voor DEHP, DBP, BBP en DiNP, uitgedrukt
in DEHP-equivalenten. DEHP werd geselecteerd als indexverbinding, omdat deze
de meest robuuste onderliggende toxicologische dataset heeft. Op basis van een
vergelijking van de respectievelijke gezondheidsgerelateerde toetsingswaarden
werden volgende relatieve potentiefactoren berekend: 1 voor DEHP; 5 voor DBP;
0,1 voor BBP en 0,3 voor DINP. Voor DiDP blijft de individuele TDI voor
levereffecten van 0,15 mg/kg lg per dag van toepassing, aangezien levertoxiciteit
bij een lagere concentratie optreedt dan de effecten op de voortplanting, die als
kritisch effect voor de bepaling van de groep-TDI in aanmerking werden genomen.

TDI = 0,15 mg/kg lg per dag
TDI = 0,15 mg/kg lg per dag
TDI = 0,5 mg/kg lg per dag

(*) opmerking: de FAVV databank vermeldt als finale quotering 3, maar geeft met
het oog op de volksgezondheid een quotering van 2

TDI = 0,01 mg/kg lg per dag
Geen indicatie van genotoxiciteit. Volgens de TTC-benadering is dit een
Cramer klasse III verbinding waarvoor een drempelwaarde van 1,5 µg/kg
lg per dag werd vastgelegd.
TDI = 0,03 mg/kg lg per dag
BMDL10 = 3,1 mg/kg lg per dag (op basis van ‘read-across’ met
benzofenon; MOE=200)
TDI = 1 mg/kg lg per dag

Referentie

EFSA (2006a)
EFSA (2019)

EFSA (2019)
EFSA (2019)
EFSA (2019)

EFSA (2019)
EFSA (2007)
EFSA (2017b &
2009b)
EFSA (2009b)
EFSA (2006b)

30/40

IARC
classificatie 1

Voorgestelde
score

Parameter

Quotering schadelijk effect pesticiden, exogene contaminanten, allergenen

Toegekende
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Migratie anal. v/4,4diaminofenylmethaan

3

4

/

Migratie-analyse van Aluminium
Migratie-analyse van BADGE
Migratie-analyse van bisfenol A

2
/
3

1
1
4

/
3
/

Migratie-analyse van cadmium
Migratie-analyse van chroom

3
2

4
1

/

Migr-an v/epoxidized soya bean
oil(ESBO)
Migratie-analyse van formaldehyde

2

1

/

2

1

1

Migratie-analyse van lood

3

4

argumentatie

Referentie

Carcinogeen, vermoeden van mutageniciteit.
Quotering op basis van de minimale, experimenteel bepaalde carcinogene
dagelijkse dosis van 18 mg/kg lg en een MOE van 10.000.
TWI= 1 mg/kg lg per week
TDI = 0,15 mg/kg lg per dag
De EFSA heeft de risico's van bisfenol A in levensmiddelen opnieuw
beoordeeld en stelt voor de TDI aanzienlijk te verlagen in vergelijking met
haar vorige beoordeling in 2015, die gebaseerd was op een tijdelijke TDI
van 4 µg/kg lg per dag. De nieuw voorgestelde TDI bedraagt 0,04 ng/kg lg
per dag, wat overeenstemt met een score van 4 voor de ernst van de
schadelijke effecten.
Zie cadmium onder ‘Chemische elementen en afgeleiden’
TDI (Cr3+) = 0,3 mg/kg lg per dag

ECHA (2021)
SCOEL (2012)

(*) Cr3+ is een essentieel element voor organismen. Cr6+ is daarentegen toxisch
voor vele organismen en leidt tot genetische afwijkingen en kankers. Het metaal
zelf is relatief onschadelijk. In levensmiddelen (met inbegrip van verse groenten
en fruit) is Cr3+ het meest stabiele en het meest voorkomende oxidatieniveau,
terwijl in water en in door industriële activiteit gecontamineerde bodem Cr6+ het
meest stabiele en het meest voorkomende oxidatieniveau is.

EFSA (2008)
EFSA (2004b)
EFSA (2015b)
EFSA (2021c)

EFSA (2014b)
SciCom (2018b)

Zie ESBO (epoxidized soya bean oil)

RfD (chronische orale blootstelling) = 0,2 mg/kg lg per dag
TDI = 150 µg/kg lg per dag vastgesteld door de WHO voor drinkwater

EPA (2021)
EFSA (2006c)

(*) formaldehyde is enkel via inhalatie carcinogeen

Zie lood onder ‘Chemische elementen en afgeleiden’
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Migratie-analyse v
mercaptobenzothiazole
Migratie-analyse van nikkel

2

3

2A

2

2

1 (*)

Migratie-analyse van organisch tin
Migratie-ana Perfluoroct
sulfonaat(PFOS)
Migratie-ana v/perfluoroctaan
zuur(PFOA)
Migratie-analyse van tereftaalzuur

3
2

1
4

2

4

Zie perfluorverbindingen onder ‘Koolwaterstoffen’

2

1

tijdelijke TDI = 0,125 mg/kg lg per dag

Migratie analyse van 1-hexeen

2

2

Migratie analyse van 1-octeen
Migratie analyse van ITX
Migratie analyse van octadecyl 3(3,5-di-tertbutyl-4hydrofenyl)propionaat
Migratie-analyse van DEHP
Migratie-analyse van DIDP
Migratie-analyse van DINP
Migratie van som
methylbenzophenon

2
2
2

2
3
1

Cramer klasse 1 met TTC = 30 µg/kg lg per dag
NOAEL (subchronisch, rat, fertiliteit) = 300 mg/kg lg per dag
NOAEL (subchronisch, rat, ontwikkelingstoxiciteit) = 1000 mg/kg lg per dag
Cramer klasse 1 met TTC = 30 µg/kg lg/dag
Zie ITX (2-isopropylthioxantone)
DNEL (chronische blootstelling; herhaalde dosis toxiciteit) = 640 µg/kg lg
per dag

3
3
3
2

2
1
1
2

Voorlopige chronische RfD = 4 µg/kg lg per dag
TDI = 13 µg/kg lg per dag (acute blootstelling: LOAEL = 4,3 μg/kg lg & MOE
= 30)
(*) 1 (Ni componenten)/2B (metallisch Ni)

TDI = 2 mg/kg lg per dag
Zie perfluorverbindingen onder ‘Koolwaterstoffen’

Referentie

EPA (2016)
EFSA (2020b)

WHO (2004a)

EC Scientific
Committee on Food
(1986)
ECHA (2021)

ECHA (2021)

Zie DEHP (di-[2-ethylhexyl]ftalaat)
Zie DIDP (diisodecylftalaat)
Zie DINP (diisononylftalaat)
Dit betreft de analyse van 2,-, 3- en 4-methylbenzofenon, die met de
huidige analysemethode niet kunnen worden onderscheiden.
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Migratie van benzophenon
Migratie van benzylbutylftalaat
(BBP)
migratie van dibutylftalaat

argumentatie

IARC
classificatie 1
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score
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Quotering schadelijk effect pesticiden, exogene contaminanten, allergenen

Toegekende
score
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2
3

2
1

Zie methylbenzofenon
Zie benzofenon
Zie BBP (benzylbutylftalaat)

3 (*)

3

Zie DBP (dibutylftalaat)
(*) opmerking: de FAVV databank vermeldt als finale quotering 3, maar geeft met
het oog op de volksgezondheid een quotering van 2

migratie van di-2(ethylhexyl)adipaat
migratie van pentachloorfenol

3

2

3

3

3

1

migratie van ethylbenzeen

3

3

2

migratie van bisfenol F(bis(4hydroxyfenylmethaan))
migratie van melamine
migratie van methylbenzofenon
migratie van 2,2-dimethoxy-2fenylacetofenon
migratie van DINCH (diisonyl-1, 2cyclohexaandicarboxylaat)
Migratie van vluchtige
bestanddelen

3

3

Cramer klasse 3 met TTC = 1,5 µg/kg lg per dag

3
2
2

1

2

1

Zie melamine onder ‘diverse’
Zie methylbenzofenon
DNEL (herhaalde dosis toxiciteit) = 214 µg/kg lg per dag
NOAEL (subchronisch, rat) = 42,8 mg/kg lg per dag
Zie DINCH (diisonyl-1,2-cyclohexdicarboxylaat)

2

3

Zie ethylbenzeen (*)

1

/

Referentie

TDI = 25 µg/kg lg per dag

WHO (2004b)

RfD (orale blootstelling) = 0,005 mg/kg lg per dag (gebaseerd op LOAEL =
1,5 mg/kg lg per dag)
Verdacht persistent organisch polluent
Cramer klasse 3 met TTC = 1,5 µg/kg lg per dag

EPA (2021)
ECHA (2021)
Plastics Europe
(2014)

ECHA (2021)

(*) Ethylbenzeen is opgenomen in het FAVV analyseprogramma als één van de
vluchtige aromatische componenten die uit siliconen FCM kunnen migreren (zie
SciCom advies 09-2021)
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Migratie-analyse van Antimoon
Migratie-analyse van Arseen
Migratie-analyse van kobalt

2
3
2

argumentatie

IARC
classificatie 1
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Toegekende
score
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3
4
3

Migratie-analyse van Koper

2

1

Migratie-analyse van Selenium

2

3

Migratie van 2,4-tolueendiamine
(2,4-TDA)

3

4

migratie van aniline
Migratie van minerale olie
aromatische koolwaterstoffen

3
3

2
4

Zie antimoon (Sb) onder ‘Chemische elementen en afgeleiden’
Zie arseen (As) onder ‘Chemische elementen en afgeleiden’
2B Kobaltverbindingen komen voor in 2 oxidatietoestanden, Co2+ en Co3+,
(Co2+) waarvan Co2+ het meest in commerciële toepassingen en in het milieu
voorkomt.
TDI = 1,6 – 8 µg/kg lg per dag
ADI = 1,6 µg/kg lg per dag (*)

Referentie

/

(*) bepaald voor kobalt carbonaat 46%, kobalt acetaat tetrahydraat en kobalt
sulfaat heptahydraat

2B

2A

ADI = 0,15 mg/kg lg per dag
Adequate inname voor volwassenen = 16 mg/dag voor mannen en 1,3
mg/dag voor vrouwen; = 0,7 mg/dag voor kinderen van 1 tot < 3 jaar, = 1
mg/dag van 3 tot < 10 jaar, en = 1,3 en 1,1 mg/dag voor jongens en
meisjes van 10 tot < 18 jaar; = 0,4 mg/dag voor zuigelingen van 7-11
maanden; = 1,5 mg/dag voor zwangere en zogende vrouwen
TDI= 4 µg/kg lg per dag
Adequate inname voor volwassenen = 70 µg/dag en tussen 15 en 70
µg/dag voor kinderen en adolescenten
HT25 = 0,5 mg/kg lg per dag en MOE van 2.500 (*)
(*) 2,4-TDA wordt beschouwd als genotoxisch carcinogeen (MOE = 10.000), met
T25 als referentiepunt i.p.v. BMDL (MOE = 25.000) geëxtrapoleerd naar humane
dosis HT25 (MOE = 2.500)

ADI = 0,02 mg/kg lg per dag
Zie MOAH (‘diverse’)

ANSES (2010)
EFSA (2012c)

EFSA (2018b)
EFSA (2015c)

FCSJ (2012)
EFSA (2014c)
BfR (2013)
ECHA (2008)
Sanner et al. (2001)
EFSA (2021d)
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Migratie van minerale olie
verzadigde koolwaterstoffen
Migratie van primaire aromatische
amines (screening)

Migratie-analyse van bisfenol S
Zware metalen migratie
Antimoon
Arseen
cadmium
chroom
Kobalt
Koper
lood
Foto-initiatoren
4-HBP (4-hydroxybenzofenon)
Benzofenon
ITX (2-isopropylthioxantone)
Methylbenzofenon
Fenolachtige verbindingen
Pentachloorphenol
Bestralingen
Bestralingen (chemische analyse)

IARC
classificatie 1

Voorgestelde
score

Parameter

Quotering schadelijk effect pesticiden, exogene contaminanten, allergenen

Toegekende
score

ADVIES 04-2022

argumentatie

Referentie

BfR (2013)
Sanner et al. (2001)

3

1

Zie MOSH (‘diverse’)

3

4

3

2
4

Heterogene klasse van stoffen, waaronder met carcinogene en
vermoedelijk carcinogene eigenschappen (bv. 2-naftylamine, o-anisidine,
o-toluidine, 2, 4-tolueendiamine)
HT25 o-anisidine = 9,9 mg/kg lg per dag en MOE van 2.500 → score van 3
Zie ook migratie van 2,4-tolueendiamine → score van 4
NOAEL = 20 mg/kg lg per dag
Op basis van de hoogst toegekende quotering aan de parameters
opgenomen in het profiel;
Zie ‘Chemische elementen en afgeleiden’

2

3

3

3

1

1

EFSA (2020c)

Op basis van de hoogst toegekende quotering aan de parameters
opgenomen in het profiel;
Score voor benzofenon, methylbenzofenon = 2;
Scoe voor ITX = 3
1

TDI = 0,005 mg/kg lg per dag
RfD = 0,005 mg/kg lg per dag (gebaseerd op LOAEL= 1,5 mg/kg lg per dag)

WHO (2017)

Bij voedseldoorstraling (of irradiatie) wordt het levensmiddel gedurende
een bepaalde tijd blootgesteld aan ioniserende straling (bv. gammastralen

SciCom (2021)
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argumentatie

Referentie

of elektronen), maar blijft niets achter van deze straling en doorstraalde
levensmiddelen zijn niet radioactief.

Radioactiviteit
De effecten van blootstelling aan straling op een organisme variëren volgens (a) de dosis en de duur van de blootstelling (opmerking: bij lagere
dosissen wordt vooral gevreesd voor later optredende effecten zoals kanker en genetische afwijkingen bij het nageslacht. Het risico van optreden
van deze vertraagde effecten hangt ook af van de ontvangen dosis: het wordt steeds kleiner naarmate de ontvangen dosis afneemt. Een
drempelwaarde hiervoor is echter niet bekend, wat betekent dat zelfs een zeer kleine dosis ioniserende straling, in theorie, zou kunnen leiden tot
kanker.); (b) volgens het soort radioactieve deeltjes waaraan men wordt blootgesteld (opmerking: sommige radioactieve atomen verspreiden zich
homogeen doorheen het lichaam, terwijl andere zich op één of meerdere organen concentreren; (c) volgens de stralingsgevoeligheid van de
blootgestelde organismen. De risico’s, bij gelijke doses, zijn sterk verschillend van persoon tot persoon. Foetussen, kinderen en zwangere vrouwen
zijn het meest gevoelig voor de gevolgen van ioniserende straling.
alfa activiteit
4
4
1* van alle soorten straling (alfa, beta, gamma) hebben alfadeeltjes de
hoogste lading

Cesium 134

Cesium 137

4

4

4

4

1*

1*

FANC (2022)

(*) geïncorporeerde radionucliden die alfadeeltjes of bètadeeltjes uitzenden
carcinogeen zijn voor de mens

type radioactief verval: voornamelijk betastraling, maar ook
gammastraling; eenmaal geabsorbeerd door het menselijk lichaam,
verspreidt cesium zich homogeen doorheen het lichaam via de spieren
(*) geïncorporeerde radionucliden die alfadeeltjes of bètadeeltjes uitzenden
carcinogeen zijn voor de mens

type radioactief verval: voornamelijk betastraling, maar ook
gammastraling; eenmaal geabsorbeerd door het menselijk lichaam,
verspreidt cesium zich homogeen doorheen het lichaam via de spieren
(*) geïncorporeerde radionucliden die alfadeeltjes of bètadeeltjes uitzenden
carcinogeen zijn voor de mens
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Jood 131

4

4

kalium 40

2

2

Beta-activiteit

4

4

Som Cs 134 en Cs 137

4

argumentatie

IARC
classificatie 1

Voorgestelde
score

Parameter
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Toegekende
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4

1

1*

1*

type radioactief verval: beta– en gammastraling; kan accumuleren in de
schildklier en de productie van schildklierhormonen verstoren
alle bodems bevatten een zeker gehalte K-40; K-40 is eveneens aanwezig
in ons lichaam. Voor K-40K, een natuurlijk radionuclide, zijn er geen
normen
van alle soorten straling (alfa, beta, gamma) hebben alfadeeltjes de
hoogste lading

Referentie

SciCom (2021)

(*) geïncorporeerde radionucliden die alfadeeltjes of bètadeeltjes uitzenden
carcinogeen zijn voor de mens

Zie cesium-134 en -137

Referenties
ANSES (Afssa) (2010). Avis du 11 mai 2010 relatif à une demande d’appui scientifique et technique sur la migration de cobalt de plats à gratin en porcelaine destinés à entrer
en contact avec des aliment. 11 May 2010, Request no. 2010-SA0095. https://www.anses.fr/fr/system/files/MCDA2010sa0095.pdf
ATSDR (2007). US Agency for Toxic Substances and Disease Registration. Toxicological profile for benzene. https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp3.pdf
BfR (2013). Primary aromatic amines from printed food contact materials such as napkins or bakery bags. BfR Opinion N° 021/2014 of 24 July 2013.
https://www.bfr.bund.de/cm/349/primary-aromatic-amines-from-printed-food-contact-materials-such-as-napkins-or-bakery-bags.pdf
ECHA (2008). 4-Methyl-M-phenylenediamine (toluene-2,4-diamine), CAS No: 95-80-7, EINECS No: 202-453-1 – Summary risk assessment report.
https://echa.europa.eu/documents/10162/a306907a-8401-4a75-8a84-88b9f225d5cf
ECHA (2021). Chemicals / Regulated substances database. (consulted: October 2021). https://echa.europa.eu/nl/home
EC Scientific Committee on Food (1986). Certain monomers and other starting substances to be used in the manufacture of plastic materials and articles intended to come
into contact with foodstuffs. Seventeenth Series (Opinion expressed on 14 December 1984). https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/expert-groups/scientificcommittees/scientific-committee-food-archive_nl
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