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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

Advies van 4 April 2022 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen over het 
gebruik van de zaden van Cannabis sativa L., en bereidingen hiervan, in of als voeding. 
 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen werd door het DG Dier, Plant en Voeding van de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzocht een 
advies uit te brengen over het veilig gebruik van de zaden, en bereidingen hiervan, van Cannabis sativa L. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in 
voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, 
inzonderheid artikel 3, §2. 
 
Overwegende dat Cannabis sativa L. vermeld is op Lijst 1 van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 
(Gevaarlijke planten die niet als of in voedingsmiddelen mogen gebruikt worden). 
 
Overwegende dat Cannabis sativa onder meer de psychoactieve stof delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-
THC) bevat en de niet psychoactieve precursors ervan, de delta-9-tetrahydrocannabinol zuren (Δ9-THCA-
A en Δ9-THCA-B), die bij verwarmen makkelijk worden omgezet naar Δ9-THC1. 
 
Overwegende de acute referentiedosis (ARfD) van 1 µg Δ9-THC/ kg lichaamsgewicht, vastgelegd door EFSA 
in haar wetenschappelijke opinie van 2015 betreffende de risico’s voor de menselijke gezondheid in 
verband met de aanwezigheid van tetrahydrocannabinol (THC) in melk en ander voedsel van dierlijke 
oorsprong1. 
 
Overwegende het wetenschappelijk rapport van EFSA (2020) betreffende het beoordelen van de acute 
menselijke blootstelling aan Δ9-THC, gebruikmakend van de gegevens over de aanwezigheid van totale Δ9-
THC (de som van Δ9-THC en zijn precursors); de EFSA ARfD van 1 µg/kg lichaamsgewicht werd 
overschreden bij volwassen consumenten voor de meeste hennep- en van hennep afgeleide producten2. 
 
Overwegende de ontwerp EU-Verordening3, waarin het maximaal toegelaten niveau van Δ9-THC 
equivalenten is vastgelegd, uitgedrukt als de som van Δ9-THC + (0,877 x Δ9-THCA): 

- Voor hennepzaden: max. 3,0 mg/kg 
- Voor gemalen hennepzaden, (gedeeltelijk) ontvet hennepzaad en andere van hennepzaad 

afgeleide producten (producten uitsluitend afgeleid van hennepzaden), met uitzondering van 
hennepzaadolie: max. 3,0 mg/kg 

- Voor hennepzaadolie: max. 7,5 mg/kg 
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De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen concludeert dat de zaden van Cannabis sativa L. 
kunnen gebruikt worden als of in voedingsmiddelen indien het gehalte aan Δ9-THC equivalenten, 
uitgedrukt als de som van het gehalte aan Δ9-THC + (0,877 x het gehalte aan Δ9-THCA) maximum 3,0 mg/kg 
is voor hennepzaden, gemalen hennepzaden, (gedeeltelijk) ontvet hennepzaad en andere van 
hennepzaad afgeleide producten (producten uitsluitend afgeleid van hennepzaden). Hennepzaadolie kan 
als of in voedingsmiddelen worden gebruikt indien het gehalte aan Δ9-THC + (0,877 x het gehalte aan Δ9-
THCA) maximum 7,5 mg/kg is.  
 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen behoudt zich het recht voor om dit advies in het licht 
van nieuwe overwegingen opnieuw te onderzoeken.  
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