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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

Advies van 28 oktober 2021 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 
betreffende artikel 4 § 1, d van 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. 

 
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 zich 
uit te spreken over de vraag tot een algemene afwijking van de bepaling van artikel 4 §1, d van het 
koninklijk besluit van 31 augustus 2021. 
 
Artikel 4, §1, d luidt : 
« Het is verboden als voedingsmiddelen of verwerkt in voedingsmiddelen te fabriceren en in de handel te 
brengen: 
d) verschillende soorten paddenstoelen vermeld in lijst 2, deel 2 in bijlage bij dit besluit die gemengd zijn 
met elkaar of met paddenstoelen vermeld in lijst 2, deel 1 in bijlage bij dit besluit; 
 
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 8; 
 
Overwegende dat het doel van het betreffende artikel is een onmiskenbare herkenning mogelijk te maken 
van de soort paddenstoel die in de handel wordt gebracht 
 
Overwegende dat de vraag namens de sector op 10 juni 2021 werd voorgelegd aan het DG Dier, Plant en 
Voeding met als doel het op de markt brengen van wilde eetbare paddenstoelen vermengd met andere 
wilde eetbare paddenstoelen of vermengd met gekweekte eetbare paddenstoelen ; 
 
Overwegende dat de sector op basis van de volgende elementen van oordeel is dat het risico op giftige 
paddenstoelen (in de mate waarin dit niet wordt opgevangen door de ingangscontroles en de selectie van 
de leveranciers) vergelijkbaar is voor gemengde en ongemengde paddenstoelen: 
- De ontvangen paddenstoelen zijn vers, in hun geheel, ongemengd en vermeld op Lijst 2 van het KB 

van 31 augustus 2021 
- Bij ontvangst van de paddenstoelen wordt er een grondige ingangscontrole uitgevoerd, met 

bijzondere aandacht voor de identificatie van de soort, de specifieke eisen van een bepaalde soort 
(bijv. controle op parasieten) en de aanwezigheid van vreemde delen 

- De ingangscontrole en kwaliteitscontrole worden uitgevoerd door een persoon die een opleiding 
heeft gevolgd over paddenstoelen bij een erkende onderwijsinstelling 

- De te koop aangebonden paddenstoelen zijn vers, in hun geheel of in het geval van grotere 
exemplaren, in stukken gescheurd, maar zodanig dat de soort nog herkenbaar is 

- Op de verpakking van de gemengde paddenstoelen is duidelijk vermeld dat het om een mengsel gaat 
en welke soorten er in kunnen zitten 
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- Meestal zijn het drie tot maximaal 5 soorten die gemengd worden; de sector bezorgde tevens enkele 
foto’s met voorbeelden van verpakkingen 

 
 
De Commissie is van oordeel dat artikel 4, §1,d niet kan gewijzigd worden, de door de sector aangebrachte 
elementen volstaan niet om de veiligheid en de correcte identificatie van de geconsumeerde 
paddenstoelen te garanderen. Het is belangrijk dat de consument precies weet wat hij consumeert.  
 
Wat betreft de gelijkwaardigheid van risico’s zoals door de sector wordt geclaimd, is het risico duidelijk 
niet gelijkwaardig naargelang de paddenstoelen gemengd of afzonderlijk op de markt worden gebracht, 
omdat: 

- De soorten paddenstoel worden op verschillende plaatsen geoogst (verschillende 
geografische herkomst (binnen hetzelfde land of verschillende landen), verschillende biotoop 
en omgeving; de oogstomstandigheden zijn niet uniform; omstandigheden van bewaring en 
transport; de oogstdatum is niet dezelfde (gemengd materiaal met een andere 
geldigheidsduur beïnvloedt de kwaliteit en de houdbaarheid van gemengde paddenstoelen, 
sommige soorten zijn minder lang houdbaar dan andere).  

- Het is ook nodig om waakzaam te zijn over de stadia van ontwikkeling van de paddenstoel, 
dit heeft ook een invloed op de houdbaarheid van de paddenstoelen 

- In een mengsel van verschillende soorten is het moeilijker om een potentieel giftige indringer 
te herkennen 

 
Wat betreft de garanties die door de sector worden aangedragen, zijn bepaalde elementen nog 
onduidelijk.  

- Er wordt vermeld dat de paddenstoelen worden ontvangen (worden ze ingevoerd?) (worden 
de vermelde controles uitgevoerd in het land van oorsprong of in België?) (zijn de 
omstandigheden van transport en bewaring gekend?) 

- Sommige schadelijke elementen zijn niet noodzakelijk zichtbaar (bijv. bacteriën, schimmels, 
verschillende sporen,…). Het is belangrijk om de grondige controles die worden uitgevoerd bij 
het binnenkomen van het land, te verduidelijken. Hoe zit het met de controle in het land van 
herkomst en de wijze van transport (belang van het respecteren van de koudeketen)? 

- Behoort de persoon die de invoer- en kwaliteitscontrole uitvoert tot de sector of tot een 
onafhankelijk organisme? Waaruit bestaat de gevolgde opleiding juist?  

- In hoeverre wordt een paddenstoel na het snijden als correct identificeerbaar beschouwd?  
 
Wat betreft de verpakkingsvoorbeelden die werden voorgelegd : 

- De herkomst lijkt niet altijd op de producten vermeld te staan (wat gebeurt er precies als de 
paddenstoelen uit verschillende landen afkomstig zijn), waar precies wordt er gemengd en 
verpakt? 

- De houdbaarheidsdatum is niet duidelijk aangegeven (hoe wordt deze berekend? De 
gemengde paddenstoelen zijn immers niet op dezelfde dag, op dezelfde plaats geoogst en 
niet allemaal even lang houdbaar. De paddenstoelen bevinden zich ook niet in hetzelfde 
ontwikkelingsstadium 

- Worden tijdens de verschillende stadia van het op de markt brengen, de wetenschappelijke 
namen van de soorten gebruikt? 
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Een overzicht van het EU Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) geeft voor de periode 2001 – 2010 
verschillende meldingen die gerelateerd zijn aan de handel in eetbare paddenstoelen, met name door 
bacteriële en chemische contaminatie (cadmium, radioactief cesium) en door giftige paddenstoelen. 
 
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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- Liste de champignons de culture et sauvages comestibles établie à partir d’un avis de l’ANSES du 4 
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