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Bijlage 1 
 

Onderzoeksthema’s (RT-projecten) 
 

  
Thema 

Maximum duur  

(jaar) 

Maximale 

toelage 

        

  DIERENGEZONDHEID     

1 Prevalentie en impact van door teken overgedragen 

dierpathogenen bij herkauwers in België (TIBOPATH) 

2 € 200.000 

2 Dynamiek van Hepatitis E virus infecties in Belgische 

varkensbedrijven (SUDYHEV) 

3 € 300.000 

  PLANTENGEZONDHEID     

3 Ontwikkeling van een systeem voor bewustmaking, snelle 

opsporing en melding van plantschadelijke organismen in 

België (BEWARE&NOTE) 

1,5 € 150.000 

 VOEDSELVEILIGHEID   

4 Aanwezigheid van tropaanalkaloïden in levensmiddelen 

en risico voor de Belgische consument (TROPAL) 

1,5 € 150.000 

5 Analyse van de aanwezigheid van furaan en 

methylfuranen in levensmiddelen (MEFURAN) 

2 € 150.000 

6 Solanine en chaconine in aardappelen en 

aardappelproducten (ALKALPO) 

1 € 100.000 

7 Analyse van genotoxische aromastoffen in 

voedingsmiddelen (FLAVOURAN) 

2 € 200.000 

8 Aanwezigheid van gechloreerde paraffines in 

levensmiddelen en inname door de Belgische bevolking 

(PARCLINTA) 

2 € 200.000 
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1. Prevalentie en impact van door teken overgedragen dierpathogenen bij herkauwers in 

België (TIBOPATH) 

 

Context 

 

Er zijn aanwijzingen dat het belang van door teken overgedragen dierpathogenen sterk toeneemt. 

Tot nu toe zijn er echter in België weinig representatieve prevalentiestudies gebeurd. De impact 

op dierengezondheid, productie en antibioticumgebruik zijn niet gekend. Ter voorbereiding van 

het beleid is er een behoefte aan gegevens in verband met de prevalentie en de impact van deze 

ziekten. 

 

Onderzoeksvragen 

 

 Prevalentiestudie van door teken overgedragen pathogenen bij herkauwers in België. 

Hierbij dienen zowel diverse laboratoriumtechnieken (opsporen van antistoffen, antigeen, 

moleculaire sequenties) als diverse matrices (serum, tankmelk, individuele melkstalen) in 

overweging te worden genomen. 
 

 Bepalen van de impact van de waargenomen pathogenen op de dierengezondheid, 

antibioticumgebruik en de productie. 

 

Hierbij dient gestreefd te worden naar synergiën met andere (lopende) acties in verband met 

teken. 

 

Maximum duur: 2 jaar 

Maximale toelage: € 200.000 
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2. Dynamiek van Hepatitis E virus infecties in Belgische varkensbedrijven (SUDYHEV) 

 

Context  

 

Hepatitis E is een zoönotisch virus dat via voedsel wordt overgedragen naar de mens. Volgens 

ECDC (2017) is er een 10-voudige toename vastgesteld van hepatitis E bij de mens tussen 2005 

en 2015. Consumptie van rauwe of onvoldoende verhitte varkensproducten is volgens EFSA 

(2017) een risicofactor. Het is gekend dat bijna 75 % van de Belgische varkensstapel drager is van 

antistoffen tegen het hepatitis E virus (Thiry, 2014). Er is echter zeer weinig gekend over de 

dynamiek van de infectiecyclus van hepatitis E op de Belgische varkensbedrijven. Dergelijke 

kennis is noodzakelijk wil men een beleid ontwikkelen op het niveau van de varkenssector ter 

beperking van de insleep van het virus in de voedselketen en ter bescherming van de consument. 

Dit thema sluit aan bij vroeger onderzoek gefinancierd door Contractueel Onderzoek (RF 10/6236 

HEVEA 1 en RF 12/6266 HEVEA 2) en is complementair aan het thema DECHAHEV uit de 

oproep 2018 dat toegespitst is op de detectie van hepatitis E in levensmiddelen. 

 

Referenties 
 

Salines et al.  From the epidemiology of hepatitis E virus (HEV) within the swine reservoir to 

public health risk mitigation strategies: a comprehensive review. Veterinary Research, 2017, 

48:31. 
 

ECDC Surveillance report – Hepatitis E in the EU/EEA, 2005-2015. Baseline assessment of 

testing, diagnosis, surveillance and epidemiology. ECDC, Stockholm, 2017 
 

EFSA Public health risks associated with hepatitis E virus (HEV) as a food-born pathogen. 

EFSA Journal 2017: 15(17), 4886. 
 

Boxman I., Jansen C., Hägele G., Zwartkruis-Nahuis A., Cremer J., Vennema H., Tijsma A. 

Porcine blood used as ingredient in meat productions may serve as a vehicle for hepatitis E virus 

transmission. Int J Food Microbiology 2017, 257, 225-231. 
 

Onderzoeksvragen 
 

 Het onderzoek heeft tot doel om via epidemiologisch onderzoek en veldstudies meer 

inzicht te verwerven over de insleep en de verspreiding van hepatitis E virustypes op 

Belgische varkensbedrijven en na te gaan of het mogelijk is om op basis van praktische 

staalnamemethoden (speeksel, mest, …) een risicostatus van de bedrijven en van loten 

slachtvarkens te bepalen. Hierbij dient het type bedrijf in aanmerking genomen te worden. 
 

 Het project dient tevens een antwoord te kunnen geven op de vraag in welke mate er nog 

virulent virus aanwezig is bij slachtvarkens, in welke organen en of er maatregelen kunnen 

genomen worden in de varkensproductiecyclus om het risico op transmissie van het virus 

naar de mens te beperken. 

 

Maximum duur: 3 jaar 

Maximale toelage: € 300.000  
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3. Ontwikkeling van een systeem voor bewustmaking, snelle opsporing en melding van 

plantschadelijke organismen in België (BEWARE&NOTE) 

 

Context 

 

Vanaf 14/12/2019 wordt Verordening (EU) 2031/2016(1) van kracht, die het 

plantengezondheidsbeleid grondig hervormt. Deze verordening introduceert een proactieve 

aanpak om de insleep en de verspreiding van schadelijke organismen te voorkomen en legt meer 

dan ooit de nadruk op preventie. Insleep van schadelijke organismen en bestrijding achteraf is een 

langdurige en kostelijke aangelegenheid, des te meer naarmate er meer tijd verstreken is tussen de 

insleep en vestiging van een nieuw schadelijk organisme en de ontdekking hiervan. Door te 

investeren in preventieve maatregelen kunnen de hoge bestrijdingskosten en opbrengstverliezen 

vermeden worden. 

Om zo snel mogelijk veranderingen in bestaande populaties of introducties van nieuwe schadelijke 

organismen in beeld te krijgen, is bewaking van het grondgebied van groot belang. De bevoegde 

overheid moet risico-gebaseerde surveyprogramma’s uitvoeren, maar ook operatoren en burgers 

moeten nauwer betrokken worden bij de opsporing van schadelijke organismen. Hiervoor wordt 

de meldingsplicht uitgebreid.  

Informatie moet op een toegankelijke manier beschikbaar zijn voor belangrijke gewassen, of voor 

mogelijke nieuwe dreigingen. Waarnemingen moeten vlot gemeld en gesorteerd worden naar 

relevantie en, waar er aanwijzingen zijn voor nieuwe risico’s, opgevolgd worden door de bevoegde 

overheid. Er bestaan reeds verschillende waarnemings- en waarschuwingssystemen en -projecten, 

maar die zijn vaak gericht op specifieke doelgroepen.  

 

Referentie 

 

(1) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 

betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de 

Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 

98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad 

 

Onderzoeksvragen 

 

- Welke systemen voor monitoring van plagen en ziekten of symptomen voor en door 

verschillende doelgroepen in België (professionelen in land- en tuinbouw, burgers (‘citizen 

science’), wetenschap, …) bestaan er, en wat is hun efficiëntie?  

- Welke infrastructuur/IT of web tools worden gebruikt voor het inzamelen en delen van 

data in deze systemen, en wat is de kostprijs hiervoor?  

- Aan welke criteria moet een doeltreffend systeem voor bewustmaking, opsporing en 

melding van plantschadelijke organismen voldoen, en welke hulpmiddelen (“toolkits”) zijn 

hiervoor nodig? 

- Wat zijn de mogelijkheden om bestaande systemen te integreren en uit te breiden met het 

oog op een vlotte melding van nieuwe dreigingen aan de bevoegde overheid? Kan hiervoor 

gekoppeld worden naar bestaande bibliotheken of dient een nieuwe bibliotheek te worden 

opgemaakt? 

- Wat zijn de mogelijkheden van het inzetten van nieuwe communicatietechnologie (apps, 

…)? 
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Het is de bedoeling dat de systemen gebruikt worden voor de bewustmaking, snelle opsporing en 

melding van die organismen die voorkomen op de EU-quarantainelijst, op de EPPO A1, A2 of 

Alert lijsten, of waarvan de melder oordeelt dat het een opkomend risico betreft. Gevestigde 

organismen, waaronder kwaliteitsorganismen, dienen uitgefilterd te worden zodanig dat ze niet 

automatisch aanleiding geven tot melding. Voor zover mogelijk moet het systeem toelaten dat de 

gebruiker een eerste selectie maakt vooraleer hij effectief overgaat tot een melding.  

 

Het uitwerken van één of meerdere testcases is wenselijk om de efficiëntie van het ontwikkelde 

systeem te onderzoeken, en om na te gaan in welke mate een dergelijk systeem kan bijdragen tot 

een verhoogde bewustmaking rond plantschadelijke organismen.  

 

Maximum duur: 1,5 jaar  

Maximale toelage: € 150.000 
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4. Aanwezigheid van tropaanalkaloïden in levensmiddelen en risico voor de Belgische 

consument (TROPAL) 

 

Context 
 

Plantentoxines zijn stoffen die door de plant aangemaakt worden en die toxisch kunnen zijn voor 

de consument van de plant of de consument van plantaardige producten waarin delen van de plant 

met het toxine ongewenst terechtkomen. Contaminatie van levensmiddelen met ongewenste 

planten zoals onkruiden is één van de oorzaken van contaminatie met plantentoxines. Zowel 

contaminatie met onkruidzaden (zoals deze van Datura) als van het kruidachtige deel van toxische 

onkruiden kan relevant zijn. Dit onderzoek heeft de bedoeling meer kennis te verwerven als basis 

voor het beleid ter bescherming van de consument. Het onderzoek moet beleidsvoorbereidend zijn, 

nuttig voor de federale overheden bevoegd voor voedselveiligheid.  

 

EFSA heeft een advies uitgebracht over de tropaanalkaloïden (-)-hyoscyamine en (-)-scopolamine, 

welke tot een acute toxiciteit kunnen leiden door de anticholinerge werking. De acute 

referentiedosis (ARfD) werd vastgelegd op 0.016 μg per kg lichaamsgewicht uitgedrukt als de som 

van (-)-hyoscyamine en (-)-scopolamine. Een recente studie in negen EU-landen (België niet 

inbegrepen) in opdracht van EFSA bevestigt dat er contaminatieproblemen zijn. Het Europese 

contaminantenbeleid heeft reeds de eerste stappen gezet tot een aanpak van de problemen, 

aangezien er een reden tot bezorgdheid is: Verordening 2016/239 en Aanbeveling 2015/976. Het 

Wetenschappelijke Comité van het FAVV heeft - met behulp van de ARfD van EFSA en met 

Belgische consumptiecijfers - actielimieten berekend voor de aanwezigheid van tropaanalkaloïden 

in verschillende levensmiddelen.  

 

Meer concentratiegegevens van tropaanalkaloïden in levensmiddelen op de Belgische markt zijn 

nodig om meer maximumwaarden in de regelgeving te kunnen opnemen en om de analyse van 

tropaanalkaloïden in een officieel controleprogramma op te kunnen nemen. In het kader van 

preventie en reductie van contaminatie is er nood aan inzicht in de agrarische omstandigheden 

waaronder tropaanalkaloïden in landbouwproducten terechtkomen. Om een beleid te kunnen 

voeren, is meer informatie nodig over de mogelijke blootstelling van de consument, alsook over 

risicofactoren voor verhoogde concentraties en verhoogde blootstellingen. 

 

In eerder onderzoek werd de contaminatie van granen meer in detail bestudeerd. Er is dus slechts 

in beperkte mate nood aan gegevens van contaminatie van granen, die eerder aanvullend zijn om 

de Belgische markt te bestrijken. Het is gekend dat producten met gierst, sorghum en boekweit 

vaker gecontamineerd zijn met onkruidzaden met tropaanalkaloïden. Er dient ook de nodige 

aandacht besteed te worden aan levensmiddelen die meer algemeen vaker gecontamineerd zijn met 

kruidachtige onkruiden (zoals we ook leerden tijdens onderzoek over pyrrolizidine-alkaloïden): 

thee, kruideninfusies, gedroogde kruiden, en voedingssupplementen op basis van planten. 
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Referenties 

 

1. Mulder PPJ, De Nijs M, Castellari M, Hortos M, MacDonald S, Crews C, Hajslova J and 

Stranska M, 2016. Occurrence of tropane alkaloids in food. EFSA supporting publication 

2016 : EN-1140, 200 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2016.EN-1140 

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1140e  

2. Scientific opinion on tropane alkaloids in food and feed. EFSA 2013. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3386.pdf  

3. Verordening (EU) 2016/239 van de commissie tot wijziging van de Verordening (EG) N° 

1881/2006 wat de maximumgehalten aan tropaanalkaloïden in bepaalde voedingsmiddelen 

op basis van granen voor zuigelingen en peuters betreft; http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0239  

4. Aanbeveling (EU) 2015/976 van de Commissie betreffende de monitoring van de 

aanwezigheid van tropaanalkaloïden in levensmiddelen. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1511885401513&uri=CELEX:32015H0976  

5. Wetenschappelijk Comité van het FAVV, Advies 13-2017. Actielimieten voor erucazuur, 

ochratoxine A, moederkorenalkaloïden en tropaanalkaloïden in bepaalde levensmiddelen, 

producten van dierlijke oorsprong en diervoeders. http://www.favv-

afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2017/_documents/Advies13-

2017_SciCom2016-32Erucazuurenz.pdf 

 

Onderzoeksvragen 
 

1) Bestuderen van concentraties van tropaanalkaloïden waaronder atropine en scopolamine in 

relevante levensmiddelen in België, inclusief onderzoek naar verschillen tussen biologisch 

en conventioneel geteelde voeding  

 

2) In geval van significante hoeveelheden tropaanalkaloïden: onderzoek naar de bronnen van 

contaminatie (vb. relevante ingrediënten) en/of agrarische factoren bepalend voor de 

contaminatie 

 

3) Voor de positieve stalen: Schatting van het risico op een te hoge inname door de Belgische 

consument (kinderen, adolescenten, volwassenen, subgroepen met een mogelijks 

verhoogde inname door een specifiek consumptiepatroon zoals een glutenvrij dieet), 

gebruik makende van consumptiegegevens van 2014 

 

Het project dient rekening te houden met het EFSA advies en wetenschappelijke gegevens uit 

recent onderzoek en literatuurstudies, met de Aanbeveling (EU) 2015/976 en met de 

consumptiegegevens van de Belgische nationale voedselconsumptiepeiling van 2014. De 

bepaalbaarheidsgrenzen (LOQ) moeten lager liggen dan de actielimieten van FAVV. 

 
De data dienen aan EFSA te worden gerapporteerd zodat ze kunnen worden meegenomen in de 

Europese discussies en een betere kijk geven op de blootstelling aan tropaanalkaloïden van de 

Belgische en EU bevolking. 
 

Maximum duur: 1,5 jaar 

Maximale toelage: € 150.000  

 

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1140e
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3386.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0239
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0239
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1511885401513&uri=CELEX:32015H0976
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1511885401513&uri=CELEX:32015H0976
http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2017/_documents/Advies13-2017_SciCom2016-32Erucazuurenz.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2017/_documents/Advies13-2017_SciCom2016-32Erucazuurenz.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2017/_documents/Advies13-2017_SciCom2016-32Erucazuurenz.pdf
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5. Analyse van de aanwezigheid van furaan en methylfuranen in levensmiddelen 

(MEFURAN) 

 

Context 

 

Furaan, 2-methylfuraan, 3-methylfuraan en 2,5-dimethylfuraan zijn zeer vluchtige stoffen die 

gevormd worden in levensmiddelen tijdens de warmtebehandeling. Furaan kan in voedsel 

gevormd worden uit verscheidene precursoren, waaronder ascorbinezuur, aminozuren, 

koolhydraten, onverzadigde vetzuren en carotenoïden. De eigenschappen van het voedsel, de 

omstandigheden van de verwerking en het koken, en de verliezen die zich vooral voordoen door 

de verdamping tijdens de bereiding van het levensmiddel door de consument, bepalen de 

uiteindelijke concentratie in het levensmiddel zoals het geconsumeerd wordt. Furaan is vooral 

aanwezig in voorverpakte levensmiddelen die een warmtebehandeling ondergaan, zoals 

levensmiddelen in metalen conservenblikken en glazen bokalen. 

 

De maatregelen inzake risicobeheer voor contaminanten in levensmiddelen zijn geharmoniseerd 

op Europees niveau, in het bijzonder door Verordening (EG) nr. 1881/2006 tot vaststelling van de 

maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen. Die verordening waarborgt 

een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de consument. Er werden echter nog 

geen maximumwaarden vastgelegd voor furaan.  

 

In België leverde het project RT 06/1 FURA reeds gegevens op betreffende de contaminatie van 

levensmiddelen met furaan (in die periode ging het niet over methylfuranen). De 

onderzoeksresultaten hebben bijgedragen tot een beter begrip van de vorming van furaan en tot de 

actualisering van de risicobeoordeling door de EFSA. 

 

In oktober 2017 heeft het EFSA CONTAM Panel (EFSA Panel voor contaminanten in de 

voedselketen) een wetenschappelijk advies gepubliceerd over het risico van de aanwezigheid van 

furaan en methylfuranen in voeding. De contaminatie van levensmiddelen met furaan en ook met 

methylfuranen is een reden tot bezorgdheid voor de volksgezondheid. Voor volwassenen, 

bejaarden en hoogbejaarden is koffie de belangrijkste bron van blootstelling. Granen en 

graanproducten vormen de belangrijkste groep van levensmiddelen voor jonge kinderen, kinderen 

en adolescenten. Met het oog op de toekomstige discussies tussen de lidstaten en de Europese 

Commissie, heeft EFSA ook aanbevelingen gepubliceerd. 

 

Naar aanleiding van de publicatie van dat advies, en om zich voor te bereiden op de Europese 

discussies die kunnen uitmonden in maximumgehalten voor furaan en methylfuranen, wenst 

België onderzoek uit te voeren complementair aan het EFSA-advies. Immers, methylfuranen 

dienen in rekening gebracht te worden en er is meer kennis nodig over de contaminatie met 

methylfuranen (som van furaan en methylfuranen). Om de discussies over de maximumgehalten 

beter voor te bereiden, zal de Commissie in de loop van 2018 mogelijks een 

monitoringaanbeveling lanceren, met name om bijkomende gegevens te verkrijgen over 

methylfuranen. 
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Onderzoeksvragen 

 

- een analysemethode ontwikkelen en valideren voor furaan en methylfuranen (2-

methylfuraan, 3-methylfuraan en 2,5-dimethylfuraan) in levensmiddelen 

- gegevens inzamelen over het voorkomen van furaan en van methylfuranen in 

levensmiddelen (levensmiddelen voor baby’s, bereidingen op basis van granen voor 

zuigelingen en jonge kinderen, graanproducten, koffie, chips en andere snacks, dranken 

met karamelkleurstof,…) op de Belgische markt, met name de individuele concentratie van 

elke substantie en de totale concentratie in het product. 

 

Er dient rekening gehouden te worden met het EFSA-advies en met de Europese 

monitoringaanbeveling, wanneer deze beschikbaar worden gesteld. De data dienen te worden 

gepresenteerd in het gevraagde formaat om ze aan de EFSA te kunnen rapporteren zodat ze kunnen 

worden meegenomen in de Europese discussies. 

 

Maximum duur: 2 jaar  

Maximale toelage: € 150.000 
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6. Solanine en chaconine in aardappelen en aardappelproducten (ALKALPO) 

 

Context  

 

Solanine en chaconine zijn plantentoxines die acuut toxisch zijn en voorkomen in scheuten en 

groene plekken op aardappelen. Deze glycoalkaloïden kunnen ook in beperkte mate in 

aardappelproducten terechtkomen. Aardappelen met te veel groenverkleuring of te veel kieming 

worden er in principe uitgesorteerd in de voedselketen. 

 

Momenteel zijn er nog geen Europese normen, maar Zweden heeft wel normen voor solanine en 

chaconine in aardappelen (200 mg solanidine glycosiden per kg verse aardappelen in de schil).  

Een EFSA advies over deze stoffen wordt verwacht (EFSA-Q-2016-00811 vraag van 22/11/2016, 

onderhandelde deadline 31/07/2019 "Request for a scientific opinion on the risks for animal and 

human health related to the presence of glycolalkaloids in feed and food, in particular in potatoes 

and potato-derived products"). 

 

België is een grote producent van aardappelproducten, zoals aardappelchips en diepgevroren 

voorgefrituurde aardappelproducten. Bij de industriële productie van aardappelproducten is het 

risico op inclusie van groene delen wellicht anders dan voor de verkoop voor de versmarkt en bij 

bereiding thuis of in de horeca. 

Er zijn verscheidene variëteiten van aardappelen ter beschikking van de consument, waarvan 

sommige met een donkerder schil, waarbij groenkleuring moeilijker te zien is. Variëteiten kunnen 

verschillen in toxinegehalte. 

De bewaarpraktijken en verpakkingswijzen voor aardappelen zijn geëvolueerd en dit kan een 

impact hebben op de toxinevorming. In supermarkten, op lokale markten en thuis worden 

aardappelen mogelijks blootgesteld aan licht, wat de toxinevorming beïnvloedt. De vraag stelt zich 

of toxinevorming ook mogelijk is in verse aardappelproducten, zoals geschilde/gesneden 

aardappelen. 

 

Het is relevant dat de Belgische overheid een wetenschappelijk onderbouwde beleidsvisie 

ontwikkelt. 

 

Het is nuttig om metingen te doen in aardappelen en aardappelproducten op de Belgische markt, 

en een actueel inzicht te krijgen in de factoren die significant correleren met de concentraties. 

Hypotheses van mogelijke factoren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband zouden kunnen 

staan zijn: ras, aard van verkooppunt (lokale markt, supermarkt, horeca, …), wijze van verpakking, 

aard van het verwerkt product en percentage van aardappel erin, verwerkt product op basis van 

aardappeldeeg of op basis van gesneden aardappelen, maand van aankoop (relatie met bewaartijd 

na oogst), kleur, ontkieming, suikergehalte, … 

 

Het koninklijk besluit van 30 november 1999 betreffende de handel in primeur- en 

bewaaraardappelen werd opgeheven. In dit besluit werd vroeger bepaald dat maximaal 4% van het 

gewicht aan primeuraardappelen en 6% van bewaaraardappelen gebreken zoals bij voorbeeld 

groenverkleuring mocht vertonen (een lichte bleekgroene verkleuring die niet meer dan één achtste 

deel van het oppervlak bedekt en die bij het normaal schillen van de aardappel wordt verwijderd, 

werd niet als een tekort aanzien). 
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Onderzoeksvragen 

 

1. Een overzicht maken van de aardappelen en aardappelproducten en van de situatie in 

België van factoren die mogelijks de gehaltes aan solanine en chaconine beïnvloeden. 

2. Uitwerken van een monsternameplan en selecteren / ontwikkelen van een analysemethode 

voor een studie van concentraties van solanine en chaconine in aardappelen en 

aardappelproducten op de Belgische markt. 

3. Bepalen van de concentraties van solanine en chaconine in aardappelen en 

aardappelproducten op de Belgische markt, en formuleren van conclusies omtrent de 

factoren die de contaminatie beïnvloeden, op basis van ten minste 200 monsters 

4. Voor sterk gecontamineerde stalen: schatting van de acute blootstelling door de Belgische 

consument (percentielen voor leeftijdsgroepen) 

 
De data dienen aan EFSA te worden gerapporteerd zodat ze kunnen worden meegenomen in de 

Europese discussies en een betere kijk geven op de blootstelling aan solanine en chaconine van de 

Belgische en EU bevolking. 
 

Maximum duur: 1 jaar 

Maximale toelage: € 100.000 
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7. Analyse van genotoxische aromastoffen in voedingsmiddelen (FLAVOURAN) 

 

Context  

 

Aromastoffen zijn stoffen die gebruikt worden om smaak/geur te geven aan levensmiddelen. Ze 

worden al geruime tijd gebruikt in voedingsmiddelen: snoep, frisdranken, gebak, 

voedselbereidingen,…  

De lijst van toegelaten aromastoffen in de EU werd opgesteld in 2012 en is een lijst van 

aromastoffen waarvan de aanwezigheid op de EU-markt werd genotificeerd door de lidstaten. 

Momenteel loopt een programma voor de evaluatie van deze aroma’s door EFSA. De Commissie 

kan stoffen verwijderen uit de lijst, met name indien EFSA (mogelijke) negatieve 

gezondheidseffecten identificeert. Binnen elke groep aromastoffen worden (op basis van de 

moleculaire structuur) een of meerdere stoffen geïdentificeerd als representatief. De evaluatie van 

de representatieve stof(fen) door ESFA geldt voor alle stoffen van de desbetreffende groep. 

Sinds het begin van het evaluatieprogramma werd de EU-lijst herhaaldelijk gewijzigd naar 

aanleiding van deze EFSA evaluaties. Zo werden wegens genotoxiciteit 3 stoffen met een 

urgentieprocedure geschrapt uit de EU-lijst: dimethylthiofeen (FL 15.024) (verordening (EU) nr. 

545/2013), p-mentha-1,8-dieen-7-al (FL 05.117, doorgaans perilla-aldehyde genaamd) 

(verordening (EU) nr. 2015/1760) en 4,5-epoxydec-2(trans)-enal (Fl 16.071) (Verordening (EU) 

nr. 2017/1250). Omdat de evaluaties van de aromastoffen door EFSA lopende zijn en de 

wetenschappelijke opinies stapsgewijs worden uitgebracht, is het mogelijk dat in de nabije 

toekomst meer aromastoffen uit de EU-lijst als (mogelijk) genotoxisch worden beschouwd en 

bijgevolg worden verboden. Ook andere aromastoffen uit dezelfde aromagroep kunnen van de lijst 

geschrapt worden en zijn mogelijk genotoxisch.  

 

De Europese reglementering eist geen gedetailleerde beschrijving van de samenstelling van de 

aromastoffen die op de markt worden gebracht. De overheid kan bijgevolg niet weten of deze 

onlangs verboden stoffen al dan niet worden gebruikt bij de samenstelling van aroma’s. Bovendien 

zijn de analysemethodes om de aanwezigheid van deze verboden aromastoffen in levensmiddelen 

te controleren momenteel niet beschikbaar. 

 

Bepaalde van deze verboden (mogelijk) genotoxische aromastoffen kunnen van nature voorkomen 

in levensmiddelen (zo is perilla-aldehyde van nature aanwezig in de schil van citrusvruchten). Om 

de volksgezondheid te beschermen is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de natuurlijke 

aanwezigheid van deze aromastoffen in bepaalde voedingsmiddelen en hun concentraties (bv 

aanwezigheid van perilla-aldehyde in fruitsappen, in chocolade met zeste van citrusvruchten, in 

alcoholische dranken met citrussmaak,…).     
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Referenties 

 

Verordening (EU) nr.° 545/2013 VAN DE COMMISSIE van 14 juni 2013 tot wijziging van 

bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft 

de aromastof 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen. 

 

Verordening (EU) 2015/1760 van de Commissie van 1 oktober 2015 tot wijziging van bijlage I bij 

Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen 

van de aromastof p-mentha-1,8-dieen-7-al uit de EU-lijst. (PB van 02-10-2015) 

 

Verordening (EU) 2017/1250 van de Commissie van 11 juli 2017 tot wijziging van bijlage I bij 

Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen 

van de aromastof 4,5-epoxydec-2(trans)-enal uit de EU-lijst.  

 

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 208 (FGE.208): Consideration of genotoxicity 

data on representatives for 10 alicyclic aldehydes with the α,β-unsaturation in ring / side-chain and 

precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19 by EFSA 

 

Onderzoeksvragen 
 

1) Uitwerking en validatie van een (meerdere) analysemethode(s) voor (mogelijk) 

genotoxische aromastoffen in voedingsmiddelen, zoals dimethylthiofeen, p-mentha-1,8-

dieen-7-al en 4,5-epoxydec-2(trans)-enal  

2) Gegevens verzamelen over de aanwezigheid van deze (mogelijk) genotoxische 

aromastoffen die van nature aanwezig zijn in of toegevoegd worden aan voedingsmiddelen 

op de Belgische markt.  

 

Rookaroma’s zijn uitgesloten uit de studie. 

 

Maximum duur: 2 jaar 

Maximale toelage: € 200.000  
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8. Aanwezigheid van gechloreerde paraffines in levensmiddelen en inname door de Belgische 

bevolking (PARCLINTA) 

 

Context 
 

Gechloreerde alkanen, of gechloreerde paraffines, zijn mengsels van polygechloreerde  

n-alkanen, geproduceerd door de reactie van chlooratomen met bepaalde paraffinefracties 

afkomstig van de destillatie van petroleum. De lengte van de koolstofketen van commerciële 

producten ligt doorgaans tussen C10 en C30. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

gechloreerde alkanen met korte keten (C10-C13), met middellange keten (C14-C17), met lange 

keten (C18-C20) en wassen met een C24-keten. 

Gechloreerde alkanen C10-C13 worden doorgaans gechloreerde paraffines met een korte keten 

(SCCP’s) genoemd. Ze kunnen aanwezig zijn in tal van industriële producten zoals plastics, textiel, 

rubber… Het gaat doorgaans om mengsels van moleculen met verschillende 

koolstofketenlengtes en met verschillende chloorgehaltes. Het CAS-nummer dat het vaakst wordt 

gebruikt om ze aan te duiden is 85535- 84-8. 

 

De productie, het op de markt brengen en het gebruik van de gechloreerde paraffines met een korte 

keten is sinds 2012 verboden in de Europese Unie door de POP-verordening (Verordening (EG) 

850/2004). 

 

Volgens Richtlijn 98/98/EG zijn gechloreerde paraffines met een korte keten gevaarlijk voor het 

milieu en schadelijk voor de gezondheid, omdat het kankerverwekkende stoffen zijn van 

categorie 3. 

 

Gechloreerde paraffines met een korte keten stapelen zich op in vissen en weekdieren. De inname 

van levensmiddelen zou de belangrijkste route van blootstelling kunnen zijn voor de mens. 

De Europese Commissie heeft EFSA gevraagd om een advies uit te brengen over de 

gezondheidsrisico’s voor mens en dier veroorzaakt door de aanwezigheid van gechloreerde 

paraffines in levensmiddelen en diervoeders.  

EFSA zoekt daarom gegevens over het voorkomen van gechloreerde paraffines in levensmiddelen 

en diervoeders. 

 

Gegevens over de concentraties aan gechloreerde paraffines in levensmiddelen op de Belgische 

markt en gegevens over het niveau van blootstelling van de bevolking aan die verbindingen zijn 

noodzakelijk om te weten of er beheersmaatregelen genomen moeten worden. 

 

Referenties 

 

1. Ineris. 2005. chloroalcanes c10-c13 - Portail Substances Chimiques - 

Inerishttps://substances.ineris.fr/fr/substance/getDocument/2554 

2. ANSES. 2016. AVIS relatif à «l’analyse des Plans de Surveillance et de Contrôle sur les 

substances indésirables en alimentation animale». 

https://www.anses.fr/fr/system/files/ALAN2015SA0076.pdf 

3. EFSA continuous call for data : http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/datex101217   

4. EFSA asked to weight-up risk from chlorinated paraffins in food and feed 

https://www.feednavigator.com/Article/2016/12/09/EFSA-asked-to-weigh-up-risk-from-

chlorinated-paraffins-in-food-and-feed. 

https://substances.ineris.fr/fr/substance/getDocument/2554
https://substances.ineris.fr/fr/substance/getDocument/2554
https://substances.ineris.fr/fr/substance/getDocument/2554
http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/datex101217
https://www.feednavigator.com/Article/2016/12/09/EFSA-asked-to-weigh-up-risk-from-chlorinated-paraffins-in-food-and-feed
https://www.feednavigator.com/Article/2016/12/09/EFSA-asked-to-weigh-up-risk-from-chlorinated-paraffins-in-food-and-feed
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5. EFSA- Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain, 2017. Minutes of the 2nd 

meeting of the Working Group on Chlorinated Paraffins in feed and food. 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/wgs/chemical-

contaminants/Chlorinated_Paraffins.pdf 

 

Onderzoeksvragen 
 

1) Ontwikkeling en validering van een analysemethode voor gechloreerde paraffines met een 

korte keten in levensmiddelen  

2) Onderzoek naar de concentratie aan gechloreerde paraffines in levensmiddelen op de 

Belgische markt. 

3) Schatting van de inname van gechloreerde paraffines met een korte keten door de Belgische 

bevolking (kinderen, adolescenten, volwassenen)  

 

De gegevens over het voorkomen die werden ingezameld in het kader van het onderzoeksproject 

moeten worden bezorgd aan de EFSA.  

 

Maximum duur: 2 jaar 

Maximale toelage: € 200.000  

 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/wgs/chemical-contaminants/Chlorinated_Paraffins.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/wgs/chemical-contaminants/Chlorinated_Paraffins.pdf

