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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

Advies van 28 oktober 2021 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 
betreffende het gebruik van het zaad van Papaver somniferum L. (maanzaad) in bakkerij producten. 
 
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 van Papaver somniferum L. (maanzaad) in 
bakkerij producten. 
 
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 Papaver somniferum 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) met de volgende 
afwijkingsvoorwaarde: “Het zaad afkomstig van deze plant is toegelaten als "maanzaad" op 
bakkerijproducten”. 
 
Overwegende dat deze voorwaarde enkel geldt voor gebruik op bakkerijproducten, de voorwaarde is niet 
van toepassing voor het gebruik van maanzaad in bakkerijproducten, noch voor maanzaad op de markt 
gebracht voor de eindconsument. 
 
Overwegende dat P. somniferum opiumalkaloïden bevat, zoals morfine en codeine; de zaden bevatten 
normaal deze alkaloïden niet, maar ze kunnen gecontamineerd worden bijv. tijdens het oogsten. Tijdens 
de verwerking van voedsel, zoals verwarming, kan het alkaloïdegehalte in het maanzaad worden 
verminderd. 
 
Overwegende de wetenschappelijke opinie van EFSA (2018)1 en de Verordening EU 2021/2142 (2021)2 tot 
vaststelling van het maximumgehalte voor opiumalkaloïden (uitgedrukt als de som van morfine + 0,2 
codeïne): 

- Voor bakkerijproducten die maanzaad en/of afgeleide producten daarvan bevatten: max. 1,50 
mg/kg bakkerijproduct 

- Voor de eindverbruiker in de handel gebracht geheel, geplet of gemalen maanzaad: max. 20 
mg/kg maanzaad 

 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen concludeert dat bakkerijproducten die zaden van 
Papaver somniferum L. (maanzaad) bevatten, op de markt mogen worden gebracht indien de som van het 
gehalte aan morfine + (0,2 x het gehalte aan codeïne) maximum 1,50 mg/kg bakkerijproduct bedraagt. 
Geheel, geplet of gemalen maanzaad kan op de markt worden gebracht voor de eindconsument indien 
de som van het gehalte aan morfine + (0,2 x het gehalte aan codeïne) maximum 20 mg/kg maanzaad 
bedraagt.  
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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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