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Chloraat analyse methode: Methode naam: CLO_01_A 
Detectie technologie: LC-MS/MS 
Raporteer limiet: 0.01 mg/kg  

 

 

Chloraat Analyse. 
 

In het verleden waren Chloraten actieve ingrediënten die gebruikt werden in totaal herbiciden ("weed 
Ex"). Sinds 2008 echter worden deze producten niet meer toegelaten voor gebruik in de EU (sinds 
1992 in Duitsland). Aangezien de lidstaten van de EU geen akkoord bereikten in september voor een 
tijdelijk residugehalte voor chloraat op Europees niveau, is tijdens deze bijeenkomst beslist, het 
wettelijk niveau van de Europese Unie niet op te leggen (momenteel staat de MRL op het niveau van 
detectie, 0,01 mg/kg). Deze beslissing was gebaseerd op de bron van de besmetting - wettelijke 
toepassingen van biociden, en ook op  art.14 van de General Food Law (GFL), Verordening 178/2002. 
Als gevolg van deze beslissing, moet elke EU-lidstaat nu een nationale evaluatie / beoordeling 
uitvoeren van chloraat (als dit  niet reeds plaatsgevonden heeft) en nationale MRL's uitwerken. In de 
tussentijd, totdat de beslissingen worden genomen op nationaal niveau, blijft de wettelijke MRL van 
0,01 mg / kg gelden. 

Momenteel hebben reeds een aantal landen, zoals België, Nederland en Duitsland nationale MRL's 
geïmplementeerd voor chloraat. (bron: Freshfel). 

Nederland:  
Voor plantaardige producten:  
·        0.1 mg / kg voor alle plantaardige producten behalve groenten (gebaseerd op de 
productclassificatie in de Annex I van verordening (EC) No 396/2005)  
·        0.25 mg / kg voor alle groenten behalve wortelen  
·        0.2 mg / kg for wortelen  
Voor andere voedingsproducten max. gehaltes zijn bepaald op::  
·        0.1 mg/kg voor alle (niet plantaardige) voedingsproducten behalve voor zuigelingen en baby 
voeding  
·        0.01 mg/kg voor zuigelingen en baby voeding (Verordening 2006/125/EC and 2006/141/EC)  
 
Duitsland:  

·        0,1 mg/kg for fruit, groenten, granen, thee, koffie, cacao, oliehoudende zaden en fruit, 
specerijen, hop en suikerhoudende planten; 

·        0,2 mg/kg voor wortelen; 

·        0,25 mg/kg voor groenten (behalve wortelen)  
 
België:  

Algemene actielimiet van  0.7 mg / kg, met de uitzondering van: 

 · alle voedingsproducten welke een gezondheidsrisico vormen bij een aanwezigheid van een gehalte 
van 0.7 mg / kg (gebaseerd op ARfD of 0.01 mg / kg lichaamsgewicht, een varibiliteitsfactor 1 en 
consumptie data van het EFSA primo model);  

· kruiden (actie limiet van 5 mg/kg);  

· Baby Food (0.01 mg/kg, specifieke wetgeving) 

· Specifieke actie 
limieten: 

 

 

 

Milk: 0.29 ppm 


