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Dit protocol is tot stand gekomen dankzij de inzet van de controleorganen Certisys, TÜV NORD Integra, Quality Partner 
en sectororganisaties Bioforum Vlaanderen en Boerenbond.  De ontwikkeling vond plaats met de steun van de 
Vlaamse overheid, afdeling voorlichting doelgroepenbeleid en kwaliteit plant. Het laboratorium van Primoris werd 
geconsulteerd als expertisecentrum voor bestrijdingsmiddelenanalyses. We zijn alle deelnemers erg dankbaar voor 
hun inbreng en positieve samenwerking.    
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Woord vooraf 
 
Biologische voedingsproducten bevatten soms residu's van bestrijdingsmiddelen die 
niet toegelaten zijn in de biologische productie. Daar zijn verschillende oorzaken voor te 
vinden.   
 
De wetgeving legt een limiet op voor deze residu's op biologische voedingsproducten. 
Wordt die limiet voor een bepaald bestrijdingsmiddel overschreden, dan wordt het 
voedingsproduct gedeclasseerd.  
 
Begin dit jaar kwam er een wijziging van het artikel dat de limiet bepaalt voor residu's 
van verboden bestrijdingsmiddelen op biologische voedingsproducten (Artikel 31, 
Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 2015 tot wijziging van diverse bepalingen 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de 
biologische productie en de etikettering van biologische producten). 
 
Voor de interpretatie van analyseresultaten op bestrijdingsmiddelen in biologische 
producten bestaat er momenteel nog geen wettelijke basis. Nochtans zijn de 
analysemethodes voor bestrijdingsmiddelen zeer gevoelig en spelen er bij een analyse 
verschillende factoren mee.  
 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten houdt men daar beter rekening mee. Een 
foute interpretatie kan immers leiden tot een onterechte declassering van 
voedingsproducten. De biologische sector wil er dan ook voor zorgen dat 
analyseresultaten altijd op dezelfde manier geïnterpreteerd worden.  
 
Dit protocol moet dienen als leidraad voor de interpretatie van deze analyses. Het 
ontstond in samenwerking met de erkende controleorganen voor biologische 
certificering in België en sectororganisaties BioForum Vlaanderen en Boerenbond. Aan 
de hand van dit protocol zullen controleorganen tot een weloverwogen 
certificeringbeslissing kunnen komen. Onderzoek naar de oorzaak van de contaminatie 
blijft noodzakelijk.    
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1. Definities 
Een duidelijke omschrijving van deze termen helpt bij het correct begrijpen van het 
protocol: 
 

 A-staal = het eerste staal dat wordt geanalyseerd  
 B-staal = het tweede staal dat wordt geanalyseerd, op vraag van de 

marktdeelnemer, dat hetzelfde lot vertegenwoordigt als het A-staal en ook op het 
zelfde moment als het A-staal wordt genomen. 

 Concentratiefactor = de hoeveelheid grondstof gedeeld door de hoeveelheid 
eindproduct. (bv 5 kg selder dat wordt gedroogd tot 1 kg selderijpoeder heeft als 
concentratiefactor 5). 

	  
2. Meetonzekerheid 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten moet een controleorgaan rekening houden 
met de inter-laboratorium variabiliteit. Daarom wordt een factor van 50% toegepast bij 
het bepalen of een staal al dan niet de norm overschrijdt.  Die factor is gebaseerd op de 
DG Sanco richtlijn SANCO/12571/2013 en de daaropvolgende richtlijnen die ook in de 
gangbare sector gebruikt worden.  
	  
3. Impact B-staal 
Op vraag van de marktdeelnemer kan een controleorgaan ook het B-staal van een 
product laten analyseren. Het resultaat van de analyse van het B-staal heeft voorrang, 
ter ontlasting van het resultaat van het A-staal, omdat het B-staal wordt gebruikt om te 
bepalen of er iets mis is gelopen tijdens de analyse van het A-staal. Als in het B-staal 
dezelfde residuen worden teruggevonden als in het A-staal, bevestigt dat de 
aanwezigheid van residu uit het A-staal en wordt de factor van 50% voor de inter-
laboratorium variabiliteit niet in rekening gebracht.   
	  
4. Verdunnings-/concentratie-/verwerkingsfactoren 
Bij de verwerking van voedingsmiddelen kan de concentratie aan bestrijdingsmiddelen 
in het eindproduct te wijten zijn aan een aanwezigheid in de grondstoffen, aan het niet 
respecteren van de reinigingsvoorschriften (=verplichte scheiding tussen bio en niet-
bio) of aan een combinatie van beide.  Om de precieze oorzaak te kunnen identificeren 
en vervolgens het probleem op te kunnen lossen, wordt aangemoedigd om monsters te 
nemen van zowel het eindproduct als van de kritische grondstoffen van hetzelfde lot. 
 
Het verwerkingsproces (verwarmen, mengen, schillen, …) kan een invloed hebben op de 
hoeveelheid aanwezige bestrijdingsmiddelen. Bij het bepalen of een norm al dan niet 
overschreden is in een verwerkt product, wordt geen rekening gehouden met  
verdunningsprocessen, concentratiefactoren en verwerkingsfactoren.  

 
5. Praktische richtlijnen voor toepassing van de juiste normen 
Voor de bepaling van residuen van verboden bestrijdingsmiddelen die aanwezig zijn op 
een product, gelden de aantoonbaarheidsgrenzen (limit of detection of LOD) van 
verordening (EG) Nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 
2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong. Bij het 
ontbreken van een LOD-waarde geldt een limiet van 0,015 mg /kg. 
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Hoe je deze limieten moet toepassen kun je terugvinden in de flowchart in bijlage 1.   
	  
5.1. LOD voor bestrijdingsmiddelen vinden, voor voedingsproducten in de MRL-database  
De LOD bepalen voor een bepaald bestrijdingsmiddel op een voedingsproduct doet men 
aan de hand van de MRL-database (MRL = maximum residu limit) van de Europese 
Commissie, die je vindt op www.bfvl.be/pesticiden_eu. We leggen hier uit hoe je deze 
databank gebruikt.  
 
Stap 1 
Klik in de linkerbalk op "Search pesticide residues" om naar de databank met 
bestrijdingsmiddelen te gaan.  
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Stap 2 
Zoek de actieve stof waarop geanalyseerd werd (bv thiabendazool, 1), en vink die aan in 
de selectie. Bekijk de verschillende MRL’s voor deze stof door op “ 4 Display + ” te 
klikken. 
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Stap 3 
Zoek in de lijst naar het voedingsproduct waarop de analyse is uitgevoerd. Ernaast staat 
de MRL voor de combinatie van dat bestrijdingsmiddel met dat bepaald product. De 
asterisk (*) duidt aan dat voor deze substantie de MRL gelijk is aan de LOD. Die vormt 
dan ook de limiet. 

 
5.2. LOD voor voedingsproducten in de MRL-database   
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen voedingsproducten die wel en niet in de MRL-
database voorkomen. Als het voedingsproduct (bv verwerkte producten) niet in de MRL-
database voorkomt, geldt een waarde van 0,015mg/kg, behalve als het gaat om een 
pesticide waarvan het gebruik niet is toegelaten in Europa. Bij het bepalen van de LOD-
waarde van een voedingsproduct die wel is opgenomen in de database zijn er vier 
scenario's mogelijk: 
 
1) De LOD-waarde staat in de database (zoals in het voorbeeld hierboven): LOD-waarde 
geldt als limiet. Je moet wel nog rekening houden met een factor van 50% voor de 
meetonzekerheid.  
 
2) Geen LOD-waarde gedefinieerd voor bepaald voedingsproduct, maar wel voor andere 
voedingsproducten uit zelfde productgroep: kijk in de database naar de laagste LOD 
binnen de groep waartoe het voedingsproduct behoort. Die LOD wordt dan de norm, weer 
rekening houdend met de meetonzekerheid.  
 
3) Geen LOD-waarde gedefinieerd voor voedingsproduct en voedingsgroep, maar wel een 
MRL-waarde: In dit geval wordt de LOD-limiet 0,015 mg/kg. Geeft het analyseresultaat 
van het labo een overschrijding van de MRL-waarde aan, dan wordt er ook rekening 
gehouden met de interlabo variabiliteit van 50%.  
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4) Geen LOD-waarde en geen MRL-waarde gedefinieerd voor voedingsproduct en 
voedingsgroep: de standaard MRL- en LOD-waarde van 0,010mg/kg wordt toegepast, 
zoals voorzien in de wetgeving.   
 
 
5.3. LOD voor voedingsproducten die niet in de MRL database staan 
Voor producten die niet opgenomen zijn in de MRL-database zoals puree, appelsap, 
muesli en andere verwerkte producten, ligt de norm op 0,015 mg/kg.  

	  
	  

 6. Blokkering  en declassering van producten	  
Als de limiet overschreden wordt, is het niet meer toegelaten om de producten uit het 
lot (vertegenwoordigd door het staal) te gebruiken of te commercialiseren als een 
biologisch product.  Het controleorgaan kan bovendien overgaan tot de blokkering van 
andere loten van gelijkaardige producten. 
 
Maar ook als de limiet niet overschreden wordt, kan een controleorgaan producten 
blokkeren. Dat doen ze bij vaststelling van een of meerdere andere non-conformiteiten 
of wanneer er twijfel is die een blokkering rechtvaardigt zoals voorgeschreven in de EU 
Wetgeving (V 889/2008 Art 91.2). Controleorganen kunnen steeds contact opnemen met 
het controleorgaan van de leverancierDie kan dan zelf aanvullend onderzoek verrichten 
en op basis daarvan alsnog overgaan tot declassering.  
 
Het controleorgaan kan geen beslissing nemen over declassering alleen op basis van 
een analyse die de marktdeelnemer zelf heeft laten uitvoeren. De marktdeelnemer moet 
bij het terugvinden van residu's altijd zijn controleorgaan op de hoogte brengen. Hij kan 
wel zelf de beslissing nemen om te declasseren. Marktdeelnemers die vermoeden dat 
een door hen ontvangen of geproduceerd voedingsproduct niet voldoet aan de 
biologische wetgeving, moeten dit altijd melden aan hun controleorgaan.  
	  
7. Substanties die kunnen leiden tot “vals positieve” interpretaties van gebruik 
of contaminatie bij landbouwers 
	  
7.1. Substanties die van nature aanwezig zijn in voedingsmiddelen 
Bij de interpretatie van analyseresultaten moet men waakzaam zijn voor valse 
positieven. Bepaalde voedingsproducten bevatten van nature substanties of actieve 
stoffen die tot dezelfde moleculen zijn afgebroken als die bij bestrijdingsmiddelen.  Je 
vindt voorbeelden in de tabel hieronder.  
	  
Gewas/voedingsproduct Verbinding Opmerkingen 
Brazil nuts, bonen en 
granen 

Bromide  

Brassicaceae and 
Lilliaceae 

DithioCarbamaten 
 

 

Tropische vruchten Sulfiet (SO32-)  
Aromatische producten 
(essentiële oliën, 
steranijs)  

Bifenyl Kan wijzen op 
aromatische 
moleculen die van 
nature aanwezig zijn. De 
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invloed van 
behandeling (bv 
drogen) of 
verontreiniging (bv 
contact met 
rook van brandhout) 
moet deel uitmaken van 
het onderzoek naar de 
aanwezigheid van 
bifenyl. 

Lucerne (alfalfa) 
 

Mepiquat  

Bron: EOCC Guidance document for the certification decision making process versie februari 2013 
	  
7.2. Aanwezigheid van substanties te wijten aan omgevingsfactoren 
 

7.2.1. Aanwezigheid van persistente bestrijdingsmiddelen in grondstalen en producten  
Wordt er een historische contaminatie met persistente bestrijdingsmiddelen of 
contaminanten vastgesteld, dan is er een aanpassing van het teeltenplan nodig. De 
producent wordt geadviseerd in dat geval gevoelige teelten die deze stoffen 
accumuleren te vermijden.  
 
De teelt waarop de vaststelling gebeurt, mag op het veld blijven staan, en in bepaalde 
gevallen geoogst en op de markt gebracht worden. Er is wel extra monitoring nodig op 
die teelt voor het in de handel komt.  
 
Het is mogelijk dat er in het grondstaal geen persistente stoffen worden teruggevonden, 
maar bepaalde teelten die toch accumuleren. Is er geen indicatie van gebruik van 
persistente bestrijdingsmiddelen, dan kunnen de producten alsnog als biologisch 
vermarkt worden, tenminste als de MRL-waarde niet overschreden wordt.  
 
Voorbeeld 1: Cucurbitacea (komkommerachtigen) nemen makkelijk DDT en HCB 
(hexaanchloorbenzeen) op als dat aanwezig is in de bodem.  Zijn er aanwijzingen van 
accumulatie van DDT, dan is er een staal nodig van de cucurbitacea voor die in de 
handel terechtkomen. In dat geval kan het teeltplan best aangepast worden.  
 
Voorbeeld 2: In heel wat oude perenplantages zit er nog chloormequat in de bodem.  

 
7.2.2. Aanwezigheid van producten die in het verleden als bestrijdingsmiddel gekend waren en 
te wijten kunnen zijn aan een industriële activiteit 

Stoffen kunnen in het milieu aanwezig zijn door industriële activiteit, maar tegelijk ook 
in het verleden als bestrijdingsmiddel zijn gebruikt. Daarom moet er waakzaamheid 
toegepast worden bij het interpreteren van analyses met de volgende producten: 
 

 Biphenyl 
 Ortofenylfenol 
 Anthraquinone 

	  
7.2.3. Aanwezigheid van substanties die te verklaren kunnen zijn door toegelaten gebruik van 
bestrijdingsmiddelen:   
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Substanties die niet bekend zijn als bestrijdingsmiddel, maar toch teruggevonden 
worden bij een analyse(bv Piperonyl butoxide), leiden niet automatisch tot een 
declassering. 
	  
8.  Invloed van tijd tussen analyse A-staal en analyse B-staal op resultaat 
Bestrijdingsmiddelen zijn verbindingen die kunnen afbreken door blootstelling aan 
verschillende elementen (UV-licht, water, temperatuur,…). Om die invloed te beperken, 
moeten stalen dus op een juiste manier bewaard worden. We kunnen er ook van uit 
gaan dat bestrijdingsmiddelen in een staal worden afgebroken na verloop van tijd. 
Daarom wordt er bij de analyse van het B-staal geen rekening gehouden met de 
meetonzekerheid. Het resultaat van het B-staal bevestigt in dat geval de aanwezigheid 
van het bestrijdingsmiddel boven de limiet uit het A-staal.    
	  
9.  Aanwezigheid van meerdere niet toegelaten substanties 
Bij de detectie van meerdere residuen wordt voor elk residu apart de limiet bekeken. 
Overschrijdt een of meer van de substanties de limiet, dan volgt er een declassering van  
het voedingsproduct. Stelt men voor geen enkele van de substanties een overschrijding 
van de limiet vast, dan wordt er gezocht naar de oorzaak. Worden er tijdens dit 
onderzoek andere non-conformiteiten vastgesteld, dan kan dat alsnog leiden tot een 
declassering.  
	  
10. Drift  
Drift ontstaat wanneer percelen van biologische producenten blootgesteld worden aan 
bestrijdingsmiddelen afkomstig van een naburig perceel. Het is een van de mogelijke 
verklaringen voor de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op al dan niet geoogste 
landbouwproducten of -gronden. Wanneer er restanten van bestrijdingsmiddelen op 
biologische producten of gronden aangetroffen worden, voert men een onderzoek naar 
de oorzaak: is er sprake van niet toegelaten gebruik, contaminatie (door bv niet of 
onvoldoende reinigen van het spuittoestel) of drift. Bij al geoogste producten kan de 
aanwezigheid ook te wijten zijn aan een kruiscontaminatie van biologische en niet-
biologische producten.  
 
Toch is in veel gevallen drift de enige verklaring voor de aanwezigheid van 
bestrijdingsmiddelen. Voor een controleorgaan drift als verklaring aanvaardt bij de 
vooroogstanalyse, is het belangrijk dat de landbouwer kan aantonen dat hij de nodige 
preventieve maatregelen genomen heeft. 
 
Bij drift kan een biologische producent verlies lijden door schade waar hij zelf niet voor 
verantwoordelijk is.  
 
Situatie 1: Geen positieve analyse 
Bij visuele vaststelling van drift (duidelijk door waarnemingen op het veld door 
bijvoorbeeld verbrande bladeren of vaststelling van een pesticidenwolk van de naburige 
producent), voert het controleorgaan een onderzoek uit . Als de biologische producent 
alle voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om drift te vermijden en er geen aantoonbaar 
bestrijdingsmiddel op het gewas (of delen hiervan) teruggevonden wordt, wordt er geen 
declassering uitgesproken.  
 
Situatie 2: Positieve analyse ten gevolge van drift  
Ook bij een positieve analyse op een gewas (of delen hiervan) dat nog op het veld staat,  
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voert men een onderzoek uit naar de oorzaak . Tijdens dit onderzoek wordt het te 
oogsten product geblokkeerd. Blijkt uit dit onderzoek dat de contaminatie afkomstig is 
van drift, dan volgt er voor de oogst een tweede analyse op het voedingsproduct dat in 
de handel wordt gebracht. 
	  
Declassering volgt wanneer de limiet zoals voorgeschreven in het BVR van 6 februari 
2015 overschreden wordt op het voedingsproduct voor de oogst. Wordt de limiet niet 
overschreden bij de analyse en heeft de producent alle voorzorgsmaatregelen genomen 
om drift te vermijden, dan volgt er geen declassering.  
 
Op vraag van de producent kan de analyse al op een vroeger tijdstip plaatsvinden. Op 
basis daarvan kan dan beslist worden om al dan niet te declasseren. Blijkt uit het 
onderzoek dat het mogelijk is om de zone waar de drift heeft plaatsgevonden duidelijk 
af te bakenen, dan worden slechts de getroffen producten (rijen, planten, deel van 
perceel) gedeclasseerd.  
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Bijlages 
 
 
Bijlage 1: 
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