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Afwijking Cannabis sativa organisch omhuld hennepzaad (1% gebruikt in Haverkoek 
moerbei hennep) 
 
 
Geachte,  
 
Onze dienst heeft de aanvraag van ‘uw firma’ tot derogatie voor het gebruik van organisch omhuld 
hennepzaad (1% gebruikt in Haverkoek moerbei hennep) met Cannabis sativa L., geëvalueerd.  
 
Cannabis sativa L. staat op lijst 1 “Gevaarlijke planten die niet als of in voedingsmiddelen mogen 
gebruikt worden” in bijlage bij 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 (Plantenbesluit).  
In overeenstemming met artikel 3 § 2 alinea 4 van het plantenbesluit, kan er steeds een afwijking 
aangevraagd worden op het verbod tot het fabriceren en het in de handel brengen van deze planten 
in of als voedingsmiddelen bij onze dienst. Voor het toekennen van een afwijking hanteert onze 
dienst als criterium op advies van de Commissie van Advies voor Plantbereidingen maximale 
gehalten aan tetrahydro-cannabinol (Δ9-THC). De maximale gehalten zijn gebaseerd op de waarden 
die door de Australische en Nieuw-Zeelandse voedselautoriteit (ANZFA) toegepast worden en het 
EFSA advies in verband met de gezondheidsrisico’s van THC gepubliceerd op 26 juni 2015. Het 
gaat om volgende maximale gehalten voor Δ9-THC: 
 

 10 mg/kg voor de olie van het zaad; 
 5 mg/kg voor het zaad en meel van het zaad; 
 0,2 mg/kg voor andere voedingsmiddelen en dranken, met uitzondering van frisdranken, 

andere niet-alcoholische dranken en bier; 
 0,04 mg/kg voor frisdranken, andere niet-alcoholische dranken en bier. 

 
Volgens de analyses die u ons toestuurde op 31/01/2022 voor het lotnummer Y20DB02-R2105-051 
van Eurofins Global Control Gmbh, Am Neuländer Gewerbepark 8, 21079 Hamburg te Duitsland met 
test methode LC – MS/MS, was het gehalte aan THC in organisch omhuld hennepzaad (1% gebruikt 
in haverkoek moerbei hennep) onder de vooropgestelde maximale gehalten, namelijk: 
 
 
Test Product lotnr° THC mg/kg 

05/07/2021 Organisch omhuld 

hennepzaad (1% 

gebruikt in haverkoek 

moerbei hennep) 

Lotnummer: Y20DB02-R2105-051 

Vervaldatums en lotnummers eindproducten: 
(L220301-L220302-L220303-L220304 / THT 28-
09-22) 
 
(L220307-L220308-L220309-L220310-L220311 
/ THT 07-10-22) 
 

1,14 mg/kg 

UW REF.   31/01/2022 

ONZE REF. 297403/L36/SEC 
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BIJLAGE(N)   / 
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(L220314-L220315-L220316-L220317-L220318 
/ THT 14-10-22) 
 
(L220321-L220322-L220323-L220324-L220325 
/ THT 21-10-22) 
 
(L220328-L220329-L220330-L220331 / THT 28-
10-22) 
 

 
Onze dienst kan dus een afwijking toekennen voor deze batches, zolang deze voldoen aan de 
andere Belgische en Europese regelgevingen.  
 
Een kopie van deze derogatie, evenals alle traceerbaarheidselementen, moeten op verzoek van het 
FAVV kunnen worden aangeleverd door alle operatoren die de producten die onder deze derogatie 
vallen fabriceren, commercialiseren of verdelen. 
 
Het lotnummer moet worden vermeld in de etikettering van het eindproduct. Vermeld ook op het 
etiket van het eindproduct een vermelding van de volgende strekking: “THC-vrij /sans THC”. 
 
Het FAVV en het College van procureurs-generaal worden op de hoogte gebracht van de afwijking. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
Het diensthoofd  
Carl Berthot  
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