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Inleiding
Deze lijst met vaak gestelde vragen over additieven geeft een antwoord op belangrijke
interpretatievragen vanuit de voedingssector en controlediensten, maar is ook bruikbaar voor iedereen
die bijkomende informatie over de wetgeving inzake additieven zoekt.
Bij geschillen, is het Hof van Justitie van de Europese Unie in laatste instantie verantwoordelijk voor de
interpretatie van de wetgeving.
Dit is een gezamenlijk project van




Het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu, dat instaat voor wetgeving en normering
(contactgegevens: tel 02 524 73 51 en e-mail apf.food@health.belgium.be );
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, dat de controles in alle
schakels van de voedselketen uitvoert
(contactgegevens : tel 02 211 87 14 en e-mail S3.pccb@favv-afsca.be ).

Vragen en antwoorden
1. Additieven
Wat zijn additieven of toegevoegde stoffen? Welke categorieën van additieven zijn er?
Additieven zijn stoffen die omwille van hun technologische functie aan een levensmiddel worden
toegevoegd.
In de Europese additievenverordening zijn additieven zo gedefinieerd: “elke stof, met of zonder
voedingswaarde, die op zichzelf gewoonlijk niet als voedsel wordt geconsumeerd en gewoonlijk niet als
kenmerkend voedselingrediënt wordt gebruikt, en die voor technologische doeleinden bij het
vervaardigen, verwerken, bereiden, behandelen, verpakken, vervoeren of opslaan van levensmiddelen
bewust aan deze levensmiddelen wordt toegevoegd, met als gevolg, of redelijkerwijs te verwachten
gevolg, dat de stof zelf of bijproducten ervan, direct of indirect, een bestanddeel van die levensmiddelen
worden”.
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De grote categorieën van additieven zijn:




























zoetstoffen
kleurstoffen
conserveermiddelen
antioxidanten
draagstoffen
voedingszuren
zuurteregelaars
antiklontermiddelen
antischuimmiddelen
vulstoffen
emulgatoren
smeltzouten
verstevigingsmiddelen
smaakversterkers
schuimmiddelen
geleermiddelen
glansmiddelen
bevochtigingsmiddelen
gemodificeerde zetmelen
verpakkingsgassen
drijfgassen
rijsmiddelen
complexvormers
stabilisatoren
verdikkingsmiddelen
meelverbeteraars
contrastverhogers

Deze categorieën zijn gedefinieerd in bijlage I van de additievenverordening (EG) nr. 1333/2008.
In ieder geval omvat de additievenverordening alle additieven, ongeacht of ze onder een bestaande
categorie vallen of niet. Het is mogelijk om bij een toelatingsaanvraag een nieuwe categorie voor te
stellen.
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1.2.

Wat is de additievenwetgeving?

De additievenwetgeving omvat twee Europese verordeningen, waaraan gebruikers, handelaars en
fabrikanten van additieven zich moeten houden:



Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008
inzake levensmiddelenadditieven
Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de
specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees
Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven

Aangezien de verordeningen vaak gewijzigd worden, bijvoorbeeld ten gevolge van de
toelatingsprocedure, is het aan te raden de geconsolideerde versie van de verordeningen te raadplegen,
waarin al de wijzigingen verwerkt zijn. Voor wat betreft de lijst van voor gebruik in levensmiddelen
goedgekeurde levensmiddelenadditieven en gebruiksvoorwaarden (bijlage II van Verordening
1333/2008), kan men ook opzoekingen doen via de Food Additive Database van de Europese Commissie
(Alleen beschikbaar in het Engels). Daarbij komen nog volgende Belgische besluiten, die de Europese
verordeningen verbinden met de Belgische wetten.


Koninklijk besluit van 17 september 2014 betreffende levensmiddelenadditieven, ter
implementatie van verordening (EG) Nr. 1333/2008
Koninklijk besluit van 20 maart 2013 betreffende de specificaties van levensmiddelenadditieven

Er bestaat nog bijkomende regelgeving voor de toelatingsprocedure:




Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008
tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven,
voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s
Verordening (EU) nr. 234/2011 van de Commissie van 10 maart 2011 ter uitvoering van
Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een
uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en
levensmiddelenaroma’s

1.3.

Welke toegevoegde stoffen vallen NIET onder de additievenwetgeving?

Vallen niet onder de additievenwetgeving, tenzij deze als levensmiddelenadditieven worden gebruikt:






aroma’s;
nutriënten (bijvoorbeeld vitaminen en mineralen);
gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden);
extractiesolventen (die verwijderd werden);
biociden;
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waterzuiveringsmiddelen;
nieuwe voedselingrediënten die niet gebruikt worden volgens de definitie van additieven;
technische hulpstoffen voor zover het gebruik niet onder de definitie van additief valt;
gedroogde kruiden en specerijen die voor hun smaak worden gebruikt, zelfs als ze het voedsel
ook kleuren (bijvoorbeeld saffraan, kurkuma).

Bepaalde ingrediënten die toch een effect op levensmiddelen hebben, maar al heel lang gebruikt worden
als levensmiddel, worden daarom niet beschouwd als additieven. Voorbeelden: suikers, dextrines,
zetmeel, zout en zoutvervangers, azijn (uit dubbele fermentatie), ethanol (alcohol van eetbare kwaliteit),
gelatine, caseïne en caseïnaten, gluten, eiwithydrolysaten, kauwgombasis, inuline, …

1.4.

Geldt de additievenwetgeving in de ganse voedselketen?

Ja, vanaf het moment dat een product onder de levensmiddelenwetgeving valt (vanaf de oogst of slacht
bijvoorbeeld) tot en met de verkoop aan de consument. Dus alle tussenproducten die in de handel zijn,
vallen ook onder de additievenverordening. Ook vallen bijvoorbeeld conserveermiddelen in additieven,
in aroma’s, in enzymenpreparaten en in nutriënten onder de additievenwetgeving.
Er dient wel rekening gehouden te worden met de principes van “carry-over” en “reverse carry-over” bij
het lezen van de additievenwetgeving. Zo is er bijvoorbeeld geen levensmiddelencategorie “pekel” in de
additievenverordening, omdat de additieventoelatingen onder de vleesproducten opgesomd zijn en men
die hiervan moet afleiden om te weten wat er in de pekel mag (“reverse carry-over”). Zo is er ook geen
levensmiddelencategorie “broodje kaas”, omdat de additieventoelatingen vermeld zijn onder de
categorieën brood, boter en kaas en het broodje kaas niets anders is dan een samenstelling van deze
(“carry-over”).
De additievenwetgeving geldt dus voor alle soorten levensmiddelen, ook deze die niet expliciet vernoemd
lijken te zijn.
De gebruiksvoorwaarden voor additieven in een ingrediënt zoals bijvoorbeeld zout, gelden zowel voor de
verkoop van zout aan de consument als voor zout dat gebruikt wordt in de voedingsindustrie of bij de
bakker of in een restaurant.
Met andere woorden: de additievenwetgeving geldt in de ganse voedselketen.
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1.5.

Een additief moet in de ingrediëntenlijst worden weergegeven met de
categorienaam gevolgd door de specifieke benaming van het additief of het Enummer. Maar welke specifieke benamingen van additieven mogen gebruikt
worden?

In principe gebruikt men de nummers of de benamingen van deel B van bijlage II van Verordening (EG) nr.
1333/2008, maar men mag ook de specifiekere nummers of benamingen uit de hoofdingen in
Verordening (EU) nr. 231/2012 (specificaties additieven) gebruiken.
Men mag echter niet de namen gebruiken die achter “synoniemen” staan in Verordening (EU) nr.
231/2012. De synoniemen opgenomen in Verordening (EU) nr. 231/2012 zijn enkel bedoeld voor
herkenning bij handel met derde landen. Schrijf dus bijvoorbeeld niet : “zoestof: D-glucitol”, maar
“zoetstof: sorbitol” of “zoetstof: E420”.
Men mag ook geen gebruik maken van groepsnamen gedefinieerd in deel C van bijlage II van Verordening
(EG) nr. 1333/2008. Deze namen zijn geen officiële additievennamen voor etikettering. Ze bestaan enkel
om de gebruiksvoorwaarden voor additieven te beschrijven.
Alle officiële nummers en namen zijn ook terug te vinden in de positieve lijst. Soms zijn er officiële
synoniemen, bijvoorbeeld voor E466: Natriumcarboxymethylcellulose = cellulosegom.

1.6.

Hoe weet ik in welke levensmiddelencategorie een levensmiddel thuishoort?

Wanneer men wil weten welke additieven gebruikt mogen worden in een levensmiddel, moet men eerst
uitzoeken in welke levensmiddelencategorie het levensmiddel valt. Het is zeer belangrijk om ook rekening
te houden met de bepalingen in “beperkingen/uitzonderingen”, omdat het gebruik vaak niet in de ganse
categorie is toegelaten. Bovendien dienen maximale gehaltes en voetnota’s in rekening gebracht te
worden.
Vele vragen over de interpretatie van voedselcategorieën zijn gebundeld in de leidraad “Guidance
document describing the food categories in part E of annex II to Regulation (EC) N° 1333/2008 on Food
Additives.”
Daarenboven vallen alle levensmiddelen, behalve levensmiddelen voor zuigelingen en peuters, onder
categorie 0, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Verpakkingsgassen mogen voor alle levensmiddelen
worden gebruikt.
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1.7.

Hoe worden maximale hoeveelheden uitgedrukt? En wat betekent “quantum
satis”?

Maximale gehaltes zijn uitgedrukt in milligram toegevoegd additief per kg levensmiddel in de vorm
waarop het in de handel wordt gebracht en waarvoor een toelating gegeven werd.
Indien een gebruik “quantum satis” toegelaten wordt, dan is er geen numerieke maximumhoeveelheid
vastgesteld, maar moeten de stoffen gebruikt worden overeenkomstig goede productiepraktijken, in
hoeveelheden niet groter dan voor het beoogde doel nodig is en op voorwaarde dat de consument niet
wordt misleid. Operatoren moeten het gehalte dat gebruikt werd, kunnen verantwoorden vanuit dit
principe. Dergelijke quantum satis-toelatingen worden in principe gegeven voor additieven waarvoor het
veilig gebruik niet beperkt is tot een kwantitatieve aanvaardbare dagelijkse inname (ADI).
Bij het lezen van numerieke maximumhoeveelheden, dient rekening gehouden te worden met eventuele
voetnota’s. Sommige normen voor additieven die zouten zijn, zijn uitgedrukt op het vrij zuur. Sommige
normen zijn uitgedrukt voor een som van additieven. Sommige normen zijn uitgedrukt op het vetgehalte.
Normen voor fosfaten zijn uitgedrukt als P2O5, die voor sulfieten als SO2. Sommige normen zijn uitgedrukt
als maximaal restgehalte in plaats van als toegevoegd gehalte. Het is dus belangrijk om goed op de
voetnota’s te letten.
Tenzij anders is vermeld, zijn de maximaal te gebruiken hoeveelheden kleurstoffen van toepassing op de
hoeveelheden kleurgevende bestanddelen in het kleurstofpreparaat (artikel 11.4 van Verordening (EG)
nr. 1333/2008).
Indien men via analyse de concentratie van een additief bepaalt in een levensmiddel, moet men in
uitzonderlijke gevallen rekening houden met de natuurlijke aanwezigheid. Dit is het geval indien met
fosfaten meet als fosfor. Het is dan moeilijker om via analyse de toegevoegde hoeveelheid te weten, om
te kunnen vergelijken met de maximumhoeveelheid.

1.8.

Bij de lijst van toegelaten additieven in de levensmiddelencategorie staat er “groep
I additieven”. Wat betekent dit?

Een grote groep van additieven werd toegelaten in een grote groep van levensmiddelencategorieën. Om
redactionele redenen werden deze additieven gegroepeerd in groep I, zodat men de lange lijst niet telkens
moet herhalen. Er komen vele quantum satis-toelatingen voor in groep I additieven, maar niet alle groep
I additieven zijn quantum satis toegelaten. In deel C van bijlage II van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is
de lijst van additieven van groep I terug te vinden, met daarbij de maximumgehaltes als quantum satis of
een kwantitatieve maximumhoeveelheid. Daarom zijn toelatingen voor courant gebruikte additieven
zoals E330 citroenzuur meestal enkel zichtbaar wanneer men verder zoekt op groep I.
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1.9.

Hoe moeten de maximale gehaltes toegepast worden op levensmiddelen die
opgelost moeten worden?

Artikel 11.3. van Verordening (EG) nr. 1333/2008 luidt als volgt: “Tenzij anders is vermeld, zijn de
maximale hoeveelheden levensmiddelenadditieven in bijlage II van toepassing op levensmiddelen in de
vorm waarop zij in de handel zijn gebracht. In afwijking van dit beginsel zijn bij gedroogde en /of
geconcentreerde levensmiddelen die gereconstitueerd moeten worden de maximale hoeveelheden
levensmiddelenadditieven van toepassing op levensmiddelen die zijn gereconstitueerd volgens de
aanwijzingen op het etiket, rekening houdend met de op het etiket aangegeven minimale
verdunningsfactor.”
Voor geconcentreerd fruitsap geldt de uitzondering in de laatste zin van het artikel, op voorwaarde dat
het etiket vermeld dat het geconcentreerd fruitsap minimaal met een bepaalde factor moet verdund
worden. Dan wordt deze verdunningsfactor in rekening gebracht voordat de concentratie van het additief
in het geconcentreerd fruitsap vergeleken wordt met het maximaal gehalte in de
levensmiddelencategorie fruitsap in de verordening.
Voor voedingssupplementen in de vorm van bruistabletten of poeders die opgelost moeten worden (deze
behoren tot voedselgroep 17.1.), gelden de normen voor het product zoals het verkocht wordt. Immers,
het oplossen van een voedingssupplement is geen reconstitutie van een gedroogd/geconcentreerd
levensmiddel tot een oorspronkelijk levensmiddel. Echter, daar waar voetnota 91 van toepassing is, en
enkel daar, moet dit toegepast worden: “Het maximumgehalte geldt voor het opgeloste
voedingssupplement, klaar voor consumptie, wanneer verdund met 200 ml water.” Deze voetnota is er
nu enkel voor het antischuimmiddel E900.
Voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, geldt de zin in de inleiding van categorie
13.1. “De aangegeven maxima hebben betrekking op levensmiddelen die gebruiksklaar zijn en bereid
volgens de voorschriften van de producent.”
Voor poeders voor de bereiding van gearomatiseerde dranken, geldt de regel van “reverse carry-over”
van artikel 18.1.c (zie vraag 1.10). Immers, de toelatingen van additieven in gearomatiseerde dranken
(categorie 14.1.4.) gelden voor dranken. Voor de poeders past men de regel toe dat een additief
toegelaten is in een levensmiddel dat uitsluitend bestemd is voor gebruik bij de bereiding van een
samengesteld levensmiddel, mits het samengestelde levensmiddel aan de verordening voldoet. Daarbij is
wel de nodige etikettering vereist.

1.10.

Wat is het “carry-over beginsel”? Wat is het “reverse carry-over principe”?

Dit wordt uitgelegd in artikel 18 en in deel A van bijlage II van Verordening (EG) nr. 1333/2008.
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Met uitzondering van specifieke gevallen, is de aanwezigheid (niet het gebruik) van een
levensmiddelenadditief toegestaan in samengestelde levensmiddelen, mits het levensmiddelenadditief is
toegestaan in één van de ingrediënten van het samengesteld levensmiddel.
Dit geldt zowel voor




carry-over vanuit een gebruik in bijlage III naar voedselgroepen in bijlage II (bijvoorbeeld van
een aroma naar een gearomatiseerde drank)
als voor carry-over van de ene voedselgroep uit bijlage II naar de andere (bijvoorbeeld zout in
brood),
als carry-over naar samengestelde levensmiddelen die niet expliciet vermeld staan
(bijvoorbeeld een belegd broodje).

Het maximale gehalte voor het additief in het ingrediënt waarin het additief toegelaten is, moet
gerespecteerd worden. Indien het maximale gehalte in het ingrediënt quantum satis is, mag er ook niet
meer gebruikt worden dan wat nodig is in het ingrediënt.
Carry-over van zoetstoffen is beperkt toegelaten: het kan voor samengestelde levensmiddelen zonder
toegevoegde suikers of in light producten.
Verder is het toegelaten dat er mengsels van ingrediënten en additieven in de handel worden gebracht
die specifiek bedoeld zijn voor de fabricage van een bepaald levensmiddel waarin het gebruik van een
additief toegelaten is. Dat gebruik moet met een gebruiksaanwijzing vermeld staan op het mengsel
(bijvoorbeeld een cakemix, puddingpoeder, …).. Dit is de zogenaamde “reverse carry-over”.
Voor volgende uitzonderingen geldt het carry over-beginsel niet en is aanwezigheid via gebruik in
ingrediënten niet toegelaten (tenzij en voor zover het gebruik in het eindproduct is toegelaten):



1.11.

carry-over van additieven naar levensmiddelen in tabel 1 van deel A van bijlage II van
Verordening (EG) nr. 1333/2008
carry-over van kleurstoffen naar levensmiddelen in tabel 2 van deel A van bijlage II van
Verordening (EG) nr. 1333/2008
carry-over van additieven naar volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding,
bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding, en dieetvoeding voor
zuigelingen en peuters voor medisch gebruik (art. 18.2.)

Hoe weet ik of een kleurend extract een additief/kleurstof is of niet?

Er is een Europese leidraad die helpt om te weten of een kleurend extract een additief is of niet.

1.12.

Wat zijn draagstoffen?

Bij de additieven is er een categorie draagstoffen gedefinieerd als volgt: “stoffen die worden gebruikt om
een levensmiddelenadditief, een aroma, een voedingsenzym en/of een andere stof die voor voedings- of
fysiologische doeleinden aan een levensmiddel is toegevoegd, op te lossen, te verdunnen, te dispergeren
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of op een andere wijze fysisch te wijzigen zonder de technologische functie ervan te veranderen (en
zonder zelf een technologisch effect uit te oefenen), om de verwerking, de toepassing of het gebruik van
de stof te vergemakkelijken”.
Net als andere additieven hebben draagstoffen een toelating nodig om op de markt te worden gebracht
of te worden gebruikt. De toegelaten draagstoffen en hun gebruiksvoorwaarden staan in bijlage III van de
additievenverordening (EG) nr. 1333/2008.
Volgens de etiketteringsverordening (EU) nr. 1169/2011 moeten draagstoffen van additieven, aroma’s,
nutriënten en enzymen, niet vermeld worden in de ingrediëntenlijst van de voedingsmiddelen waaraan
deze additieven/aroma’s/nutriënten/enzymen werden toegevoegd. Deze uitzondering van etikettering
neemt echter niet weg dat de draagstoffen moeten voldoen aan de additievenverordening (EG) nr.
1333/2008 en dus enkel mogen gebruikt worden conform de verordening.
De draagstoffen moeten wel vermeld worden bij de verkoop van de preparaten van additieven aan
bedrijven (zie artikel 22.3. van Verordening (EG) nr. 1333/2008).

1.13.
Hoe dient de toepassing van de aluminiumnormen voor aluminiumlakken van
kleurstoffen verzekerd te worden?
Sommige kleurstoffen mogen ook gebruikt worden in de vorm van een aluminiumlak (wat de kleurstof
onoplosbaar maakt). Dit geldt enkel voor de kleurstoffen in tabel 3 van deel A van bijlage II van
Verordening (EG) nr. 1333/2008. Het gebruik van aluminiumlakken van kleurstoffen is enkel toegestaan
in levensmiddelencategorieën waarvoor expliciet maxima voor aluminium uit lakken worden vermeld. In
dat geval gelden er maximumgehaltes voor aluminium per kg van het levensmiddel waarin de
aluminiumlak van de kleurstof toegelaten is. Dit wordt weergegeven in de vorm van voetnota’s bij de
kleurstoftoelating in de levensmiddelencategorie. De gebruiker van de aluminiumlak(ken) van de
kleurstof(fen) moet verzekeren dat het aluminiumgehalte beneden het maximumgehalte blijft en kan dat
doen op basis van berekeningen op basis van de informatie over het aluminiumgehalte die de leverancier
van de kleurstof moet geven. De leverancier heeft deze informatieplicht op basis van artikel 22, g) van
Verordening (EG) nr. 1333/2008.

2. Vragen uit de praktijk
2.1.

Is een solvent in een kleurstof een additief?

Een solvent in een kleurstof is een additief (draagstof). Enkel de solventen die ook gewone levensmiddelen
zijn, zoals water, ethanol of eetbare olie, zijn geen additief.

2.2.

Mag het solvent isopropanol toegevoegd worden aan “eetbare inkt” om suikerwerk
mee te decoreren?

Isopropanol is geen toegelaten additief in de EU en mag dus niet als solvent in eetbare inkt worden
gebruikt. Het komt wel vaak voor in eetbare inkten die buiten de EU geproduceerd zijn.
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2.3.

Mag goud toegevoegd worden aan cava/champagne?

Neen, goud is een kleurstof (E175), en volgens de gebruiksvoorwaarden mag goud toegevoegd worden
aan likeuren, maar niet aan andere dranken.

2.4.

Is gefermenteerde rode rijst of rode gist rijst toegelaten in vleesbereidingen en
vleesproducten?

Neen. Het betreft een niet-toegelaten kleurstof in de EU. Met rijst die gefermenteerd werd met Monascus
purpureus, kan men een rood poeder maken, dat soms Angkak wordt genoemd.

2.5.

Zijn de specifieke toelatingen voor gebruik van additieven in “breakfast sausages”
enkel van toepassing op de levensmiddelen die de letterlijke benaming vermelden
op het etiket? Moeten niet-voorverpakte producten deze benaming ook afficheren
als zij van deze specifieke toelating gebruik willen maken?

Neen, het gebruik van additieven hangt niet samen met etikettering. Wat het product effectief is, dat is
wat telt voor de additievenwetgeving, en niet hoe het geëtiketteerd is. De definitie van “breakfast
sausages” staat in de verordening zelf. In deze producten is het vlees zo fijn gehakt dat het spier- en
vetweefsel volledig gedispergeerd zijn, zodat de vezels met het vet een emulsie vormen, wat deze
producten hun kenmerkende uiterlijk geeft. De producten zien er volledig homogeen uit en niet zoals de
traditionele Belgische worsten met korrelstructuur.

2.6.

Mag een slager dezelfde additieven gebruiken als een industriële bereider van
vleesbereidingen? Mogen ascorbinezuur (E300), citroenzuur (E330) en
natriumacetaat (E262) gebruikt worden in niet-voorverpakte vleesbereidingen?

Dezelfde verordening geldt voor de industrie en voor slagers. Omwille van overwegingen van informatie
aan de consument, zijn bepaalde toelatingen beperkt tot voorverpakte bereidingen van vers gehakt vlees.
Het gebruik van ascorbinezuur, citroenzuur en natriumacetaat is bovendien toegelaten in nietvoorverpakte vleesbereidingen waaraan andere ingrediënten dan additieven of zout zijn toegevoegd.

2.7.

Zijn glutamaten (E620-625) toegelaten in vleesbereidingen?

Het gebruik van glutamaten in vleesbereidingen is niet toegelaten. Glutamaten kunnen wel aanwezig zijn
via carry-over (zie vraag 1.10.), voor zover de geldende regels voor carry-over gerespecteerd worden.

2.8.

Welke additieven mogen gebruikt worden in chipolata? Is chipolata een
vleesbereiding?

De term chipolata is niet voldoende om te weten of het een vleesbereiding is of een vleesproduct, want
het kan verse worst zijn of niet. Dus niet de etikettering maar wel de samenstelling en productiewijze
bepaalt tot welke categorie het behoort. De additievenwetgeving maakt gebruikt van de definities van
vleesbereiding en vleesproduct zoals beschreven in de Verordening (EG) nr. 853/2004 en de bijhorende
Europese leidraad .
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2.9.

Mag saus of een ander ingrediënt waarin op een legale wijze kleurstof gebruikt
werd, gebruikt worden in vleesbereidingen, op basis van het “carry-over beginsel”?

Neen, carry-over van kleurstoffen naar vleesbereidingen is niet toegelaten (bijlage II, deel A, tabel 2 van
Verordening (EG) nr. 1333/2008), ook niet als het om een kleine concentratie gaat en ook al wordt de saus
gebruikt om smaak te geven en niet om kleur te geven aan de vleesbereiding.
Voor vleesproducten is carry-over van kleurstoffen wel toegelaten. De vermelding in tabel 2 van “Vis,
schaal-, en weekdieren, vlees, pluimvee en wild, alsmede bereidingen daarvan, met uitzondering van
bereide maaltijden die deze ingrediënten bevatten”, omvat geen vleesproducten, maar wel
vleesbereidingen. Wat vleesbereidingen zijn en wat vleesproducten zijn, staat beschreven in Verordening
(EG) nr. 853/2004 en de bijhorende Europese leidraad.

2.10.

Zijn kleurstoffen toegelaten in de paneermeellaag van schnitzels en cordon bleu?

Ja. De paneermeellaag valt onder levensmiddelencategorie 6.6. (beslag) in de additievenverordening.

2.11. Mogen de enzymen transglutaminase of thrombine als lijm aan levensmiddelen
met vlees of vis worden toegevoegd?
Transglutaminase en thrombine zijn enzymen die worden gebruikt om verschillende stukjes vlees of vis te
verlijmen. Dit is mogelijk door de vorming van verbindingen tussen de eiwitten van de verschillende
stukjes. Als resultaat verkrijgt men mogelijks een levensmiddel waarbij men amper nog kan zien dat het
uit verschillende stukken bestaat.
In vers vlees en vleesbereidingen en in verse vis en visbereidingen, is dit enzymgebruik met dergelijk effect
momenteel niet toegelaten en dus verboden, aangezien het niet vermeld is in de positieve lijst van
toegelaten additieven van Verordening (EG) nr. 1333/2008.
In andere producten is het gebruik daarentegen niet verboden indien het enzym irreversibel
gedesactiveerd werd (vóór verkoop!), zoals dat gebeurt bij een hittebehandeling, want in dat geval
worden enzymen immers beschouwd als technische hulpstoffen.

2.12. Mogen additieven vrij gebruikt worden in of op delen van levensmiddelen die niet
geconsumeerd worden? Mag natamycine gebruikt worden in de gelatinelaag op
paté?
Stoffen die gebruikt worden in of op delen van levensmiddelen die niet geconsumeerd worden,
bijvoorbeeld op eieren in de schaal, op noten in de dop, op de zwoerd van een ham, op de oneetbare schil
van fruit, en zo voort, vallen ook onder de additievenwetgeving. Het gebruik is dus enkel toegestaan indien
en voor zover dit conform met de additievenverordening is.
De gelatinelaag van paté is een deel van het levensmiddel en de additievenwetgeving is van toepassing,
ongeacht of het gegeten wordt of niet. De gelatinelaag valt onder 8.3.3. “Darmen, afdeklagen en
versieringen voor vlees”. Natamycine (E235) is niet toegelaten in de gelatinelaag op paté of in paté.
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2.13. Is het verboden om ascorbinezuur (E300) in een warmtebehandeld vleesproduct
zoals paté te gebruiken?
Context : Voor categorie 08.3.2 (Warmtebehandelde vleesproducten) wordt in Verordening (EG)
nr. 1333/2008 vermeld dat E300 quantum satis mag gebruikt worden met als voorwaarde “alleen
foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben”. Wil dat
zeggen dat E300 niet toegelaten is in paté?
Neen, men moet ook kijken naar de toelatingen voor groep I additieven. Ascorbinezuur (E300) is een
additief uit groep I (zie deel C van bijlage II van Verordening (EG) nr. 1333/2008). Alle groep I additieven
mogen in alle warmtebehandelde vleesproducten (zoals paté) worden gebruikt, behalve in “foie gras, foie
gras entier, blocs de fois gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben”. Echter, teneinde het gebruik
van E300 ook in die producten toe te laten, is er een specifieke toelating voor E300 in “foie gras, foie gras
entier, blocs de fois gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben”.
We kunnen besluiten dat ascorbinezuur (E300) in de ganse levensmiddelengroep “8.3.2.
Warmtebehandelde vleesproducten” gebruikt mag worden.

2.14. Zijn natriumcitraten (E331), fosfaten, di-, tri-, en polyfosfaten (E338, E339, E340,
E341, E343, E450, E451, E452), en natriumcarbonaten (E500) toegelaten in
onverwerkte Sint-Jacobsschelpen?
Onverwerkte Sint-Jacobsschelpen behoren tot categorie 9.1.2. “Onverwerkte schaal- en weekdieren”. In
deze categorie mogen natriumcitraten (E331) quantum satis worden toegevoegd. Fosfaten, di-, tri-, en
polyfosfaten (E338, E339, E340, E341, E343, E450, E451, E452) mogen alleen in bevroren en diepgevroren
onverwerkte Sint-Jacobsschelpen gebruikt worden, waarbij het maximumgehalte gerespecteerd moet
worden. Het gebruik van natriumcarbonaten (E500) is verboden (zie vraag 3.3.)

2.15. Dimethyldicarbonaat (E242) is toegevoegd aan een frisdrank. Moet het gebruik van
dit additief wel vermeld worden in de ingrediëntenlijst aangezien het
dimethyldicarbonaat uiteenvalt in methanol en CO2?
E242 of dimethyldicarbonaat moet in de ingrediëntenlijst worden vermeld. De etiketteringsverordening
(EU) nr. 1169/2011 omvat geen uitzondering voor additieven die uiteenvallen of deels wegreageren.
Dit gebruik is wel degelijk een gebruik als additief, omdat het dimethyldicarbonaat gewoon toegevoegd
wordt aan de frisdrank, als conserveermiddel. Immers, de wettelijke definitie van additief omvat de tekst
“…met als gevolg of rederlijkerwijs te verwachten gevolg dat de stof zelf of bijproducten ervan, direct of
indirect, een bestanddeel van die levensmiddelen worden.” (artikel 3 van Verordening (EG) nr.
1333/2008).
Het additief E242 is specifiek toegelaten voor categorie 14.1.4 (gearomatiseerde dranken) met volgende
voetnota 24 : “Gebruikte hoeveelheid, residuen niet aantoonbaar”.
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2.16. Een additief in de ingrediëntenlijst van kaas is geen toegelaten additief in kaas. Het
additief is wel toegelaten in een ingrediënt. Mag het additief aanwezig zijn en een
technische functie hebben in de kaas?
Met uitzondering van bijlage III gebruiken (additieven in additieven, in aroma’s, in nutriënten en in
enzymen, geldt het carry-over beginsel (zie vraag 1.10) ongeacht of het additief een functie heeft in het
samengesteld product of niet.
Volgens artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is de aanwezigheid van een
levensmiddelenadditief toegestaan in samengestelde levensmiddelen, mits het levensmiddelenadditief is
toegestaan in een van de ingrediënten van het samengestelde levensmiddel.
Indien het additief dat aanwezig is via carry-over nog een functie heeft in het samengesteld levensmiddel
of bij de bereiding van het samengesteld levensmiddel, dan moet het ook vermeld worden in de
ingrediëntenlijst. Immers, alle ingrediënten moeten vermeld worden, tenzij er een uitzondering van
toepassing is. Er zijn uitzonderingen voorzien in artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende
de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Een uitzondering geldt voor
levensmiddelenadditieven waarvan de aanwezigheid in een levensmiddel uitsluitend is toe te schrijven
aan het feit dat zij verwerkt waren in één of meer ingrediënten van dat levensmiddel, overeenkomstig het
„carry-over”-beginsel van artikel 18, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1333/2008, mits zij in
het eindproduct geen technologische functie meer vervullen.

2.17. Is het mogelijk om via etiketcontrole te beoordelen of een additief aanwezig is via
carry-over?
Er zijn geen specifieke wettelijke vereisten om in de ingrediëntenlijst aan te duiden dat een additief
aanwezig is via carry-over. Ingrediënten in een ingrediënt staan niet altijd tussen haakjes. Door
etiketcontrole kan dus enkel worden nagegaan of de vermelde additieven zijn toegelaten hetzij in het
samengesteld levensmiddel hetzij in één van de ingrediënten. Er kan tijdens een inspectie gevraagd
worden om het gebruik en het gehalte van bepaalde additieven te motiveren waarbij het
maximumgehalte in het eindproduct en/of in het ingrediënt gerespecteerd moet worden en nooit meer
mag toegevoegd worden dan nodig is om het gewenste effect te bereiken in de voedselcategorie waarin
dit additief toegelaten is. Dit geldt ook in het geval het additief quantum satis toegelaten is.

2.18. Hoe kunnen we weten of een additief aanwezig door carry-over ook een
technologische functie heeft in het eindproduct en dus wel in de ingrediëntenlijst
vermeld moet worden?
De levensmiddelenfabrikanten zijn verantwoordelijk. Indien een operator een additief, aanwezig door
carry-over, niet vermeldt op het etiket van het eindproduct, dan moet de operator kunnen verklaren
waarom het carry-over additief geen functie meer heeft in het eindproduct. Sommige groepen van
additieven, zoals kleurstoffen, zoetstoffen en smaakversterkers, aanwezig via carry-over, zullen echter
altijd een functie hebben in het eindproduct.
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2.19. Mag de vermelding “natuurlijke kleurstof: paprika-extract” in de ingrediëntenlijst?
Mag de vermelding “natuurlijke zoetstof: steviolglycosiden” in de ingrediëntenlijst?
De additievenwetgeving maakt geen opdeling tussen natuurlijke additieven en andere, in tegenstelling
tot de aromawetgeving. Er zijn wel heel wat additieven van natuurlijke oorsprong, maar de grondstoffen
ondergaan vervolgens een productieproces dat niet natuurlijk is.
Algemeen gezegd beschouwen de autoriteiten de aanduiding “natuurlijk” als misleidend. De vermelding
“van natuurlijke origine” daarentegen kan worden gebruikt indien het ook effectief het geval is.
In de Verordening (EU) nr. 231/2012 over de specificaties van levensmiddelen, is enige informatie terug
te vinden over de productiemethoden van de additieven (vooral bij de definitie van additieven die niet
puur uit één stof bestaan). De volgende definitie is bijvoorbeeld terug te vinden voor paprika-extract:
“Paprika-extract wordt verkregen door oplosmiddelextractie van paprikapoeder, dat bestaat uit de
gemalen peulen, met of zonder zaden, van Capsicum annuum L., en de voornaamste kleurstoffen van deze
specerij bevat. De voornaamste kleurstoffen zijn capsanthine en capsorubine. Verder zijn tal van andere
kleurstoffen aanwezig. Bij de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt:
methanol, ethanol, aceton, hexaan, dichloormethaan, ethylacetaat, propaan-2-ol en koolstofdioxide.”
Een Belgische Leidraad over de etikettering en reclame van voedingsmiddelen die steviolglycosiden
bevatten werd gepubliceerd. Gelijkaardige interpretaties kunnen worden gemaakt voor kleurstoffen en
andere additieven betreffende de woorden “natuurlijk” en “van natuurlijke origine”.

2.20. Voor welke levensmiddelen precies geldt de toelating voor bepaalde zoetstoffen in
banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden?
Voor geen enkel levensmiddel. Deze bepaling in de verordening wordt daarom geschrapt. Een product
zonder suiker wordt al lang niet meer aanzien als een product voor specifieke voedingsdoeleinden.

2.21. In
welke
voedingssupplementen
in
vaste
vorm
mogen
E410
(Johannesbroodpitmeel), E412 (Guarpitmeel), E415 (Xanthaangom) en E417
(Taragom) gebruikt worden, en in welke niet? Mogen deze additieven gebruikt
worden in de coating van tabletten?
In de wetgeving staat bij de toelating voor groep I additieven in voedingssupplementen in vaste vorm
(17.1.) de beperking “E410, E412, E415 en E417 mogen niet worden gebruikt voor de productie van
gedehydrateerde levensmiddelen die bedoeld zijn voor rehydratering bij inname”. Deze additieven
mogen niet worden gebruikt in voedingssupplementen in vaste vorm die zo geconsumeerd worden (ook
niet in de coating). Deze additieven kunnen veel water opnemen. Wanneer de additieven pas water
opnemen na consumptie, dan wordt er een plakkerige massa gevormd in het lichaam en is er een risico
op obstructie van de luchtpijp (bij verslikken), van de slokdarm of darm. Er is dus een fysiek gevaar voor
de gezondheid, waaronder verstikkingsgevaar. Het gebruik van deze additieven om de maag te vullen om
honger te verminderen, is verboden.
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De beperking geldt niet voor voedingssupplementen die volledig opgelost worden voordat ze
geconsumeerd worden. De additieven zijn dus wel toegelaten in bruistabletten.

3. Specifieke Europese interpretatiediscussies: Advies van het Permanent Comité
voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders
Sommige interpretatievragen zijn besproken op Europees niveau, met het oog op een uniforme
toepassing van de Europese wetgeving.
Sommige vragen zijn terug te vinden in verslagen van vergaderingen.
Sommige teksten zijn terug te vinden in de Food Additive Database: u zoekt onder documenten en
gebruikt de referentie “interpretation”.

3.1 Is het gebruik van spinazie-extract dat rijk is aan nitraat toegelaten in worsten? En wat met
gefermenteerde groentebouillon, aangerijkt aan nitriet?
Het Permanent Comité voor de Voedselketen en de Diergezondheid schaarde zich, tijdens zijn vergadering
van 14 december 2006, achter de conclusie van de werkgroep additieven dat het gebruik van een spinazieextract met hoge nitraatniveaus in worsten met een bepaald technologisch doel van bewaring een bewust
gebruik van een levensmiddelenadditief is. Een dergelijk gebruik van een levensmiddelenadditief moet
zowel voldoen aan de wetgeving inzake levensmiddelenadditieven en moet vermeld worden op het etiket
in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving inzake etikettering van voedingsmiddelen.
De Commissie werd op de hoogte gebracht dat zo’n extract ook een microbiologische fermentatie kan
ondergaan, die het nitraat omzet in nitriet, alvorens het wordt gebruikt in het vleesproductieproces. Het
nitriet dat aanwezig is in de gefermenteerde bouillon zal een technologische functie hebben in het
uiteindelijke voedingsmiddel zoals bewaring en kleurstabilisatie, en kan bewust gebruikt worden als een
levensmiddelenadditief. Zo’n praktijk is een bewust gebruik van een levensmiddelenadditief als het wordt
gebruikt voor het beoogde technologisch doel, zoals bewaring en kleuring, in het uiteindelijke
voedingsmiddel. Bijgevolg moet dit gebruik voldoen aan de wetgeving inzake levensmiddelenadditieven,
met inbegrip van de gebruiksvoorwaarden in Verordening (EG) nr. 1333/2008 en de specificaties in
Verordening (EU) nr. 231/2012.
Nitrieten zijn toegelaten in vleesproducten, in de meeste gevallen in een maximale hoeveelheid van 150
mg/kg die mag worden toegevoegd tijdens de vervaardiging. De gebruikte nitrieten moeten voldoen aan
de wettelijke specificaties voor additieven. Nitraat of nitriet dat wordt toegevoegd aan voedsel in de vorm
van spinazie-extract of gefermenteerde groentebouillon voldoet niet aan bijlagen II et III Verordening (EU)
nr. 231/2012 tot vaststelling van specificaties van levensmiddelenadditieven.
Er is dan ook een toelating vereist, die een update impliceert van Verordening (EU) nr. 231/2012 waarin
specificaties worden vastgelegd. Er is ook verduidelijking vereist om er zeker van te zijn dat het
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toegevoegde nitriet voldoet aan de maximaal toegelaten niveaus vastgelegd in Verordening (EG) nr.
1333/2008.

3.2. Is het gebruik van polyfosfaten in de productie van gezouten vis toegelaten?
Context : De Commissie werd op de hoogte gebracht dat er polyfosfaten (E 452) worden gebruikt
in de productie van gezouten vis. Hun functie als complexvormer heeft een antioxidatief effect en
stabiliseert de witte kleur tijdens het bewaren van de vis. De gebruikers beweren dat de
polyfosfaten gebruikt worden als een technische hulpstof omdat ze geen technologisch effect meer
zouden hebben in het eindproduct, en ze samen met het zout worden verwijderd tijdens het
onderdompelen van de vis in water voorafgaand aan de consumptie. De polyfosfaten zouden enkel
aanwezig zijn als residu, en in gehaltes die lager zijn dan de gehaltes die op natuurlijke wijze
aanwezig zijn in vis. Er zou ook geen sprake zijn van toename in gewicht door het waterverbindend
vermogen van de polyfosfaten.
Nu kan u de toelating en gebruiksvoorwaarden terugvinden in Verordening (EU) nr. 1068/2013 tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 1333/2008 wat betreft het gebruik van difosfaten (E450), trifosfaten
(E451) en polyfosfaten (E452) in nat gezouten vis.
In de tijd voordat deze toelating werd aangevraagd, werd een interpretatievraag besproken.
Dit thema werd besproken tijdens een vergadering van de expertengroep van regeringsdeskundigen voor
additieven op 18 februari 2011. De expertengroep van de lidstaten is van mening dat het gebruik van
polyfosfaten tijdens de verwerking en bewaring van gezouten vis een gebruik van additieven vormt. De
expertengroep is niet overtuigd dat alle polyfosfaten in voldoende mate verwijderd worden en dat het
gebruik van de polyfosfaten geen effect heeft op het uiteindelijke voedsel zoals dat geconsumeerd wordt
door de consument. Het weekproces waarmee de polyfosfaten verwijderd worden, wordt bovendien niet
uitgevoerd door de producent maar door een ander bedrijf of de eindconsument, en dus wordt het
product verhandeld met de toegevoegde fosfaten.
Het gebruik van polyfosfaten, en andere fosfaten, in de productie van gezouten vis is een gebruik van
additieven.
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3.3.
Is het gebruik van de additieven natriumcarbonaat (E500) en kaliumcarbonaat
(E501) in verse vis en visserijproducten toegelaten?
Context : De Commissie werd ingelicht dat de levensmiddelenadditieven natriumcarbonaat (E500)
en kaliumcarbonaat (E501) op de markt worden gebracht voor gebruik bij de verwerking van verse
visfilets. De additieven worden gebruikt in een mengsel samen met citroenzuur (E330) en
natriumcitraat (E331) met het oog op waterretentie en om de filets te beschermen tegen oxidatie.
De additieven worden opgelost in water en toegevoegd aan de verse vis door injectie of door de
filets gedurende 24 à 48 uur onder te dompelen in de wateroplossing. De EU-wetgeving inzake
levensmiddelenadditieven staat het gebruik van E500 en E501 niet toe in onverwerkte vis en
visserijproducten. De leveranciers van de producten voor deze specifieke behandeling van vis
beweren dat de carbonaten worden gebruikt als technische hulpstof, en om die reden is er voor dit
gebruik geen toelating nodig door een EU-wetgeving en is etikettering niet vereist.
De Commissie beschouwt het gebruik van natriumcarbonaat (E500) en kaliumcarbonaat (E501) voor de
behandeling van verse visfilets en visproducten als een gebruik van additieven, aangezien deze additieven
een technologisch doel behouden in het uiteindelijke voedsel en er verwacht wordt dat ze een
bestanddeel worden van dat voedsel. Dit gebruik kan daarom niet beschouwd worden als een technische
hulpstof.
Dit onderwerp werd reeds besproken op de vergadering van de expertengroep van regeringsdeskundigen
voor additieven in juni 2009, waar de expertengroep van de lidstaten het erover eens was dat dit gebruik
van carbonaten een gebruik van additieven is dat niet is toegelaten in verse vis en visserijproducten.
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3.4. Is het gebruik van kopersulfaat (CuSO4) in komkommerbereidingen toegelaten?
Context : Voedselproducenten vroegen een advies over de productie van komkommerbereidingen
voor gebruik in zuivelproducten. Komkommers worden gesneden en ondergedompeld in de
waterige oplossing van kopersulfaat (CuSO4). Na 20 minuten laat men de oplossing wegvloeien en
worden de komkommers gespoeld met water en ondergaan ze een hittebehandeling. De
behandeling met kopersulfaat heeft tot doel de groene kleur van de komkommers, die na
hittebehandeling normaal verkleurt, te behouden.

Tijdens dit proces worden koperionen die aanwezig zijn in de CuSO4–oplossing gecombineerd met
chlorofylen in de komkommer waarna er kopercomplexen van chlorofylen worden gevormd. De
komkommer heeft zijn kleur te danken aan het chlorofylgehalte. Door het proces dat werd beschreven
worden er kopercomplexen van chlorofylen gevormd (E141), d.w.z. verbindingen die niet op natuurlijke
wijze voorkomen in komkommer. Er wordt aangegeven dat noch kopersulfaat noch kopercomplexen van
chlorofylen zijn toegelaten voor gebruik in komkommerbereidingen.
Er wordt dan ook geoordeeld dat het beschreven proces een niet-toegelaten gebruik van
levensmiddelenadditieven vormt.

3.5.
Moeten stoffen die een technische functie vervullen bij de productie van bakkerijproducten geëtiketteerd worden? Zijn deze stoffen additieven? Moeten meelverbeteraars
vermeld worden in de ingrediëntenlijst van bakkerijproducten?
Context : Verordening (EG) nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven laat het gebruik van
een aantal additieven als meelverbeteraars toe. Het gaat om stoffen, met uitzondering van
emulgatoren, die aan het meel worden toegevoegd om de bakeigenschappen ervan te verbeteren.
Hiertoe behoren fosforzuur en fosfaten, difosfaten, trifosfaten en polyfosfaten (E338, E339, E340,
E341, E343, E450, E451, E452), ascorbinezuur (E300) en L-cysteïne (E920).
Deze additieven, hoewel ze zijn toegestaan in levensmiddelencategorie 6.2.1 Meel, bloem, hebben geen
functie in het meel, maar wel tijdens de bereiding van het deeg. Ze dragen bij tot de stabiliteit van het
deeg, de kruimstructuur en het volume van het brood, die blijvende kenmerken van het brood zullen zijn.
De samenstelling van het deeg en de samenstelling van het brood zijn identiek.
Die stoffen worden gebruikt voor een technisch doel bij de vervaardiging en verwerking van de
bakkerijwaren, waarin ze als dusdanig of als bijproduct aanwezig blijven, en waarvan het effect behouden
blijft in het eindproduct. Daarom wordt er geoordeeld dat ze gebruikt worden als
levensmiddelenadditieven.
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In overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van
voedselinformatie aan consumenten, moeten ze worden opgenomen in de ingrediëntenlijst. De
uitzonderingsregels voor de etikettering overeenkomstig Artikel 20 van die verordening zijn in dit geval
niet van toepassing.

3.6.
Wat is het statuut van het gebruik van alkaliserende stoffen bij de verwerking van
cacaopoeders?
Context : De Commissie werd gevraagd om de status van levensmiddelenadditieven versus
technische hulpstoffen te verduidelijken van zogenaamde “alkaliserende stoffen”, d.w.z.
calciumcarbonaat (E170), carbonaten (E500, E501, E503, E504), hydroxiden (E524, E525, E526,
E527, E528) en magnesiumoxide (E530), bij gebruik in de productie van cacaopoeders.
Alkaliserende stoffen worden doorgaans voor het roosteren toegevoegd aan cacao nibs (gepelde
cacaobonen) in een reactievat om de dispergeerbaarheid in waterige oplossingen te vergroten, de
bittere smaak te verzachten en de kleur van de cacao te veranderen.
De stoffen worden gebruikt voor een technisch doel bij de vervaardiging en verwerking van cacaopoeders,
waarin hun bijproducten (d.w.z. minerale zouten) nog steeds aanwezig zijn, en waarvan het effect op het
cacaopoeder behouden blijft. Het gebruik van de vermelde stoffen is erkend in levensmiddelencategorie
05.1 “Cacao en Chocoladeproducten als omschreven in Richtlijn 2000/36/EG” als toegelaten
additievengebruik in Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008. Er wordt dan ook geoordeeld dat ze
gebruikt worden als levensmiddelenadditieven in cacaopoeders.
Bijgevolg moet het gebruik van deze additieven vermeld worden in de ingrediëntenlijst van cacaopoeders
(zuurteregelaar).
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3.7.
Is het gebruik van karamelkleurstoffen (E150a, E150b, E150c en E150d) op
vleesproducten toegelaten?
Context : Het Liaison Centre for the Meat Processing Industry in de EU (CLITRAVI) gaf in een brief
van 10 maart 2016 zijn standpunt over het gebruik van karamelkleurstof op vleesproducten.
Volgens CLITRAVI is de oppervlaktebehandeling van vleesproducten met karamelkleurstof aan de
hand van verdunning in water met/zonder bijkomende ingrediënten (bv. suikers) gedekt door de
bepaling die het gebruik van karamelkleurstof toestaat in levensmiddelencategorie 08.3.3 Darmen,
afdeklagen en versieringen voor vlees. Volgens CLITRAVI worden de additieven vermeld in categorie
08.3.3 aangebracht als een samengesteld levensmiddel om vleesproducten te versieren of te doen
glanzen, en zelfs een verdunning van karamel in gewoon water zou beschouwd moeten worden als
een samengesteld levensmiddel waarvan karamel één ingrediënt vormt. Dat standpunt werd
gedeeld door de European Technical Caramel Association (EUTECA) in haar brief van 17 mei 2016.
De levensmiddelencategorieën uit bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 hebben betrekking op een
voedingsmiddel dat gewoonlijk als voedsel wordt geconsumeerd of als kenmerkend voedselingrediënt
wordt gebruikt. Dat zou niet het geval zijn voor karamelkleurstoffen die worden aangebracht als een
verdunning in water en/of met andere dragers en gebruikt om het oppervlak van vleesproducten te
behandelen. Bereidingen met karamelkleurstoffen kunnen dan ook niet beschouwd worden als een
voedingsmiddel (of deel van een voedingsmiddel) dat onder categorie 08.3.3 Darmen, afdeklagen en
versieringen voor vlees valt. Het gebruik van karamelkleurstoffen vereist de juiste toelating in de relevante
voedselcategorie waarop de oppervlaktebehandeling wordt toegepast.

3.8.
Wat is de definitie van schaaldierproducten in blik waarnaar wordt verwezen in
Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven ?
Context : In levensmiddelencategorie 9.2 Verwerkte vis en visserijproducten inclusief schaal- en
weekdieren uit Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is het gebruik van fosforzuur - fosfaten
- di-, tri-, en polyfosfaten (E338, E339, E340, E341, E343, E450, E451, E452) enkel toegelaten bij
schaaldierproducten in blik, surimi en gelijkaardige producten. De fosfaten zijn toegelaten om de
vorming van struvietkristallen tegen te gaan tijdens het snel koelen van de blikken aan het einde
van de sterilisatie.
De Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003), van de Codex Alimentarius,
definieert voedsel in blik als commercieel steriel voedsel in hermetisch afgesloten recipiënten.
Het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders gaat akkoord met die
definitie; onder schaaldierproducten in blik die vermeld staan in bijlage II bij Verordening (EG) nr.
1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven vallen enkel producten die stabiel zijn bij
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omgevingstemperatuur, zowel in glazen bokalen, metalen blikken of om het even welke andere
hermetisch afgesloten verpakking.

4.

Meer informatie over de additievenwetgeving

Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/index_en.htm
Europese wetgeving: Publicatieblad van de Europese Unie: http://eur-lex.europa.eu
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
http://www.health.belgium.be/nl/voeding
apf.food@health.belgium.be
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