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Verslag van de vergadering van de EG-Commissiewerkgroep 
Additieven van 7 mei 2014 te Brussel  
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 Andreia Alvarez-Porto DG-Sanco 
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Samenvatting 
De EG-Commissiewerkgroep Additieven heeft op 7 me1 2014 gesproken 
over interpretatievragen, verschillende toelatingen en uitbreidingen van 
toelatingen van additieven en veranderingen in specificaties.  
 
Interpretatievragen 
 
Low calorie vs energy reduced Jam, Jellies and marmalades. 
Dit betreft een vraag van de branchorganisatie of de bewoording uit categorie 
4.2.5.1 extra jam etc en 4.2.5.2 Jam, jellies etc voor E 200-213 (sorbates, 
benzoates) veranderd kan worden van ‘only low-sugar and similar low calorie 
or sugar-free products, mermeladas’ (EN bewoording R 1129/2011) naar 
‘only low-sugar and energy-reduced or sugar-free products; mermeladas’ 
Bewoording in 95/2/EC WAS ‘Low-sugar jams, jellies,marmalades and similar 
low calorie or sugar-free products and other fruitbased spreads; Mermeladas. 
Een aantal landen kunnen het voorstel steunen, en een aantal landen niet 
(Zweden, UK) omdat het suikergehalte te hoog is. Diverse landen moeten het 
back office navragen.  
De Commissie wacht de feedback van deze landen af.  
 
Het gebruik van kleurstoffen op pindadoppen 
Dit betreft pinda’s met gekleurde doppen. De meeste lidstaten waren het over 
eens dat pindadoppen ‘food’ is. Het gebruik van kleurstoffen op pindadoppen 
is daarom niet toegestaan.  
 
Maximale gehalte aan additieven na reconstitutie 
Dit betreft de discussie of the maximale gehalten van additieven gegeven 
moet worden voor bijvoorbeeld supplementen in gedroogde/geconcentreerde 
producten of in de gereconstitueeerde vorm. Hierbij is de vraag: wat is nu 
gereconstitueerd?  
Volgens de Commissie is er sprake van reconstitutie indien op  de instructies 
staat in welk volume het opgelost moet worden. Voor alle andere gevallen 
wordt dit case by case bekeken. 
 
FC13.2 en zin  ‘Products in this category can also contain additives that are 
allowed in the corresponding food categories’. 
Dit betreft een discussie over het gebruik van additieven in FC 13.2 in Dietary 
food for medical purposes (FSMP). Er zijn interpretatieverschillen ontstaan 
met betrekking tot  de zin ‘Products in this category can also contain additives 

   



 

 

 

that are allowed in the corresponding food categories’. Deze zin betekent dat 
binnen deze categorie additionele additieven gebruikt kunnen worden 
afhankelijk van de vorm van het product (bijvoorbeeld confectionary of 
flavoured drink).  Dus een FSMP in de vorm van een flavoured drink mag de 
additieven uit categorie 14.1.4 bevatten.  De interpretatieverschillen hebben 
betrekking op supplementen (FC 17): Mag bijvoorbeeld een additief dat 
toegestaan is in een supplement (bijvoorbeeld een tablet) ook gebruikt 
worden in een FSMP in tabletvorm? 
De Commissie is van mening dat dit twee totaal verschillende 
voedselcategorieën betreft die betrekking hebben op twee totaal 
verschillende type producten bedoeld voor verschillend gebruik. Daarom zijn 
per definitie additieven uit FC 17 niet geautoriseerd in FC 13.2. De lidstaten 
zijn het hier mee eens. 
 
Gebruik van additieven in diepvriesvis 
Dit betreft een vraag van een van de lidstaten omtrent het gebruik van E500 
en E501 in vis en visproducten. Het betreft vis dat gedurende twee dagen 
met een oplossing van additieven is behandeld. Is dit verse vis of een 
visproduct?  Het document wordt naar het Engels vertaald en dit agendapunt 
wordt in een volgende meeting besproken. 
 
Natriumcitraat in vers bloed 
Natriumcitraat wordt gebruikt om vers bloed te laten ontstollen. Ontstold 
bloed is een ingrediënt voor bijvoorbeeld bloedworst. Het bloed wordt om die 
redenen ook rechtstreeks aan de consument verkocht. De vraag is of citraat 
in bloed een kwestie is van ‘reversed carry over’ of een uitbreiding van 
gebruik. Dit is afhankelijk of het wel of geen functie heeft in het eindproduct. 
De Commissie geeft aan dat er meer uitleg nodig is en gaat met de sector 
praten.  
 
Categorisatie en gebruik van additieven in sportproducten 
Dit betreft het gebruik van additieven (zoetstoffen/polyolen) in repen met een 
hoog eiwitgehalte  (20-50% eiwit) waaraan < 10% suiker of geen suiker is 
toegevoegd. De vraag is tot welke categorie deze producten nu behoren. De 
Commissie geeft aan dat dit in dit specifieke geval de producten onder 
categorie 18 (niet geclassificeerd) vallen, maar dat dit case-by-case bekeken 
moet worden. 
Lidstaten kunnen nog per mail feedback geven 
 
Verzoeken voor toelating en uitbreiding van de lijst met additieven 
 
L-Leucin als draagstof in zoetstoftabletten 
L-Leucine wordt in Duitsland gebruikt als carrier in zoetstoftabletten en is 
volgens de Duitse regelgeving toegestaan, maar is niet toegestaan volgens 
de Europese regelgeving.  L-Leucine komt ook voor in zoetstoftabletten die in 
Nederland op de markt zijn. Volgens de Commissie betreft dit een nieuw 
additief en moet dus als zodanig worden aangevraagd.  
 
Gebruik van H2O2 als voedseladditief 
Waterstofperoxide wordt in Duitsland al 50 jaar gebruikt voor het bleken van 
ingemaakte haring (zure haring, rolmops) en voor zetmeel, maar is volgens 
Europese wetgeving niet toegestaan. Volgens een rapport van BfR is het niet 
schadelijk. De Commissie vraagt EFSA naar dit rapport te kijken. Er onstond 
een discussie over het gebruik van H2O2 als bleekmiddel vs 
decontaminatiemiddel. In dat geval wordt het gezien als een processing aid. 
De Commissie vraagt welke landen H2O2 als processing aid op de lijst 
hebben staan en of er problemen zijn met de volksgezondheid. Dit onderwerp 
komt in een volgende vergadering terug op de agenda. 
 



 

 

 

Zoetstoffen in fruit spreads 
Dit betreft een aanvraag voor het gebruik van E 951 (aspartaam), E 961 
(neotaam) en E 962 zouten van aspartame-acesulfame in alle producten van 
FC 04.2.5.3 ‘Other similar fruit or vegetable spreads’.  De Commissie heeft 
een draft voorstel opgesteld dat op 1 juli in de SCOFCAH vergadering ter 
stemming wordt gebracht. Sommige lidstaten leveren nog input per e-mail. 
 
Steviol glycosiden in warme dranken 
Dit betreft een aanvraag voor het QS gebruik van steviolglycosiden in kant-
en-klare producten in FC 14.1.5.2.  Diverse lidstaten hebben aangegeven 
hier nog naar te willen kijken omdat zij daar nog niet de tijd voor heeft gehad. 
Nederland heeft ingebracht dat er recent een bloottstellingschatting in 
Nederland is uitgevoerd in het kader van post-launch monitoring en dat daar 
een overschrijding van de ADI bij kinderen werd waargenomen. Nederland 
heeft aangegeven eerst beter naar deze blootstellingsberekening te willen 
kijken. Dit onderwerp komt de volgende werkgroepvergadering weer op de 
agenda. 
 
Correcties en verduidelijkingen 
Er is een lijst met correcties en verduidelijkingen besproken. Gaat met name 
over zaken die niet goed overgegaan zijn van de oude wetgeving naar Annex 
II van R1333/2008 en over toepassingen die onduidelijk beschreven zijn. 
Commissie past voorstel op basis van discussie aan. Twee weken voor de 
SCOFCAH vergadering van 1 juli stuurt de Commissie de aanpaste tekst 
rond. 
 
De synoniemen die op het etiket gezet mogen worden zijn eveneens 
besproken: alleen de synoniemen uit deel B van Annex II (verordening 
1129/2011) of die van de specificaties uit Verordening 231/2012 mogen 
worden gebruikt. 
 
Aluminium lakken 
Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de legal service. 
 
Beschrijvingen van de traditionele vleesbereidingen 
Dit betreft de beschrijvingen van de traditionele vleesbereidingen. Een aantal 
lidstaten leveren nog informatie aan over de traditionele vleesbereidingen. 
Eind mei zullen de beschrijvingen van de traditionele vleesbereidingen 
beschikbaar zijn op de website van DG SANCO. 
 
Veranderingen in specificaties 
Dit betreft de follow-up van het herevaluatieprogramma van de additieven. 
Van veel additieven is bekend hoe zuiver het additief is, maar de onbekende 
bestanddelen kunnen beter worden gekarakteriseerd.   
 
 
Community reference laboratory for additives 
Een aantal lidstaten vraagt om harmonisatie van meetmethoden voor 
additieven. Sommige lidstaten geven aan dat budget voor ontwikkeling en 
uitvoering van deze meetmethoden beperkt is. Lidstaten kunnen in ieder 
geval analytische meetmethoden uitwisselen 
 


