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Verslag van de vergadering van de EG-Commissiewerkgroep 
Additieven van 11 juli 2014 te Brussel  

Commissie: Wim Debeuckelaere DG-Sanco 
 Jiri Sochor DG-Sanco 
 Rafael Perez-Berbejal DG Sanco 
 Andreia Alvarez-Porto DG-Sanco 
Ned. delegatie: Corinne Sprong RIVM 

 
 
Samenvatting 
De EG-Commissiewerkgroep Additieven heeft op 11 juli 2014 onder andere 
gesproken over verschillende toelatingen en uitbreidingen van toelatingen 
van additieven. 
 
 
 
Verzoeken voor toelating en uitbreiding van de lijst met additieven 
 
Leucine in zoetstoftabletten. 
Dit betreft een aanvraag voor het gebruik van L-Leucine als draagstof in 
zoetjes. Door de L-leucine blijven de zoetjes minder aan de machine waarin 
ze worden gemaakt. Volgens de Duitse wetgeving is dit gebruik al 
toegestaan.  Er ontstond een discussie of draagstof een goede benaming is 
of dat een benaming als ‘tabletting aid’ niet beter was. De commissie stelt 
voor om bij draagstof te blijven en in de recitals goed te omschrijven wat de 
functie van L-leucine is. De commissie stelt ook voor om het gebruik van L-
Leucine onder te brengen in Annex II onder tafelzoetstoffen, met als restrictie 
alleen gebruik in tabletten en een maximale toegestane waarde van 50 g/kg. 
De commissie kwam ook met een voorstel voor de specificaties gebaseerd 
op de pharmacopeia. Voor zware metalen waren geen specificaties voor 
handen en daarom zijn die van E 641 (glycine) overgenomen. MS kunnen 
nog feedback leveren op de specificaties voor zware metalen. 
 
Benzoëzuur in gekookte garnalen bewaard in pekel 
Dit betreft een verzoek van de Deense visindustrie om de use levels van E 
210 – 213 (benzoëzuur en benzoaten) te verhogen naar 1500 mg/kg (samen 
met 5000 mg/kg  citraat en 500 mg/kg van sorbinezuur en sorbaten; E200- 
203) voor garnalen geconserveerd in pekel. Reden hiervoor is bij de huidige  
condities bij een temperatuur van 7 graden Celsius Listeria monocytogenes 
nog kan uitgroeien, zeker in combinatie met een gereduceerd zoutgehalte. 
De lidstaten merkten op dat dit gebruik niet slechte bewaarcondities moeten 
verbloemen. De commissie gaat verder met het verzoek en komt in de 
vergadering van november weer terug op dit onderwerp. Benzoëzuur en 
benzoaten staan voor 2015 op de lijst van te herevalueren stoffen door 
EFSA.  
 
Kaliumsorbaat op steenvruchten 
Dit betreft een aanvraag voor het gebruik van kaliumsorbaat op perziken, 
pruimen en nectarinen onder de restrictie dat het gebruik van kaliumsorbaat 

   



 

 

 

op het etiket wordt vermeld in de buurt van de handelsnaam. Diverse lidstaten 
vinden dat dit niet kan voor niet-voorverpakt fruit. Ook uiten diverse lidstaten 
hun zorg over het gebruik van additieven op fruit dat met schil en al gegeten 
wordt. Een paar lidstaten noemen de mogelijkheid van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen dat ook post-oogsten kan worden gebruikt. 
Frankrijk komt met een lijst van middelen die gebruikt mogen worden na het 
oogsten. Op basis hiervan kunnen lidstaten een weloverwogen beslissing 
nemen. In de volgende werkgroepvergadering komt de Commissie op dit 
onderwerp terug. 
 
Steviol glycosides 
Dit betreft een aanvraag voor uitbreiding van gebruik in gezoete thee-, koffie-, 
en chocoladedranken. De aanvrager heeft nu aangegeven hogere use levels 
te willen gebruiken.  De commissie heeft EFSA om een nieuwe opinie 
gevraagd, waarbij rekening gehouden wordt met deze hogere use levels. 
Nederland brengt in dat een onlangs door RIVM-uitgevoerd onderzoek heeft 
aangetoond dat zoetstoftabletten een hoger gehalte steviolglycosiden bevat 
dan waar EFSA mee gerekend heeft. Dit kan tot een hogere blootstelling 
leiden.  Nederland heeft gevraagd of EFSA deze hogere use levels 
meeneemt in hun nieuwe berekening. Vanwege deze veel hogere use levels 
heeft Nederland om een MPL op zoetstoftabletten gevraagd. De Commissie 
geeft aan dat dit weinig zinvol wordt geacht, de consument neemt gewoon 
een tabletje extra. Informatie vanuit industrie over veilig gebruik wordt door de 
Commissie zinvoller geacht.  
De lidstaten willen ook meer informatie over het type product waarvoor de 
uitbreiding van gebruik wordt aangevraagd. De commissie vraagt de 
aanvrager om meer informatie. De Commissie komt terug op deze aanvraag 
nadat de opinie van EFSA binnen is. 
 
PVA-PEG copolymer 
Dit betreft het gebruik van amorf silica (E551) met een maximaal toegestane 
waarde van 10000 mg/kg in polyvinyl alcohol-polyethyleen glycol graft 
polymeer dat gebruikt wordt voor voedingssupplementen in vaste vorm. Het 
gehalte in het uiteindelijke supplement is dan 300-500 mg/kg. EFSA heeft dit 
gebruik als veilig geëvalueerd. 
 
E120 aluminium lakken in FC 13.2 (dieetvoedingen voor specifieke 
doeleinden) 
In een vorige vergadering hebben de lidstaten hun zorgen geuit over de 
aangevraagde waarde van 6 ppm aluminium in de producten. De aanvrager 
heeft nu de aangevraagde waarde verlaagd naar 3 ppm. Dit levert volgens 
berekeningen uitgevoerd door de Commissie met  de EFSA comprehensive 
database een blootstelling op van 36% van de TWI voor volwassenen en 
45% voor kinderen bij een volledige vervanging van de voeding door deze 
producten.  Een aantal lidstaten hebben nog wel hun zorgen geuit dat de 
blootstelling zieke mensen betreft die mogelijk een ander metabolisme 
hebben.  De meerderheid van de lidstaten vindt echter verlaging in 
blootstelling voldoende acceptabel. Lidstaten die niet aanwezig waren 
kunnen nog input geven. De Commissie gaat verder met de aanvraag. 
 
Kleurstoffen in aardappelproducten 
Volgens de Commissie was het gebruik van kleurstoffen niet toegestaan 
volgens de oude wetgeving  Probleem ligt het in de Duitse vertaling, waar 
‘processed’  niet juist is vertaald. De Commissie geeft aan dat er 
waarschijnlijk geen veiligheidsproblemen zijn met riboflavine, maar wel met 
curcumine. De Commissie heeft aangegeven verder te gaan met de 
aanvraag. Lidstaten kunnen hier nog over nadenken en input leveren. 
 
 



 

 

 

Eythritol (E 968) in gearomatiseerde  dranken 
In het verleden zijn aanvragen voor het gebruik van erythritol als 
smaakversterkers in gearomatiseerde dranken afgewezen vanwege het risico 
op maagdarmklachten voor de aangevraagde use levels (2.5% en 2%). Er ligt 
nu een aanvraag voor het gebruik van 1.6%. De Commissie informeert de 
lidstaten dat EFSA om een opinie wordt gevraagd. 
 
Gebruik van E500 en 5001 in inktvis 
In Spanje wordt E500 en E501 gebruikt in inktvis. Dit heeft tot doel de inktvis 
een bepaalde zachte structuur te geven. Zonder dit is de inktvis niet 
kauwbaar. Het gebruik van E500 en E501 is niet toegelaten in verse 
visproducten, maar wel in visproducten. De visindustrie heeft een studie 
uitgevoerd met betrekking tot een verandering in structuur om aan te tonen 
dat het een visproduct is. Dit rapport is in het Spaans en nog niet beschikbaar 
voor de lidstaten. De Commissie gaat pas verder met dit onderwerp als de 
informatie van de Spaanse studie binnen is. 
 
Overig 
Voedingssupplementen 
De Commissie informeert de lidstaten over een revisie van Annex II van VO 
1333/2008 mbt FC 17 (voedingssupplementen) waarbij meerdere zaken in 
een keer wordt aangepakt:  1) de verwarring rond tabletten en kauwtabletten,  
de interpretatie van artikel 11(3), het gebruik van conserveringsmiddelen in 
siropen (categorie 17.3) en additieven in voedingsmiddelen voor zuigelingen 
en jonge kinderen.  Het voorstel is om categorie 17.3 te schrappen en de 
betreffende producten op te nemen in FC 17.1 (vaste voedingssupplementen) 
en FC17.2  (Voedingssupplementen in vloeibare vorm). Voor 
voedingsupplementen in de vorm van siropen wordt de definitie van de 
pharmacopeia voorgesteld. Sommige lidstaten vinden deze definitie te 
beperkt .  Met betrekking tot artikel 11(3), dit stelt dat VO 1333/2008 geldt 
voor producten zoals ze op de markt zijn. Echter in de vroegere wetgeving 
voor kleurstoffen en zoetstoffen stond vermeld dat  de use levels golden voor 
de producten zoals geconsumeerd en niet zoals vermarkt. De Commissie 
stelt voor om voor deze categorieën de uitzondering te hanteren voor gebruik 
in product zoals geconsumeerd. 
De Commissie overlegt intern nog over het gebruik van additieven in 
zuigelingen en jonge kinderen. De Commissie kan hiervoor geen tijdspad 
geven. Opmerkingen en suggesties van de lidstaten zijn welkom. Het 
onderwerp staat op de agenda voor de WGA in september. 
 
Correcties en amendementen van Annex II en Annex III 
Dit borduurt voort op hetgeen besproken is in vorige vergaderingen. De 
Commissie informeert de lidstaten over de voortgang. De correcties en 
amendementen worden op de SCFCAH vergadering van 21 september ter 
stemming gebracht.  De Commissie komt met een guidance om eventuele 
onduidelijkheden in het voorgestelde deel A van Annex II te voorkomen.  
Additioneel commentaar van de lidstaten is welkom voor 1 september. 
 
Herevaluatie en specificaties 
In de vorige vergadering heeft de Commissie de lidstaten geïnformeerd voor 
welke additieven het gewenst is om meer informatie te ontvangen mbt de 
specificaties. Dit komt voort uit de herevaluatie van EFSA. De Commissie 
informeert de lidstaten over de voortgang over de vraag naar betere 
specificaties van een aantal additieven.  De Commissie stelt een prioritering 
voor de betreffende additieven op. De industrie wordt bij dit proces betrokken. 
De Commissie komt in een volgende vergadering hierop terug.  Lidstaten 
worden verzocht om input. 
 
 



 

 

 

Chocolate transfer sheets 
Dit betreft een vraag van België omtrent het gebruik van kleurstoffen in een 
mengsel van cacaoboter en suiker dat ter versiering van de chocola dient. 
België weet niet goed onder welke categorie dit nu valt. Lidstaten kunnen nog 
voor de vergadering van 4 september input leveren. 
 
Gebruik van chloraten voor decontaminatie van groenten 
Chloraten worden in Duitsland en mogelijk ook andere landen al 25 jaar 
gebruikt in het spoelwater van groenten als decontaminatiemiddel. Op EU 
niveau is niets geregeld. De Commissie informeert de lidstaten dat EFSA 
gevraagd wordt om een opinie over de residuen hiervan in voedsel. EFSA 
moet met de opinie komen voor april 2015. Lidstaten kunnen monitoring data 
aanleveren voor eind 2014. Er onstond een discussie waar dit nu precies 
onder valt: pesticiden/biocidenwetgeving, additievenwetgeving of 
proceshulpstof.  De lidstaten gaven het nut van nationale wetgeving vanwege 
export/import niet in te zien. 
 
Nationale wetgeving proceshulpstoffen 
Er zijn maar weinig lidstaten met een specifieke regelgeving op het gebied 
van proceshulpstoffen. Hierdoor valt het gebruik hiervan buiten de discussie. 
Grote vraag hierbij is wanneer is nu een stof een proceshulpstof en wanneer 
een additief? 
 
Note 161 
De Commissie stuurt rond 18 juli de eerste versie op van het document dat 
de elektronische werkgroep heeft opgesteld. De lidstaten worden gevraagd 
om op korte termijn  commentaar aan te leveren. De Commissie vraagt de 
lidstaten ook om met voorbeelden dat de industrie in de EU zich aan de 
huidige wetgeving committeert. Dit kunnen bijvoorbeeld beschrijvingen zijn  
van producten die voldoen aan ten minste 30% energie.  Deze moeten 
uiterlijk 15 augustus aangeleverd worden. 
 
 


