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Samenvatting 
De EG-Commissiewerkgroep Additieven heeft op 4 september 2014 
gesproken over interpretatievragen, verschillende toelatingen en 
uitbreidingen van toelatingen van additieven, veranderingen in specificaties 
en een guidance voor het carry-over principe.  
 
 
 
Interpretatievragen 
 
Chocolate transfer sheets 
Dit betreft het gebruik van kleurstoffen om een dunne laag aan te brengen op 
chocola door middel van zogenaamde ‘chocolate transfers sheets’. De 
industrie gebruikt hiervoor kleurstoffen die aan een limiet gebonden zijn. De 
limieten uit categorie 5.4 zijn hiervoor niet toereikend. De commissie is van 
mening dat een nieuwe aanvraag ingediend moet worden.  
 
Wafels met zoetstoffen.  
Dit betreft een wafel met vulling die zoetstoffen bevat. De vulling is gebaseerd 
op een crème, chocola of fantasiechocola. Dit wordt door de commissie en de 
lidstaten als een 'samengesteld levensmiddel’ gezien, waarbij de 
afzonderlijke lagen moeten voldoen aan de voedselcategorieën waartoe ze 
behoren. Bovendien moet bij het gebruik van zoetstoffen in een van de lagen, 
het gehele product voldoen aan de voorwaarde ‘geen suiker toegevoegd of 
verlaagde energetische waarde’. In banketbakkerswaren is verlaagde 
energetische waarde niet mogelijk en daarom is het gebruik zoetstoffen in het 
gehele product niet toegestaan. 
 
Conserveermiddelen in groenten in glas of blik 
Dit betreft het gebruik van additieven in gepasteuriseerde groenten met 
opgiet die uit zout en azijn bestaat, waarbij het niet helemaal duidelijk is tot 
welke categorie dit hoort. Indien iets volledig gesteriliseerd is en bij 
kamertemperatuur bewaard kan worden is het FC 4.2.3. Indien dit niet het 
geval is dan valt het onder een andere categorie.  
 
 
 
 

   



 

 

 

Sojapasta 
Dit betreft een product bestaande uit water, olie en soja, waarbij het niet 
duidelijk is tot welke categorie dit hoort. Er is meer informatie nodig over de 
samenstelling van het product en de (beoogde) additieven in dit product. 
 
Protein bars 
Dit betreft een eiwitreep waarbij zoetstoffen gebruikt worden in de 
chocoladecouverture. De commissie is van mening dat dit type producten 
zoveel mogelijk moeten worden ingepast  onder de categorieën waaronder ze 
vallen, indien dit niet mogelijk is, dan is het FC 18.  
 
Melkzuurbacteriën ter conservering van vis 
Dit betreft een toepassing van bacteriocine-producerende melkzuurbacteriën 
met een Listeria-dodende werking ter conservering van vis. De meerderheid 
van de lidstaten is van mening dat dit niet-geauthoriseerd additiefgebruik is. 
Het gebruik van melkzuurbacteriën als niet-geauthoriseerd additief ter 
conservering dient echter wel case-by-case geëvalueerd te worden. Door de 
technologische vooruitgang op dit gebied, gaan Commissie  en lidstaten 
nadenken over wetgeving, waarbij vermeld wordt dat de technologie wel 
gebruikt moet kunnen worden. 
 
Nanodeeltjes in E174 zilver 
Analyse van E174 (zilver) in taartdecoratie heeft aangetoond dat E174 
nanodeeltjes bevat. Omdat er geen bewijs is dat het productieproces door de 
tijd heen veranderd is, is er geen wettelijke basis om te zeggen dat het 
gebruik niet legaal is. De informatie wordt doorgestuurd naar EFSA die dit 
kan meenemen in de herevaluatie van E174. Deze moet eind 2015 gereed 
zijn. 
 
Additieven die nanodeeltjes bevatten 
De Commissie informeerde de lidstaten over de stand van zaken mbt de 
nanodiscussie.  Lidstaten hebben allerlei vragen en zorgen tav nanodeeltjes 
in additieven en de etikettering. Lidstaten kunnen deze vragen en zorgen per 
mail aan de Commissie sturen. De Commissie stuurt deze dan door. 
 
Gebruik van aardappelzetmeel, erwten- en bamboevezel in kaas.  
Dit betreft een vraag van een van de lidstaten mbt het gebruik van 
aardappelzetmeel, erwten- en bamboevezel in kaas als antiklontermiddel. De 
Commissie en de lidstaten zijn van mening dat zetmeel geen additief is en 
dat voor dit ingrediënt geen functieaanduiding op de verpakking vermeld 
moet worden. Erwten- en bamboevezel zijn wel additieven. 
 
Gebruik van BHA en BHT in varkensvet 
Deze interpretatiekwestie is ontstaan door een vertalingsprobleem van ‘lard’ 
uit categorie 2.1 in o.a. de Franse vertaling van 1129/2011. Dit werd 
geïnterpreteerd als toegestaan in spekvet met weefsel. Dit is onjuist. BHA en 
BHT zijn alleen toegestaan in spekvet zonder weefsel (reuzel in de 
Nederlandse vertaling). 
 
Verzoeken voor toelating en uitbreiding van de lijst met additieven 
 
L-Leucine in zoetstoftabletten 
De Commissie informeert de lidstaten over de voortgang van de aanvraag 
voor L-leucine als draagstof in zoetstoftabletten. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Kaliumsorbaat als conserveringsmiddel van steenvruchten 
Verse groenten en vers fruit, inclusief aardappelen, die niet zijn geschild of 
gesneden of soortgelijke bewerkingen hebben ondergaan zijn volgens artikel 
19 van VO 1169/2011 uitgesloten van het etiketteren van ingrediënten. Voor 
deze categorie (4.1.1) zijn echter wel een aantal additieven toegelaten. Dit 
betekent dat de consument niet geïnformeerd kan worden over het gebruik 
van deze additieven op vers fruit. De meeste lidstaten zijn van mening dat de 
consument wel geïnformeerd moet worden over het gebruik van additieven 
op vers fruit. De Commissie heeft een voorstel voor een brief naar de 
etiketteringswerkgroep opgesteld met de vraag voor een amendement van de 
1169/2011. Hoewel de meeste lidstaten geen voorstander zijn van het 
gebruik van additieven op vers fruit, kunnen ze het voorstel van de 
Commissie steunen omdat dit leidt tot meer transparantie over het gebruik 
van additieven op vers fruit. 
 
De Commissie gaan verder met de aanvraag voor het gebruik van 
kaliumsorbaat op steenvruchten 
 
E120 aluminiumlakken in FSMP’s 
De aanvrager heeft foto’s van voorbeelden van producten waarin E120 in de 
vorm van aluminiumlakken in zit opgestuurd. De Commissie gaat verder met 
de aanvraag. 
 
Correcties en verduidelijkingen 
Antioxidanten in gedroogd vlees 
Dit betreft het gebruik van BHA en propylgallaat in gedehydrateerd, 
warmtebehandeld verwerkt vlees voor het gebruik in soepen, sauzen, 
seasonings, snacks. echter niet toegestaan volgens Annex II van 1333/2008. 
Het gebruik  is wel toegestaan in gedehydrateerd, niet-warmtebehandeld 
verwerkt vlees (categorie 8.3.1). 
In de vroegere wetgeving (95/2/EC) werd er geen onderscheid gemaakt 
tussen warmtebehandeld en niet-warmtebehandeld verwerkt vlees en was 
het gebruik daardoor in beide typen gehydrateerd verwerkt vlees toegestaan. 
Het gebruik van BHA en propylgallaat in gedehydrateerd, warmtebehandeld 
verwerkt vlees is daarmee ‘vergeten additiefgebruik’. De Commissie en de 
lidstaten zijn van mening dat de huidige wetgeving op dit punt gecorrigeerd 
moet worden. 
 
Food supplementen 
De Commissie heeft een voorstel voor aanpassing van de categorie 
voedingssupplementen muv die van zuigelingen en jonge kinderen gemaakt 
waarbij de industrie input heeft geleverd. De Commissie komt half september 
met een conceptversie waarop de lidstaten input kunnen leveren. 
Voedingssupplementen voor zuigelingen en jonge kinderen is ‘on hold’ totdat 
de nieuwe Commissie om feedback kan worden gevraagd. 
 
Correcties en verduidelijkingen 
De commissie informeert de lidstaten naar de voortgang van de 
amendementen en correcties van Annex II en Annex III van VO 1333/2008. 
Het wachten is op de juridische input. 
 
Gezien alle amendementen en correcties is er behoefte aan een 
rechtsgeldige geconsolideerde versie. De Commissie is bezig met een 
dergelijke versie waarover tzt gestemd kan worden. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Veranderingen in specificaties 
E 132 indigo carmine 
De Commissie heeft in een vorige vergadering een prioriteringslijst getoond 
die opgesteld is nav de herevaluaties uitgevoerd door EFSA. Uit een recente 
EFSA opinie blijkt dat veiligheid gerelateerd is aan de zuiverheid van indigo 
carmine (E 132). De Commissie informeert de lidstaten dat indigo 
carmine(E132) daarom een hoge prioriteit heeft gekregen. 
 
Sorbitanen 
De branche organisatie EFEMA heeft een verandering van de specificaties 
aangevraagd omdat de reproduceerbaarheid voor huidige methode die 
gebaseerd op de stollingsmethode door geen enkel laboratorium gehaald 
wordt. Volgens EFEMA zijn methoden gebaseerd op 
infraroodspectrofotometrie beter geschikt. De Commissie vraagt EFSA dit 
mee te nemen in de herevaluatie van sorbitanen. 
 
Guidance principe carry-over 
De Commissie informeert de lidstaten over het opstellen van een guidance 
over het principe van carry-over en nodigt de lidstaten om suggesties voor het 
document tijdig voor de nieuwe vergadering aan te leveren. 
 
Arseen in natriumcitraat 
Dit betreft meldingen van 14 lidstaten over een te hoog arseengehalte in 
natriumcitraat geïmporteerd via dezelfde producent uit China. Een van de 
lidstaten vroeg of natriumcitraat op een lijst gezet kon worden om vaker 
gecontrolleerd te worden. De Commissie stuurt deze feedback door naar DG 
Sanco collega’s belast met controles. 
 


