
De conclusies die ir. J.D. Kluif-
hooft (Regulatory affairs
manager bij DSM Food Spe-

cialties) trok tijdens de studiemiddag
Additieven van Vermande Studieda-
gen, leiden zeer waarschijnlijk tot
een andere ‘werkelijkheid’ dan het
klassieke beeld dat de voedingsmid-

delenindustrie heeft over additieven.
Bij het klassieke beeld staan ingre-
diënten, additieven, ‘carry-over’ addi-
tieven en technische hulpstoffen in
een lijn naast elkaar, terwijl in de
‘werkelijkheid’ deze met elkaar zijn
verbonden en elkaar kunnen overlap-
pen (zie figuur 1 en 2). 

Verwarring
Dat er in de praktijk verwarring is
ontstaan over de interpretatie van de
definities van de verschillende
begrippen heeft meerdere oorzaken.
De definities van additieven en pro-
ceshulpstoffen (technische hulpstof-
fen) zijn bijvoorbeeld gebaseerd op
definities die al geruime tijd beston-
den in de Codex Alimentarius. Een
bepaalde stof kan echter soms zowel
als additief als als proceshulpstof
worden gebruikt. Het hangt in prin-
cipe helemaal af van de intentie van
de toepassing of een substantie zijn
werking vervult tijdens het proces of

in het eindproduct.
Sulfieten (E 220-228) zijn wellicht

een aardig voorbeeld van zo’n dub-
belfunctie. Ze kunnen worden
gebruikt als additief (bijvoorbeeld als
conserveermiddel), maar ook als pro-
ceshulpstof (bijvoorbeeld om suiker-
stropen te beschermen tegen bruin-

kleuring). 
Dimethyldicarbonaat (E 242) is een

ander voorbeeld. Het wordt onder
meer gebruikt voor de zogeheten
koudesterilisatie van dranken. Het
valt uiteen in methanol en kooldioxi-
de en is dus als dimethyldicarbonaat
niet meer aantoonbaar in het eind-
product. Jarenlang is deze substantie
in Duitsland beschouwd als proces-
hulpstof. Bij de totstandkoming van
de EU-richtlijnen voor additieven
heeft het echter een E-nummer
gekregen en is dimethyldicarbonaat
daarmee een additief geworden. 

Het bedrijfsleven is volgens Kluif-
hooft deels zelf schuldig aan de
onduidelijkheid omdat tijdens de tot-
standkoming van de verschillende
EG-additievenrichtlijnen herhaalde-
lijk proceshulpstoffen ‘voor de zeker-
heid’ zijn aangemeld. Daarna zijn ze
onder een E-nummer opgenomen en
daarmee een additief geworden.
“Hieruit blijkt maar weer eens hoe
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onbekend de industrie is met de wet-
geving”, aldus Kluifhooft.

Codex Alimentarius
Dr. C.A.L. Bercht (Beleidsmedewer-
ker Nederlandse Zuivelorganisatie,
NZO in Zoetermeer) vroeg zich in dit
kader af of het bedrijfsleven wel weet
van het bestaan van de Codex Ali-
mentarius. Hij durfde te stellen dat
“zij die hun tijd geheel of gedeeltelijk
mogen en moeten vullen met wetge-
vings- en kwaliteitsaangelegenheden
nog op de hoogte zijn van het
bestaan van de Codex en zijn Stan-
daarden, Codes, Richtsnoeren enzo-
voorts. Maar degenen die de voort-
brengselen van onze industrie moe-
ten verkopen, weten niet of nauwe-
lijks van het bestaan ervan. Totdat er
zich internationale handelsproble-

men in de voedingsmiddelensector
voordoen. Dan kan de Codex opeens
waardevol worden.” Bercht gaf dan
ook nog maar eens een korte samen-
vatting van de activiteiten en beteke-
nis van de Codex Alimentarius.

De Codex Alimentarius is een set
van wereldwijde afspraken met
betrekking tot levensmiddelen. Het
doel is: bescherming van de volksge-
zondheid en bevordering van eerlijk-
heid in de internationale handel.
Bescherming van de volksgezond-
heid wordt bewerkstelligd door het
ontwikkelen van standaarden voor de
algemene hygiëne van levensmidde-
len en door het stellen van normen
bij de productie ervan, het regelen
van het gebruik van additieven en het
stellen van maximumnormen aan
contaminanten en residuen van
bestrijdingsmiddelen en diergenees-
middelen.

De eerlijkheid in de internationale
handel wordt bevorderd door het

“Additieven zijn ingrediënten. ‘Carry-over’ additieven zijn ingrediënten. Technische

hulpstoffen kunnen ingrediënten zijn, maar ook andere substanties. ‘Carry-over’

additieven en technische hulpstoffen zijn ‘niet-ingrediënten’. Ingrediënten moeten op het

etiket worden vermeld; ‘Niet-ingrediënten’ behoeven niet op het etiket te worden

vermeld.” Aldus concludeerde Jaap Kluifhooft tijdens de studiemiddag Additieven van

Vermande Studiedagen.
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Fig. 1   Etikettering; het klassieke beeld. Fig. 2   Etikettering; de werkelijkheid.
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nagegaan of een additief waarvoor een
maximale dagelijkse inname is vastge-
steld niet te veel wordt gebruikt.
Belangrijk hiervoor zijn tevens voed-
selconsumptiepeilingen.

De maximale gebruikswaarde in
relatie tot een levensmiddelen-
(sub)categorie is vervolgens in drie
tabellen vastgelegd. In tabel 1 is
geordend op additieven en per addi-
tief aangegeven in welke (sub)cate-
gorieën van het voedselcategorisatie-
systeem het mag worden gebruikt en
tot welke hoeveelheid. Tabel 2 geeft
dezelfde informatie als tabel 1, maar
is geordend naar (sub)categorie. In
tabel 3 staan alle additieven die van-
uit toxicologisch oogpunt zonder
beperking in alle levensmiddelen
worden toegestaan (de zogenoemde
GMP-additieven). Natuurlijk is op

tabel 3 een uitzondering gemaakt. In
de Annex van tabel 3 wordt een lijst
van (sub)categorieën gegeven waarin
de GMP-additieven niet of gelimi-
teerd zijn toegestaan.

“Het valt te begrijpen dat alle tabel-
len, inclusief de Annex van tabel 3,
voortdurend aan wijzigingen onder-
hevig zijn. Voor vele additieven in de
tabellen 1 en 2 zijn de discussies
überhaupt nog niet afgerond”, aldus
Bercht. Een dergelijke horizontale
standaard lijkt mooi. Het is echter
nog maar afwachten of het er voor de
industrie duidelijker op wordt wat er
nu wel en niet op een etiket moet
worden vermeld. ■

beschermen van bepaalde product-
aanduidingen, meestal aan de hand
van soms vrij nauwkeurige product-
omschrijvingen en door het vastleg-
gen van algemene etiketteringsre-
gels.

De betrokkenheid van Codex bij de
internationale handel is de laatste
jaren sterk toegenomen, niet in de
laatste plaats doordat het een erken-
de status heeft gekregen binnen de
akkoorden van de Wereldhandelsor-
ganisatie (WTO).

GSFA
Tot op heden wordt, voorzover het
voor het product van belang is, in
verticale standaarden een paragraaf
aangenomen over de toegestane
additieven in de maximale hoeveelhe-
den. Nog jaarlijks wordt over indivi-

duele toelatingen van additieven
gediscussieerd en worden deze al
dan niet in een standaard opgeno-
men. Hier komt echter verandering
in met een horizontale standaard
voor additieven binnen de Codex Ali-
mentarius, de Algemene Standaard
voor Levensmiddelenadditieven
(GSFA). Zodra de GSFA is afgerond,
zal deze de standaardgewijze aanpak
die nu wordt gehanteerd voor het
toelaten van additieven vervangen.
Hoe de relatie precies wordt gelegd
en welke additionele mogelijkheden
er nog in standaarden zijn, is echter
nog onderwerp van discussie (zie
ook het verslag van de Codex Comité

voor Voedseladditieven en Contami-
nanten in VMT nr. 11, pag. 38).

Onderdelen GSFA
De GSFA bestaat uit de volgende
onderdelen:
– de preambule;
– een lijst van toegelaten additieven;
– een voedselcategorisatiesysteem;
– een systeem ter beperking van over-
gebruik van een bepaald additief (het
Budget System);
– maximale gebruikswaarden van addi-
tieven in bepaalde levensmiddelen.

De preambule bevat onder andere
de definities van additieven en andere
begrippen. Daarnaast worden proce-
durele kwesties vastgelegd.

Een additief kan pas worden opge-
nomen in een lijst van toegelaten
additieven als het is geëvalueerd door

de JECFA op zijn veiligheid. (JECFA is
een onafhankelijk expertcomité van
FAO en WHO.) JECFA geeft aan voor
welke functionele klasse(n) een
bepaald middel mag worden gebruikt
en wat de (ADI) mag zijn.

Het voedselcategorisatiesysteem
(FCS) is een systeem waarin alle
levensmiddelen, al dan niet in Codex
gestandaardiseerd, zijn ingedeeld in
categorieën en subcategorieën. Dit
systeem is uitsluitend bedoeld om een
relatie te kunnen leggen tussen levens-
middelen en de additieven die daarin
mogen worden gebruikt. Het is de
basis van de standaard. Via het Budget
System, het bewakingssysteem, wordt

additieven ver te zoeken

Definities
Ingrediënt

– Iedere stof, met inbegrip van additieven die bij

de vervaardiging of bereiding van een levens-

middel wordt gebruikt en die in het eindproduct,

eventueel in gewijzigde vorm aanwezig is (RL

2000/13, art.6, lid 4a). 

– Wanneer een ingrediënt van een levensmiddel

op zijn beurt uit verschillende ingrediënten is

bereid, worden deze als ingrediënten van dit

levensmiddel beschouwd (RL 2000/13, art. 6, lid

4b).

Additief

Elke stof met of zonder voedingswaarde die op

zichzelf gewoonlijk niet als voedsel wordt gecon-

sumeerd en gewoonlijk niet als kenmerkend

voedselingrediënt wordt gebruikt, en die om

technische redenen bij het vervaardigen, verwer-

ken, bereiden, behandelen, verpakken, vervoe-

ren of opslaan van levensmiddelen bewust wordt

toegevoegd, met als gevolg of redelijkerwijze te

verwachten gevolg dat die stof zelf dan wel als

derivaten ervan, direct of indirect, een bestand-

deel van die levensmiddelen worden (RL 89/107,

art. 1, lid 2). 

‘Carry-over’ additief

Additieven waarvan de aanwezigheid in een

levensmiddel uitsluitend berust op het feit dat zij

verwerkt waren in één of meer ingrediënten van

dit product, mits zij geen technologische functie

meer vervullen (RL 2000/13, art. 6, lid 4c ii). 

Technisch hulpmiddel

Een stof die op zichzelf niet als voedselingre-

diënt wordt geconsumeerd, die bij de verwer-

king van grondstoffen, levensmiddelen of voed-

selingrediënten bewust wordt gebruikt om tij-

dens de bewerking of verwerking aan een

bepaald technisch doel te beantwoorden en die

kan leiden tot de onbedoelde maar technisch

onvermijdelijke aanwezigheid van residuen van

deze stof of derivaten ervan in het eindproduct,

mits deze residuen geen gevaar voor de volksge-

zondheid opleveren en geen technologische

gevolgen voor het eindproduct hebben (RL

89/107, art. 1, lid 3 (voetnoot)). 

‘Niet-ingrediënt’

– Additieven, waarvan de aanwezigheid in een

levensmiddel uitsluitend berust op het feit dat zij

verwerkt waren in één of meer ingrediënten van

dit product, mits zij geen technologische functie

meer vervullen (= ‘carry-over’ additief).

– [ moet hier niet wat voor? Stoffen of bestand-

delen of zo iets?]Die worden gebruikt als techno-

logische hulpstof.

– Stoffen die als oplosmiddelen en dragermateri-

aal van additieven en aroma’s worden gebruikt.

– Bestanddeel van een ingrediënt die tijdens de

bereiding tijdelijk daaraan wordt onttrokken en

er vervolgens weer in wordt verwerkt in het oor-

spronkelijke gehalte (RL 2000/13, art. 6, lid 4c).


