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Wetgeving & Toezicht

Het gekozen systeem dat met Verorde-
ning (EU) nr. 1129/2011 in werking treedt, 
is een systeem van positieve lijsten. Het 
toegestane gebruik van elk additief is 
vastgelegd per levensmiddel of groep van 
levensmiddelen. Niet vermeld betekent 
niet toegestaan. Om het toegestane 
gebruik in een bepaald levensmiddel  
te bepalen, kan de volgende aanpak  
worden gevolgd aan de hand van de 
‘papieren’ of ‘digitale’ wetgeving.  

Gebruik van levensmiddelenadditieven
Het gebruik van levensmiddelenadditie-
ven moet zijn vermeld in de communau-
taire lijst in bijlage II deel B van Verorde-
ning (EG) nr. 1333/2008. In deze lijst zijn 
naast de ‘gewone’ levensmiddelenaddi-
tieven ook de kleurstoffen en zoetstoffen 
opgenomen. 

Het systeem om het gebruik 

van additieven in 

levensmiddelen te bepalen 

wordt met het in werking 

treden van Verordening (EU) 

Nr. 1129/2011 gewijzigd. Deze 

verordening vult bijlage II in 

van Verordening (EG) nr. 

1333/2008. Het gebruik wijzigt 

niet drastisch, maar de 

bepaling van het gebruik 

verloopt volgens een andere 

systematiek.
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Het gebruik van de zoetstof stevia (E 960) is toegestaan 
sinds 1 december 2011.

Tabel 1.  Enkele voorbeelden van nummer 0 (alle categorieën levensmiddelen) en 05.4 versieringen, afdeklagen en vullin-
gen.

Catego-
rienum-
mer

E-num-
mer

Naam Maximum 
(mg/kg of 
mg/l)

Beperkingen/uitzonderingen

0. Alle categorieën levensmiddelen

E 290 Koolstof‑ 

dioxide

quantum 

satis

E 938 Argon quantum 

satis

E 338 ‑ 

E 452

Groep van additieven:  Fosforzuur, Fosfaten,  

di‑, tri‑ en polyfosfaten

10.000 alleen levensmiddelen in poedervorm (d.w.z. levensmiddelen die tij‑

dens het productieproces gedroogd zijn, en mengsels daarvan), 

behalve de in tabel 1 van deel A van deze bijlage opgenomen 

levensmiddelen

E 551 ‑  

E 559

Silicium‑dioxide en Silicaten 10.000 alleen levensmiddelen in poedervorm (d.w.z. levensmiddelen die tij‑

dens het productieproces gedroogd zijn, en mengsels daarvan), 

behalve de in tabel 1 van deel A van deze bijlage opgenomen 

levensmiddelen

05.4  Versieringen, afdeklagen en vullingen

Groep I Additieven

Groep II Kleurstoffen in quantum satis‑hoeveelheid quantum 

satis

Groep III Kleurstoffen met een gecombineerd maximum 500 alleen versieringen, afdeklagen en sauzen, met uitzondering van 

vullingen

Groep III Kleurstoffen met een gecombineerd maximum 300 alleen vullingen
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Groepsindeling levensmiddelen
additieven 
Deel C van bijlage II deelt de levensmid-
delenadditieven in groepen in. Tot groep 
I behoren levensmiddelenadditieven  
die quantum satis mogen worden toege-
voegd, zoals calciumcarbonaat E 170, 
azijnzuur E 260 en kaliumacetaat E 261, 
maar ook additieven met een maximum 
toevoeging. Voorbeelden van additieven 
die in groep I staan vermeld, zijn gluta-
minezuur E 620, mononatrium glutamaat 
E 621, monokaliumglutamaat E 622, cal-
ciumdiglutamaat E 623 en monoammo-
niumglutamaat E 624. Hiervan mag 
maximaal 10 g/kg worden toegevoegd, 
afzonderlijk of in combinatie, uitgedrukt 
als glutaminezuur.  
Groep II betreft levensmiddelenkleurstof-
fen die quantum satis mogen worden 
toegevoegd. Tot groep III behoren 
levensmiddelenkleurstoffen met een 
gecombineerd maximum, wat wil zeggen 
dat voor de kleurstoffen samen een maxi-
mum toevoeging geldt. Groep IV betreft 
polyolen en groep V andere additieven 
die in combinatie mogen worden  
gereglementeerd. 

Bepaling levensmiddelencategorie 
In deel D van de bijlage zijn de levens-
middelen in categorieën ingedeeld. Elke 

categorie heeft een eigen naam en num-
mer. Er zijn 18 hoofdcategorieën met bij-
behorende nummers. Als voorbeeld ‘Alle 
categorieën levensmiddelen’ heeft als 
nummer 0 en het levensmiddel ‘Niet-
gearomatiseerde, gepasteuriseerde en 
gesteriliseerde (met inbegrip van UHT-
sterilisatie) melk’ heeft als categorie 
nummer 01.1 gekregen. 

Toegestaan gebruik 
Aan de hand van bovenstaande indeling 
van het levensmiddelenadditief of combi-
natie van levensmiddelenadditieven en 
het levensmiddel waaraan het zal worden 
toegevoegd, wordt het toegestane 
gebruik bepaald in deel E van bijlage II 
(zie tabel 1 voor voorbeelden).
Dit betekent dus dat groep I additieven 
die zijn vastgelegd in deel C van bijlage 
II, quantum satis mogen worden toege-
voegd aan versieringen, afdeklagen en 
vullingen. De kleurstoffen van groep III, 
zoals E 100 curcumine, E 102 tartrazine,  
E 104 cholinegeel en E 110 zonnegeel, 
mogen met een maximum van 500 mg/kg 
of mg/l worden toegevoegd aan versierin-
gen, afdeklagen en sauzen, met uitzon-
dering van vullingen. 

Gebruiksmogelijkheden digitaal  
bepalen
Naast het zoeken aan de hand van de 
wetgeving is het mogelijk om de 
gebruiksmogelijkheden van een levens-
middelenadditief te vinden via de volgen-
de site van de Europese Unie:  
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_
foods/main/?event=display.
Na invulling van het additief via het tab-
blad ‘Additives’ zijn de gebruiksmogelijk-
heden per categorie levensmiddelen te 
vinden door een druk op de knop ‘Cate-
gories’. Voor het additief E 425 konjac 
levert dit de gebruiksmogelijkheden op 
per levensmiddelencategorie. In levens-
middelencategorie 03. consumptie-ijs 
betekent dit een maximaal gebruik van 
10 g per kg ijs.

Toepassings en uitverkooptermijn
Het gebruik van levensmiddelenadditie-
ven vastgelegd in bijlage II is van toepas-
sing met ingang van 1 juni 2013. Op dat 
moment moet het gebruik van additieven 
gebeuren conform deze gewijzigde wet-
geving. Voldoen levensmiddelen hier niet 

aan, maar zijn ze voor 1 juni 2013 legaal 
in de handel gebracht, dan mogen de 
levensmiddelen tot hun datum van  
minimale houdbaarheid of hun uiterste 
gebruiksdatum worden verkocht.
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‘Elke levensmiddelencategorie 
heeft een eigen naam en 
nummer’

Het gebruik van de zoetstof stevia E 960 (de 
eigenlijke naam is steviolglycosiden) is toege‑
staan vanaf 1 december 2011 en is vastgelegd in 
de recent gewijzigde bijlage II van Verordening 
(EG) nr. 1333/2008. Tabel 2 geeft enkele voor‑
beelden van het toegestane gebruik van stevia. 
Naast de gebruiksmogelijkheden die deze Ver‑
ordening geeft, zijn er via de Verordening (EU) 
Nr. 1131/2011 nog meer mogelijkheden.   

Stevia en gebruiksvoorschriften

In chocolade 
producten mag 
maximaal 270 mg 
stevia per kg  
product worden  
toegevoegd.

Welke additieven mogen er in een bepaald levensmiddel 
worden gebruikt? Het systeem om dat te bepalen wordt 
met het in werking treden van Verordening (EU) Nr. 
1129/2011 gewijzigd. Het gebruik  verandert daardoor 
niet drastisch.

Tabel 2. Voorbeelden van toegestaan gebruik van stevia. 

consumptie‑ijs met gereduceerde energiewaarde of zonder toegevoegde sui‑

kers Maximaal 200 mg/l

cacao‑ en chocoladeproducten met gereduceerde energiewaarde of zonder 

toegevoegde suikers Maximaal 270 mg/kg

boterhampasta op basis van cacao, melk, gedroogde vruchten of vet, met 

gereduceerde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers Maximaal 350 mg/kg

snoepgoed zonder toegevoegde suikers Maximaal 350 mg/kg 

kauwgom zonder toegevoegde suikers Maximaal 3300 mg/kg 
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