
27

Nederland heeft Richtlijn 2006/52/EG
vertaald naar de nationale wetgeving via
het aanpassen van de ‘Warenwetregeling

Gebruik van additieven met uitzondering
van kleurstoffen en zoetstoffen in levens-
middelen’. Deze is per 7 november 2006
gewijzigd. Voedingsmiddelenbedrijven
hebben tot 15 februari 2008 de tijd om
hun receptuur aan de nieuwe regelgeving

aan te passen. Daarna is het verboden
om voedingsmiddelen die niet voldoen
aan de gewijzigde regelgeving te verhan-
delen, met uitzondering van de vóór 15
augustus 2008 in de handel gebrachte of
geëtiketteerde voedingsmiddelen.

Achtergrond
Met betrekking tot de categorie antioxi-
danten heeft de EFSA gegevens over de
veiligheid van tert-butylhydrochinon
(TBHQ) beoordeeld en daarover in 2004
advies uitgebracht. Zij heeft voor dit anti-
oxidant een ADI (acceptable daily intake:
gemiddelde hoeveelheid die dagelijks
kan worden opgenomen zonder dat dit
leidt tot merkbare lichamelijke gevolgen)
vastgesteld van 0 tot 0,7 mg/kg lichaams-
gewicht. De EFSA concludeert verder dat

het gebruik van dit antioxidant in bepaal-
de concentraties in bepaalde voedings-
middelen aanvaardbaar is en dat het
gebruik van dit tot dan toe verboden
additief moet worden toegestaan. Deze
bevindingen zijn aanleiding geweest voor
het herevalueren en wijzigen van een
aantal andere al langere tijd toegestane
additieven in deze categorie.

Wijzigingen
Het gebruik van bepaalde antioxidanten
is in de regelgeving vastgelegd in een
tabel. In die tabel is in de kolom ‘Maxi-
mumconcentratie (mg/kg)’ een noot in
de vorm van een *, een asterisk, ge-
plaatst. De tekst bij deze noot moest
door het toestaan van het gebruik van
E 319 tert-butylhydrochinon (TBHQ) wor-
den gewijzigd in: ‘Het teken * in de tabel
wijst op de evenredigheidsregel: als com-
binaties van gallaten, TBHQ, BHA en BHT
worden gebruikt, dan moeten de afzon-
derlijke gehaltes evenredig worden ver-
minderd’.
Naast wijzigingen is nu het gebruik van
het additief E 586 4-hexylresorcinol
mogelijk. De voornaamste wijzigingen
zijn in de tabel aangegeven.
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Gebruik van de tot 
nu toe verboden antioxidant

TBHQ wordt toegestaan

De in juli 2006 verschenen Richtlijn 2006/52/EG, beter

bekend als additievenrichtlijn, wijzigt het gebruik van

bepaalde voedingsmiddelenadditieven aanzienlijk. Na

nitraten en nitrieten (VMT 22) en conserveermiddelen

(VMT 24) worden nu de antioxidanten behandeld.

Gebruik van voedingsmiddelenadditieven gaat behoorlijk wijzigen (3)

Antioxidanten

In de eerste aflevering van deze serie
over voedingsmiddelenadditieven in
VMT 22, 2006 (pag. 37) staan enkele
fouten.
— De maximumconcentratie (4de

kolom) moet worden uitgedrukt
in NaNO3 en niet in NaNO2.

— Voor kaliumnitriet geldt de aan-
gegeven concentratie van 150
mg/kg niet als maximumconcen-
tratie maar als maximaal restge-
halte.

— Het E-nummer van kaliumnitraat
is E 252 en niet E 250. 

Fouten in additieven
Belangrijke wijzigingen in gebruik antioxidanten

E-nummer Naam Voedingsmiddel Maximumconcentratie (mg/kg)
E 310 Propylgallaat Vetten en oliën voor profes- 200* (gallaten, TBHQ en BHA, 

sionele bereiding van alleen of in combinatie)
warmtebehandelde
voedingsmiddelen

E 311 Octylgallaat Bakolie en -vet, behalve olie 100* (BHT)
van afvallen van olijven

E 312 Dodecylgallaat
E 319 Tert-butylhydro- Reuzel, visolie, rundvlees-, Beide waarden uitgedrukt 

chinon (TBHQ) pluimvee- en schapenvet per kg vet
E 320 Butylhydroxya- Cakemixen 200 (gallaten, TBHQ en BHA, 

nisol (BHA) alleen of in combinatie) uitge-
E 321 Butylhydroxyto- drukt per kg vet

lueen(BHT)
Voedingssupplementen als 400 (gallaten, TBHQ, BHT en  
omschreven in Richtlijn BHA, alleen of in combinatie)
2002/46/EG
Pikante sauzen en kruiden- 200 (gallaten en BHA, alleen of 
bereidingen in combinatie)

E 586 4-Hexylresorcinol Verse, bevroren en diep- 2 mg/kg restgehalte in vlees
gevroren schaaldieren van schaaldieren

*Evenredigheidsregel van toepassing (zie tekst).


