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De in juli 2006 verschenen Richtlijn (2006/52/EG) wijzigt het gebruik van bepaalde voedingsmid-

delenadditieven behoorlijk. Na nitraten en nitrieten (VMT 22) worden nu de wijzigingen rond het

gebruik van conserveermiddelen behandeld. Tot 15 februari 2008 hebben bedrijven de tijd hun

receptuur aan te passen.

Het verschijnen van de additievenrichtlijn
(2006/52/EG) betekent dat de ‘Waren-
wetregeling Gebruik van additieven met
uitzondering van kleurstoffen en zoet-
stoffen in voedingsmiddelen’ moet wor-
den gewijzigd. Op dit moment is de wijzi-
gingsdatum nog niet bekend. Verwacht
mag worden dat dit spoedig zal gebeuren
zodat voedingsmiddelenbedrijven kun-
nen inspelen op het hierin vastgelegd
gewijzigd gebruik van additieven.

Termijn
Voedingsmiddelenbedrijven hebben tot
15 februari 2008 de tijd om hun recep-
tuur aan te passen. Daarna is het verbo-
den om voedingsmiddelen die niet vol-
doen aan de gewijzigde regelgeving te
verhandelen. Wel mogen de vóór 15 au-

gustus 2008 in de handel gebrachte of
geëtiketteerde voedingsmiddelen die
niet aan de regelgeving voldoen, worden
verkocht zolang de voorraad strekt. 

E 214 tot E 219
De Europese Commissie en de EFSA (Eu-
ropese Voedselveiligheidsautoriteit) heb-
ben de voorwaarden voor het gebruik van
de p-hydroxybenzoaten en de natrium-
zouten (E 214 tot en met E 219) herzien.
De EFSA heeft de gegevens over de veilig-
heid van p-hydroxybenzoaten beoordeeld
en advies uitgebracht. Zij heeft een ADI
voor de hele groep vastgesteld van 0 tot
10 mg/kg lichaamsgewicht voor de som
van de methyl- en ethylester van p-hydro-
xybenzoëzuur en de natriumzouten daar-
van. Ook vind de EFSA dat propylparaben

niet in deze groep-ADI moet worden op-
genomen. Propylparaben beïnvloedt, in
tegenstelling tot methyl- en ethylpara-
ben, bij jonge ratten de geslachtshormo-
nen en de mannelijke voortplantingsor-
ganen.
Omdat er geen duidelijk ‘no-observed-
adverse-effect-level’ (NOAEL) is aan te
wijzen, kon EFSA geen aanbeveling doen
voor een ADI voor deze stof. Vandaar dat
het gebruik van de additieven E 216 pro-
pyl-p-hydroxybenzoaat en E 217 propyl-p-
hydroxybenzoaat, natriumzout niet lan-
ger is toegestaan in gekookte garnalen,
Europese rivierkreeften, gekookte, voor-
verpakte gemarineerde gekookte week-
dieren, en vloeibare voedingssupplemen-
ten. Het toegestane gebruik van benzoa-
ten en sorbaten in schaal- en weekdieren
ziet er als volgt uit: Benzoaten mogen tot
een maximum van 1.000 mg/kg of mg/l
worden toegevoegd aan gekookte schaal-
en weekdieren. Ook mogen hieraan sor-
baten en benzoaten gezamenlijk tot
2.000 mg/kg of mg/l worden toegevoegd.
Aan voedingssupplementen mogen al-
leen sorbaten en benzoaten worden toe-
gevoegd met een maximum van 2.000
mg/kg of mg/l. 

Zwaveldioxide en sulfieten, zetmelen
Ook het gebruik van de additieven uit de
groep van zwaveldioxide en sulfieten
wordt gewijzigd. Drie nieuwe categorieën
voedingsmiddelen worden toegevoegd,
de categorie schaaldieren en koppotigen
wordt uitgebreid en de omschrijving van
zetmelen wordt gewijzigd.
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Wijzigingen additievengroep zwaveldioxide en sulfieten
Voedingsmiddel Maximumconcentratie

(mg/kg of mg/l) uitge-
drukt als SO2

Schaaldieren en koppotigen:
– Vers, bevroren en diepgevroren 150*

– Schaaldieren, familie van de Penaeidae, Solenoceridae, 
Aristaeidae:
– Tot 80 eenheden 150*
– Tussen 80 en 120 eenheden 200*
– Meer dan 120 eenheden 300*

– Gekookt 50*
– Schaaldieren, familie van de Penaeidae, 

Solenoceridae, Aristaeidae:
– Tot 80 eenheden 135*
– Tussen 80 en 120 eenheden 180*
– Meer dan 120 eenheden 270*

Zetmeel (uitgezonderd zetmeel voor volledige zuigelingenvoeding,
opvolgzuigelingenvoeding en bewerkte voedingsmiddelen op basis 
van granen, en babyvoeding) 50
Salsicha fresca 450
Tafeldruiven 10
Verse lychees 10*
*Gemeten in eetbare delen


