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De Commissie heeft onlangs
een voorstel gepubliceerd
waarin de toelating van een

nieuw additief bekend wordt
gemaakt en een verruiming van de
toepassingsmogelijkheden van reeds
toegelaten additieven [1]. Het betreft
voornamelijk aanvullingen op de toe-
passing van enkele stoffen die al
voorkomen op de lijst van additieven
die algemeen in levensmiddelen zijn
toegelaten (restaddieven richtlijn
95/2/EG) [2].

Er moet echter rekening worden
houden met de behandeling van dit
voorstel door het Europees Parle-
ment. Het Parlement heeft namelijk
het ‘codecision-recht’ als het gaat om
goed- of afkeuring van nieuwe addi-
tieven en is, als in principe ‘tegen’
additieven, eerder geneigd tot ver-
mindering van het gebruik.

De belangrijkste aanvullingen van
het nieuwe voorstel:
– Gehydrogeneerd-poly-1-deceen. Te
gebruiken als glansmiddel voor sui-

kerwerk en gedroogd fruit;
– Mono- en diglyceriden van vetzuren
veresterd met citroenzuur (E 472c).
Voorgesteld wordt deze ester te
gebruiken als emulgator voor choco-
ladeproducten omdat deze (het
gebruikelijke) lecithine kan vervan-
gen. Lecithine is bij bepaalde consu-
menten in de ‘verdachte hoek’
terechtgekomen, omdat het mogelijk
afkomstig is van genetische modifi-
catie;
– Appelzuur (E 296). Toe te passen
ter voorkoming van bruinkleuring
van geschilde aardappelen;
– Pectine (E 440) en calciumchloride
(E 509). Beide additieven zijn te
gebruiken ter versteviging van vruch-
ten – andere dan appel – in vruchten-
compôtes;
– Cellulose in poedervorm (E 460 ii).
Het poeder kan in de kaassoort ‘moz-
zarella in poedervorm’ worden
gebruikt als antiklontermiddel. Hier-
door kan het poeder beter gelijkma-
tig over pizza’s worden verdeeld;

– Natriumcitraat (E 331) in UHT-gei-
tenmelk. Helpt ter stabilisatie van
hittebehandelde melk;
– Johannesbroodpitmeel (E 410),
guargom (E 412) en xanthaangom (E
415). Te gebruiken als verdikkings-
middel in de inmaakvloeistof van
gepelde kastanjes;
– Sorbinezuur (E 200). Te gebruiken
als conserveermiddel in ‘spreads’ op
basis van zuivel of vet;
– Kaliumaluminiumsilicaat (E 455).
Te gebruiken als draagmiddel voor de
kleurstoffen titaniumoxyde (E 171) en
ijzeroxyde (E 172). 

Het Commissievoorstel bevat verder
nog het schrappen van enkele speci-
fieke toepassingen van additieven
omdat er geen gebruik meer van
wordt gemaakt.■

Nieuwe toepassingen additieven
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Franse toelating 
decontaminatiemiddel

Volgens de additievenrichtlijn
87/107/EEG [1] kan de over-
heid van een lidstaat, om ade-

quaat in te spelen op actuele techni-

sche ontwikkelingen, een nieuw addi-
tief voorlopig op eigen grondgebied
toelaten. Er moet dan worden voldaan
aan de informatieprocedure (richtlijn
98/34/EG) [2], waartoe de notificatie-
plicht aan de Commissie behoort.

Frankrijk heeft nu deze weg geko-
zen om natriumfosfaten als techni-
sche hulpstoffen (decontaminatie-
middel) voor de vermindering van de
bacteriële besmetting van pluimvee-
karkassen toe te laten. Onder regis-
tratienummer 2002/266/F heeft
Frankrijk voldaan aan de notificatie-
plicht. Als procesvoorbeeld is gege-
ven dat natriumfosfaat (E 339 iii)
wordt gebruikt in een waterige oplos-
sing in een concentratie van circa 2%
(uitgedrukt in P2O5) om het karkas te
besproeien met een contacttijd van
ten hoogste 15 seconden. Hierdoor
kan een reductie van de bacteriële
besmetting met circa 2 log eenheden
worden gewaarborgd. Bedoelde fosfa-
ten zijn als EG-additieven reeds toe-
gelaten in enkele zuivel- en vleespro-
ducten. ■

Nederland
In Nederland is ook een proceshulp-

stof toegelaten voor het afdoden

van micro-organismen via direct con-

tact, namelijk glyroxyl bij maatjesha-

ring, mossel- en kokkelconserven en

verse vis. Glyroxyl is een product op

basis van waterstofperoxide, opge-

lost in een mengsel van water en gly-

cerol. Dit type hulpstof, waartoe ook

de Franse natriumfosfaten behoren,

valt in Nederland onder de definitie

van decontaminatiemiddelen. Ze zijn

namelijk bedoeld om in direct con-

tact met eet- of drinkwaren, levende

micro-organismen af te doden of het

risico op uitgroei te minimaliseren
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