
 
      

 
 

Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV) 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Voor de zomervakantie in 2018 heeft de NVWA een brief gestuurd naar de Commissie, met betrekking 
tot drie vragen over gekleurde tonijn. Het betreft hier vragen met betrekking tot:  
 

1. Cold smoke tuna 
2. Gebruik van plantextracten in tonijn als een ingrediënt in een verwerkt visserijproduct 
3. Gebruik van hoge waardes van ‘quantum satis’ antioxidanten 

 
Op twee van de drie punten (punten 2 en 3) is door de Commissie actie ondernomen en zijn in de 
SCOPAFF Tox vergadering op 17 september 2018 uitspraken gedaan hoe omgegaan zou moeten 
worden met plantextracten in tonijn als een ingrediënt in een verwerkt visserijproduct en het gebruik 
van hoge waardes van ‘quantum satis’ antioxidanten. Deze uitkomsten hebben we besproken in ons 
gesprek op 16 november 2018. 
 
Hierin is bij punt 2 (plantextracten in tonijn als een ingrediënt in een verwerkt visserijproduct) 
gesproken over het (oneigenlijk) gebruik van plantextracten en stelt het besliscomité dat deze moeten 
worden gedeclareerd als additieven wanneer zij een niveau van bestanddelen bereiken die in staat zijn 
een technologische functie in voedsel uit te oefenen (bijvoorbeeld als antioxidant). Hierbij moet dan 
ook voldaan worden aan de zuiverheidseisen van additieven. Wordt dit niet gedaan, dan is het gebruik 
ervan niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor aroma’s. Wanneer aroma’s óók een additievenfunctie 
hebben dan moet deze additievenfunctie ook worden vermeld op het etiket. 
 
Bij punt 3 (gebruik van hoge waardes van ‘quantum satis’ antioxidanten) is gesproken over het gebruik 
van antioxidanten als conserveringsmiddel in vis (waaronder tonijn). Aangegeven is dat additieven die 
‘quantum satis’ gebruikt mogen worden, niet hoger mogen zijn dan noodzakelijk is om het 
desbetreffende doel te behalen (in dit geval een antioxidant effect). Het gebruik van hogere waardes 
om bijvoorbeeld de houdbaarheid of de versheidsuitstraling  te verlengen, is niet in overeenstemming 
met het ‘quantum satis’ principe en dus niet toegestaan. Voor ascorbinezuur-ascorbaten (E300-302) 
in tonijn mag maximaal 300 mg/kg aanwezig zijn in het product om het gewenste antioxidant effect te 
behalen. 
 
In ons gesprek van 16 november 2018 hebben we gesproken hoe de uitkomsten van het besliscomité 
SCOPAFF Tox van 17 september kunnen bijdragen aan het op een juiste manier tegengaan van het 
kleuren van tonijn. De NVWA heeft aangegeven dat zij zou kijken of hierop gehandhaafd kan worden. 
Als Visfederatie (meer specifiek de Vereniging van Visimporteurs) hebben we aangegeven dat het van 
belang is dat handhaving plaats moet vinden binnen heel de EU op dezelfde manier. Een harde 
uitspraak van de Commissie blijft hierbij helpen. VWS heeft voorgesteld om te kijken of zij het 
‘quantum satis’ principe voor E300-302 voor tonijn in de EU wetgeving kunnen laten aanpassen naar 
maximaal 300 mg/kg.  
 
Graag zouden we willen weten of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn rondom het dossier? Zijn er al 
lidstaten (waaronder Nederland) die serieus bezig zijn om te kijken of ze kunnen/gaan handhaven op 
de hierboven genoemde punten 2 en 3? En is er al gekeken of het ‘quantum satis’ principe zou kunnen 
worden aangepast voor tonijn in de EU wetgeving? 
 



 
      

 
 

Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV) 

Wat voor ons tot nu toe nog niet duidelijk is, is of de Commissie nu al een bevredigend antwoord heeft 
gegeven over de eerste vraag die de NVWA aan de Commissie heeft gesteld. In dit punt heeft de NVWA 
aangegeven bij de Commissie dat zij in 2004 een brief van de Commissie hebben ontvangen, waarin 
de Commissie een positie inneemt over gerookt voedsel. De Commissie heeft hierin aangegeven dat 
wanneer voedsel als gerookt product gepresenteerd wordt, het ook de rokerige smaak en andere 
typische organoleptische eigenschappen van roken moet hebben. De NVWA heeft gevraagd aan de 
Commissie om deze positie omtrent gerookte producten te verduidelijken naar al haar lidstaten. Kan 
over dit punt al meer informatie gegeven worden? 
 
Vanuit de Visfederatie, meer specifiek de Vereniging van Visimporteurs, zijn bovenstaande vragen 
meerdere malen per mail aan u verzonden (14 december 2018 & 14 januari 2019). Tot op heden 
hebben we nog geen reactie van u mogen ontvangen op deze vragen. Vandaar dat we nu per brief 
contact met u zoeken. Zou u antwoord kunnen geven op bovenstaande vragen, zodat we onze leden 
op de hoogte kunnen stellen van de laatste ontwikkelingen rondom het gekleurde tonijn dossier. 
 
Mochten er over bovenstaande nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met het secretariaat op: 
secretariaat@visfederatie.nl, of bellen met +31(0)79-3030310.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
 
G. Pastoor 
Voorzitter Visfederatie 
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