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de goedkeuring van stevia

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om goedkeuring van de plant Stevia Rebaudiana Bertoni als zoetstof voor 
levensmiddelen. Indiener wijst erop dat stevia, in tegenstelling tot andere zoetstoffen 
(bijvoorbeeld aspartaam) geen schadelijke neveneffecten heeft. De zoetstof heeft zelfs 
gunstige effecten op het lichaam. Indiener meent dat de farmaceutische sector en de 
suikerlobby achter het Europese verbod op stevia zitten. Indiener vraagt zich af of het 
gerechtvaardigd is de consumptie van een plant met positieve effecten op mensen te verbieden 
en tegelijkertijd kunstmatige chemische zoetstoffen toe te staan die aantoonbaar schadelijk 
zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 september 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

Stevia is een geslacht uit de composietenfamilie (Asteraceae) dat circa 240 soorten omvat die 
voorkomen in subtropisch en tropisch Zuid- en Centraal-Amerika. De soort Stevia rebaudiana
Bertoni, algemeen bekend als zoetblad, suikerblad of eenvoudig stevia, wordt op ruime schaal 
geteeld vanwege de zoete bladeren. De bladeren van de stevia plant zijn 30–45 keer zo zoet 
als sucrose (normale suiker). Bij gebruik als zoetstof ter vervanging van suiker dringt de 
smaak van stevia langzamer door maar houdt langer aan dan die van suiker, maar sommige 
extracten kunnen bij hoge concentraties een bittere of dropachtige smaak achterlaten.
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Indiener pleit voor toelating van Stevia rebaudiana Bertoni als zoetstof. In dit verband zij 
herhaald dat steviol glycoside, d.w.z. de zeer intensieve zoete stof die uit de bladeren van de 
stevia plant wordt geïsoleerd, in gezuiverde vorm door de EFSA als veilig werd beoordeeld.
Dientengevolge is steviol glycoside (E 960) toegelaten als zoetstof overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake 
levensmiddelenadditieven1.

Stevia rebaudiana Bertoni (de plant en de gedroogde bladeren) is een nieuw voedingsmiddel 
in de zin van Verordening (EG) Nr. 258/97 betreffende nieuwe voedingsmiddelen2 omdat het 
voor de inwerkingtreding van die verordening in de Europese Unie niet in belangrijke mate 
voor menselijke consumptie werd gebruikt. Bij Beschikking 2000/196/EG3, besloot de 
Commissie dat "Stevia rebaudiana Bertoni: planten en gedroogde bladeren" niet als 
voedingsmiddel of voedselingrediënt in de handel mochten worden gebracht. Die beschikking 
werd gegeven op het verzoek van een Belgische vergunningaanvrager, en gebaseerd op het 
aanvankelijke oordeel van België en van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke 
voeding (SCF)4. Het SCF concludeerde dat de aanvrager te weinig gegevens had aangeleverd 
om een veilig gebruik van deze stoffen als voedselingrediënt te kunnen onderbouwen.

De Duitse bevoegde instantie voor nieuwe voedingsmiddelen, het Bondsbureau voor 
consumentenbescherming en voedselveiligheid (BVL), ontving op 10 augustus 2007 een 
nieuwe aanvraag van de EUSTAS (European Stevia Association) voor gebruik van Stevia 
rebaudiana-planten en gedroogde bladeren als voeding of voedingsingrediënt ingevolge 
artikel 4 van of Verordening (EG) Nr. 258/97. Volgens het BVL waren daarbij door aanvrager 
te weinig gegevens bijgeleverd om de veiligheid aan te kunnen tonen. Op speciaal verzoek 
van de aanvrager heeft het BVL de beoordeling sindsdien open gehouden.
Tenslotte zij nog opgemerkt dat de Commissie, anders dan verzoeker schijnt te denken, niet 
bevoegd is om op eigen initiatief vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van 
Stevia rebaudiana planten en gedroogde bladeren.

Conclusie

Steviol glycoside (gezuiverd) gewonnen uit de Stevia rebaudiana Bertoni is reeds als zoetstof 
toegelaten (levensmiddelenadditief E 960).

De eerste risicobeoordeling van een nieuw voedingsmiddel daarentegen valt onder 
verantwoordelijkheid van de voedselbewakingsinstanties van de lidstaten. De Commissie 
heeft wel navraag gedaan naar het verloop en de eventuele afronding van de werkzaamheden 
en heeft vernomen dat de aanvrager de Duitse autoriteit (BVL) heeft gevraagd de beoordeling 

                                               
1 Verordening (EG) Nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake 
levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16).
2

Verordening (EG) Nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1).
3 Beschikking 2000/196/EG: van de Commissie van 22 februari 2000 houdende weigering van een vergunning 
voor het in de handel brengen van "Stevia rebaudiana Bertoni: planten en gedroogde bladeren" als nieuw 
voedingsmiddel of nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement 
en de Raad (PB L 61 van 8.3.2000, blz.14).
4 De voorganger van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).
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open te houden. Geen ander levensmiddelenbedrijf heeft een aanvraag gedaan om Stevia 
rebaudiana Bertoni als voedingsmiddel op de EU-markt te mogen brengen.


