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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

 

Advies van 11 april 2019 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen over het 
gebruik van de planten Zanthoxylum acanthopodium DC, Zanthoxylum americanum Mill en 
Zanthoxylum armatum DC (syn. Zanthoxylum alatum Roxb) in voedingssupplementen. 

 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen werd door het DG Dier, Plant en Voeding van de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzocht zich 
uit te spreken over de veiligheid van het gebruik van voedingssupplementen die bereid werden op basis 
van Zanthoxylum acanthopodium DC, Zanthoxylum americanum Mill en Zanthoxylum armatum DC (syn. 
Zanthoxylum alatum Roxb). 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in 
voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, 
inzonderheid artikel 4, §4; 
 
Gelet op de volgende gegevens: 

- Zanthoxylum acanthopodium DC, Zanthoxylum americanum Mill en Zanthoxylum armatum DC 
staan vermeld op Lijst 1 van het KB van 29 augustus 1997 (gevaarlijke planten die niet als of in 
voedingsmiddelen mogen gebruikt worden), met telkens als bijkomende vermelding “Een 
afwijking kan worden toegekend indien het gehalte aan alkaloïden bepaald is”. 

- De schors en de vrucht van de drie soorten Zanthoxylum worden niet beschouwd als novel in 
voedingssupplementen (NOT NFS) en valt dus buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) 
2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen. 
 

- In het EFSA-compendium1 zijn volgende species vermeld: 
 

Botanical 
name 

Parts of plants 
of possible 

concern 

Chemical of concern Remarks on toxic/adverse 
effect(s) not known to be related 

to the identified chemical(s) of 
concern 

Zanthoxylum 
alatum Roxb. 

Bark and seed - Furocoumarins (e.g. 
bergapten, umbelliferone) 

- Benzo(c)phenanthridine 
alkaloids (e.g. 
chelerythrine and 
derivates) 

 

Zanthoxylum 
americanum 
Mill. 

Bark and seed - Benzylisoquinoline 
alkaloids (e.g. 
magnoflorine) 

Lignans: asarinin and sesamin 
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Botanical 
name 

Parts of plants 
of possible 

concern 

Chemical of concern Remarks on toxic/adverse 
effect(s) not known to be related 

to the identified chemical(s) of 
concern 

- Benzo(c)phenanthridine 
alkaloids (e.g. 
chelerythrine and 
derivates) 

Zanthoxylum 
clava-herculis 
L. 

Bark and seed - Benzylisoquinoline 
alkaloids (e.g. 
magnoflorine) 

- Benzo(c)phenanthridine 
alkaloids (e.g. 
chelerythrine and 
derivates) 

Lignans: asarinin and sesamin 

 
- In een kwantitatieve fytochemische screening van Zanthoxylum alatum Roxb werden in de 

volgende plantendelen de volgende hoeveelheid alkaloïden aangetroffen2: 
o Bladeren: 15,60 +/- 0,10 mg/g 
o Schors: 19,60 +/- 0,10 mg/g 
o Vruchten: 25,07 +/- 0,21 mg/g 

- Onder meer de volgende alkaloïden werden geïsoleerd uit verschillende delen (zaad, blad, vrucht, 
wortel en schors) van de plant Zanthoxylum alatum Roxb: berberine, dictamnine, g-fagarine, b-
fagarinen, chelerythrine, magnoflorine, nevadensin, skimmianine, zanthonitrile3  

- In Nigeria worden 11 andere species van Zanthoxylum aangetroffen4. Ook voor deze 11 soorten 
wordt de aanwezigheid van benzophenanthridine- en aporphine (groep van quinoline) alkaloïden 
vastgesteld.  

- Zanthoxylum alatum Roxb wordt beschouwd als een belangrijke medicinale plant, de 
verschillende inhoudsstoffen zoals de alkaloïden, flavonoïden, terpenoïden, fenolen, coumarines 
etc. aanwezig in de verschillende delen van de plant, dragen effectief bij aan verschillende 
vastgestelde biologische activiteiten3. Echter, in hun studie benadrukken de auteurs dat 
additionele studies nodig zijn om de acute en chronische toxiciteit te kwantificeren 

 
Concludeert de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen dat een vraag tot afwijking op het verbod 
van het gebruik van de planten Zanthoxylum acanthopodium DC, Zanthoxylum americanum Mill en 
Zanthoxylum armatum DC (syn. Zanthoxylum alatum Roxb) steeds dient te worden voorgelegd aan de 
Commissie van Advies voor Plantenbereidingen. Deze Commissie zal voor elk dossier een evaluatie 
uitvoeren op basis van analytische en toxicologische gegevens.  
 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen behoudt zich het recht voor om dit advies in het licht 

van nieuwe overwegingen opnieuw te onderzoeken.  
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