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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

Advies van 15 januari 2020 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen over 
het gebruik van Euphorbia spp. 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 Euphorbia spp. 
 
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 vergaderingen van de werkgroep Plantenlijsten dd 16 juli 2019 en 28 november 2019 
 
Gelet op de volgende gegevens: 

- Euphorbia spp. staan vermeld op Lijst 1 van het KB van 29 augustus 1997 (gevaarlijke planten die 
niet als of in voedingsmiddelen mogen gebruikt worden). 

- Het blad van de Euphorbia bracteata Jacq (syn. Pedilanthus pavonis (Klotzsch & Garcke) Boiss.) 
wordt niet beschouwd als novel in voedingssupplementen (NOT NFS) en valt dus buiten het 
toepassingsgebied van Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen. 

- Euphorbia spp. zijn opgenomen in het EFSA-compendium1 waarbij het volgende wordt 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 

Euphorbia 
spp. 

Whole plant Genus in which species may 
contain diterpene-esters 
(phorbol esters) in the latex: 
e.g. tigliane, ingenane and 
daphnane types 

These compounds are found in two 
families: Euphorbiaceae & Thymeleaceae. 
Some of these esters are cocarcinogenic 
agents. 

 
- Volgens het werk van J. Bruneton zijn phorbolesters, tumorinducerende diterpenen, 

verantwoordelijk voor de toxiciteit van talrijke Euphorbiaceae 2 
 

Concludeert de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen dat het gebruik van Euphorbia spp.in 
voedingssupplementen een risico voor de gezondheid inhoudt.  
 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen behoudt zich het recht voor om dit advies in het licht 
van nieuwe overwegingen opnieuw te onderzoeken.  
 



   
Directoraat-generaal  

Dier, Plant en Voeding  
Dienst  

Voedingsmiddelen, Dierenvoeders  
en Andere Consumptieproducten 

 

Datum: 15-01-2020  2/2 

 

 
 
Referenties 

1. European Food Safety Authority, Compendium of botanicals reported to contain naturally 
occurring substances of possible concern for human health when used in food and food 
supplements, EFSA Journal 2012; 10(5):2663 

2. Bruneton Jean : Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes médicinales, 5eme Edition Tec et Doc 

Lavoisier, 2016 (pages 956-59) 


