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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

Advies van 25 juni 2020 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen over het 
gebruik van Rhus 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 Rhus 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 vergadering van de werkgroep Plantenlijsten dd 16 juli 2019, 28 november 2019 en 30 januari 
2020, 
 
Gelet op de volgende gegevens: 

- Rhus spp. staan vermeld op Lijst 1 van het KB van 29 augustus 1997 (gevaarlijke planten die niet 
als of in voedingsmiddelen mogen gebruikt worden). Voor Rhus aromatica Aiton, Rhus coriaria L. 
en Rhus glabra L. wordt op Lijst 1 als beperking/afwijkingsvoorwaarde vermeldt “Enkel het 
gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij 
keukenbereidingen”.  

- De wortelschors van Rhus aromatica Aiton wordt niet beschouwd als novel in 
voedingssupplementen (NOT NFS) en valt dus buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) 
2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen. 

- Het blad van Rhus coriaria L. wordt niet beschouwd als novel in voedingssupplementen (NOT NFS) 
en valt dus buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen. 

- De vrucht van Rhus glabra L. wordt niet beschouwd als novel in voedingssupplementen (NOT NFS) 
en valt dus buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen. 

- Rhus spp. zijn opgenomen in het EFSA-compendium1 waarbij het volgende wordt vermeld: 
 

Botanical 
name 

Parts of 
plants of 
possible 
concern 

Chemical of concern / toxic 
effect 

Remarks on toxic/adverse effect(s) not 
known to be related to the identified 

chemical(s) of concern 

Rhus spp 
 

Aerial part Genus in which species may 
contain urushiols 

Fresh fruits may contain high level of 
tannins. Hydrolysable tannins used at high 
doses over long periods may have a 
negative impact on liver function 
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- Urushiolen kunnen bij contact met de huid allergische reacties veroorzaken, 50 µg zuivere 
urushiol veroorzaakt huiduitslag bij 80-90% van de blootgestelde personen2. 

- In het werk van Boyd werden 4 types Rhus geanalyseerd op hun tannine-gehalte. Afhankelijk van 
het type en het oogstjaar werden er gehaltes aan tannine variërend tussen 20.9 en 37.8 % 
gevonden in de bladeren3.  

- De consumptie van tannines kan irriterend werken op het spijsverteringsstelsel en zelfs een 
impact hebben op de darmflora4. 

 
Concludeert de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen dat het gebruik van Rhus 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.  
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