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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

 

Advies van 9 oktober 2018 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen over 
het gebruik van de plant Sorbus domestica 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 Sorbus domestica. 
 
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: 

- De vruchten van Sorbus domestica worden geconsumeerd voor hun rijke voedingswaarde1,2 en 
worden reeds lang gebruikt in de volksgeneeskunde3,5 

- In voedingssupplementen is het vooral de knop van de bloemen en van de bladeren die gebruikt 
wordt (gemmotherapie) 

- Bloemen, jonge bladeren en (onrijpe) bessen van Sorbus domesticus kunnen parasorbinezuur 
bevatten4 

- Parasorbinezuur is een onstabiele molecule, die onder invloed van temperatuur of pH gemakkelijk 
zal omvormen tot sorbinezuur; sorbinezuur en zijn zouten (sorbaten) worden gebruikt als 
conserveermiddel 

- De zaden van de Sorbus species kunnen giftig zijn door de aanwezigheid van blauwzuurglycosiden 
(o.a. amygdaline)4 
 
 

Concludeert de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen dat een afwijking op het verbod van het 
gebruik van Sorbus domestica enkel kan worden toegekend onder de volgende voorwaarden: 
 

- Glycerine maceraten van de knop (bloemen, bladeren) van Sorbus domestica kunnen veilig 
gebruikt worden mits 

o Het glycerine maceraat is geproduceerd met maximum 5% droge plant equivalent 
o De dagelijkse dosis minder dan 10 µg aan cyanogene glycosiden bevat 
o De afwezigheid van parasorbinezuur kan worden aangetoond 

- De vrucht mag worden gebruikt mits 
o De zaden verwijderd werden 
o De dagelijkse dosis minder dan 10 µg aan cyanogene glycosiden bevat 
o De afwezigheid van parasorbinezuur kan worden aangetoond 
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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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