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NOTULEN VAN DE VERGADERING 

 
1. Goedkeuring van de agenda 

 
In afwezigheid van de Voorzitter, dhr. Ph. Mortier, verzekert dhr. Carl Berthot het voorzitterschap.  

B. Horion stelt Safia Korati voor. De nieuwe experte staat in voor de bevoegdheden die vroeger door 
I. De Boosere werden verzekerd (microbiologische, chemische en procescontaminanten).  

We wijzen erop dat dat de notulen van de vorige vergadering per e-mail werden goedgekeurd. In de 
definitieve notulen werden de toelichtingen van FEVIA geïntegreerd. De notulen kunnen worden ge-
download op de website van de FOD.  

 
2. Nieuwe vereisten inzake “maaltijdvervangers voor gewichtsbeheersing” als verrijkte 

voedingsmiddelen (I. Laquiere/J. Pottier) 
 

Wijziging van het Europees regelgevingskader voor voeding voor specifieke groepen: (EG) verorde-
ning nr. 609/2013 (van toepassing sinds 21 juli 2016; zie ook het nieuwsbericht dat DG4 vorig jaar ge-
publiceerd heeft).  

A. Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing 

Vóór de toepassing van de nieuwe kaderverordening « Food for specific groups » (EG) nr. 609/2013, 
werden maaltijdvervangers beschouwd als bijzondere voedingsmiddelen (KB van 18 februari 1991 be-
treffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding). De te notificeren bijzondere voedings-
middelen zijn vastgelegd in dit KB. Maaltijdvervangers dienden niet genotificeerd te worden als ver-
rijkte voedingsmiddelen indien geen andere nutriënten werden toegevoegd dan deze die voorzien wa-
ren door de bepalingen van dat KB.  

Sinds de toepassing van de kaderverordening « Food for specific groups » (EG) nr. 609/2013, worden 
maaltijdvervangers niet aanzien als voeding voor specifieke groepen. Gezien « maaltijdvervangers voor 
gewichtsbeheersing » niet omkaderd zijn door deze verordening, werden de samenstellingscriteria op-
genomen in het kader van de claimsverordening 1924/2006 (zie verder). Maaltijdvervangers voor ge-
wichtsbeheersing worden dus aanzien als gewone voedingsmiddelen die verrijkt zijn en die aan speci-
fieke claimsvoorwaarden moeten voldoen. Ze dienen dus steeds genotificeerd te worden als verrijkt 
voedingsmiddel, zelfs indien er geen andere nutriënten worden aan toegevoegd dan deze die voorzien 
zijn door de voorwaarden voor het gebruik van de claim.  

Het concept “dieetvoedingsmiddel” bestaat niet meer. Verwijzingen in commerciële communicaties 
naar “maaltijdvervanger / maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing / vermageringsproduct / dieet-
voeding/… ” moeten dus aanzien worden als niet-specifieke gezondheidsclaims, die het voorwerp uit-
maken van een specifieke toegelaten gezondheidsclaim.  

Voor “maaltijdvervangers voor gewichtsbeheersing” bestaan er twee toegelaten claims met zeer strikte 
claimsvoorwaarden, in lijn gebracht met de voorwaarden van de totale dagvervangende maaltijden voor 
gewichtsbeheersing1 : 

 De vervanging van één van de dagelijkse hoofdmaaltijden van een energiebeperkt di-
eet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot het behoud van het gewicht na ge-
wichtsverlies; 

 De vervanging van twee dagelijkse hoofdmaaltijden van een energiebeperkt dieet door 
een maaltijdvervangend product draagt bij tot gewichtsverlies. 

                                                 
1 totale dagvervangende maaltijden voor gewichtsbeheersing zijn wel omkaderd door de FSG Verordening 
609/2013 (voeding voor specifieke groepen) 

https://www.health.belgium.be/nl/voeding/voedingsbeleid/partners/raadpleging-van-betrokken-partijen
https://www.health.belgium.be/nl/news/vanaf-20-juli-2016-nieuw-europees-regelgevingskader-voor-voeding-voor-specifieke-doelgroepen
https://www.health.belgium.be/nl/news/vanaf-20-juli-2016-nieuw-europees-regelgevingskader-voor-voeding-voor-specifieke-doelgroepen
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Verordening (EG) 2016/1413 voorziet overgangstermijnen tot en met 14 september 2019 die enkel 
gelden voor het energiegehalte en de toevoeging van vitaminen en mineralen.  

Tot en met 14 september 2019 mogen de toegevoegde gehalten aan vitaminen en mineralen overeen 
komen met de gehalten die opgenomen zijn in het huidige KB bijzondere voeding.  

Zie annex: voorbeeld van één van de twee toegelaten claims voor maaltijdvervangend product voor 
gewichtsbeheersing.  

update_FSG_annex.

pdf
 

 
B. Sportvoeding  

De term “sportvoeding” is een brede term die een reeks van voedingsmiddelen omvat gaande van iso-
tonische sportdranken, energierepen tot eiwitrijke voedingsmiddelen en voedingssupplementen. De 
verkoopsbenaming van dergelijke “sportvoeding” dient bijgevolg voldoende specifiek te zijn, omdat 
sportvoeding als categorie niet wettelijk bepaald is.  

“sportvoeding” valt in België niet onder de bijzondere voedingsmiddelen (uitgezonderd producten die 
rijk zijn aan eiwitten en aan specifieke eisen voldoen inzake de eiwitkwaliteit en voorlopig nog onder de 
bepalingen vallen van het KB bijzondere voeding).  

Aangezien sportvoeding wordt beschouwd als gewone voedingsmiddelen, kunnen verwijzingen naar 
“sport” (onder de vorm van pictogrammen, in het handelsmerk of merknaam, …) in bepaalde gevallen 
aanzien worden als gezondheidsclaim.  

 
C. FSMP 

De Europese Commissie is bezig met het finaliseren van richtlijnen inzake de classificatie van voeding 
voor medisch gebruik. Deze richtlijnen verduidelijken welke producten werkelijk overeenkomen met 
de definitie van FSMP’s. Dit is nodig om een geharmoniseerde aanpak te garanderen voor de classifica-
tie van FSMP door de lidstaten. 

Enkel de producten die beantwoorden aan de definities volgens de principes van de richtlijnen zullen 
in de toekomst nog aanvaard worden als FSMP’s. In afwachting van deze richtlijnen wordt bij de noti-
ficatie reeds een waarschuwing gegeven dat de classificatie als FSMP kan herzien worden in de toe-
komst. 

Vragen van B. Vandewaetere :  

1. Het klopt toch dat nog niet alle voedingsmiddelen voor specifieke groepen geregeld zijn via aparte 
wetgevingen? Zoals voor de babyvoeding?  

I. Laquiere bevestigt dat de kaderverordening 609/2013 inderdaad bepaalt welke producten nog be-
schouwd worden als “voeding voor specifieke groepen”:  

a) volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding; 
b) bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding; 
c) voeding voor medisch gebruik; 
d) de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing. 

Sportvoeding en groeimelken vallen niet onder deze kaderverordening. In België werden ze echter 
reeds lang beschouwd als gewone verrijkte voedingsmiddelen. Dus op dat vlak verandert er niets. De 
producten en de definities zijn dus vastgelegd via de kaderverordening, maar daarnaast zijn nog speci-
fieke wetgevingen van kracht voor deze producten voor o.a. de samenstelling en etikettering. Sommige 
van deze verordeningen zijn reeds van kracht (maar nog niet van toepassing door de overgangstermij-
nen). Andere zittten nog in de pijplijn (zoals voor de babyvoeding en de voeding op basis van granen). 
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De Verordening inzake totale dagvervangende voeding zit in een finaal stadium. De samenstellingsei-
sen van deze laatste liggen volledig in de lijn van die van de maaltijdvervangers. Maaltijdvervangers 
moeten dus echt aanzien worden als vervangingsproduct van één van de 3 hoofdmaaltijden.  

2. Komt er een nieuwsbericht op de website?  

Benoit Horion bevestigt dat de website zal aangepast worden rond maaltijdvervangers, maar er komt 
geen specifiek nieuwsbericht.  

 
3. Korte update: 

3.1 Implementatie nieuwe novel food wetgeving EU 2015/2283, van toepassing vanaf 1 januari 
2018 (I. Laquiere/J. Pottier)  

Er worden momenteel meerdere implementatieaktes sinds verschillende maanden voorbereid met het 
oog op de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering op 1 januari 2018.  

Er is een ad hoc werkgroep opgericht met een beperkt aantal Lidstaten, waaronder België, teneinde snel-
ler vooruitgang te boeken.  

Het gaat over 4 aktes:  

• De ontwikkeling van de Unielijst, waarin alle toelatingen en notificaties opgenomen zijn 
die reeds toegekend zijn in het kader van de huidige reglementering. Deze toelatingen zul-
len generiek worden. De desbetreffende novel foods zullen bijgevolg door alle operatoren 
op de markt kunnen worden gebracht op voorwaarde dat de voorwaarden en specificaties 
in de Unielijst worden nageleefd. De toelatingen die tegen eind dit jaar nog worden toege-
kend, zullen het voorwerp uitmaken van een update van de lijst, begin 2018. Daarna zal 
elke nieuwe toelating rechtstreeks aan de Unielijst worden toegevoegd.   

• De gedetailleerde procedures voor:  

a. de indiening van volledige toelatingsaanvragen voor traditionele voedingsmid-
delen afkomstig uit derde landen;  

b. de indiening van vereenvoudigde toelatingsaanvragen voor traditionele voedings-
middelen afkomstig uit derde landen. 

Het gaat om de administratieve aspecten. Wat de wetenschappelijke inhoud betreft, heeft 
EFSA reeds twee documenten sinds november 2016 gepubliceerd. 
(http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/novel-food). 

• De gedetailleerde procedure voor het geval een operator twijfels heeft over de novel food 
status van een voedingsmiddel en hoe hij de Lidstaat kan consulteren waar hij van plan is 
om het voedingsmiddel als eerste op de markt te brengen. 

De ontwerpaktes betreffende de procedures bevinden zich momenteel in dienstoverschrijdend overleg 
binnen de Europese Commissie. Ze zullen vervolgens het voorwerp van de TBT-notificatie uitmaken 
(Technical Barriers to Trade) en van de Europese consultatieprocedure (Feedback mechanism 
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations).  

De Commissie heeft als doel deze aktes in het begin van het najaar goed te keuren opdat ze terzelfder-
tijd als de basisakte van toepassing zouden kunnen worden.  

Bovendien werd het statuut novel food van steviabladeren geüpdatet. Het gebruik van steviabladeren 
rebaudiana Bertoni, in kruidenthees bestemd om als dusdanig te worden geconsumeerd, is “not novel”. 
Een ander gebruik van de bladeren is niet toegestaan. Bovendien valt elk extract van steviabladeren dat 
wordt gebruikt voor zijn aromatiserende of zoete eigenschappen onder het toepassingsgebied van res-
pectievelijk de Verordening betreffende de additieven (1333/2008) of de Verordening betreffende 
aroma’s (1334/2008). De catalogus op de website van de Europese Commissie werd geüpdatet 
(https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en).  

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/novel-food
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en
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B. Vandewaetere: De dossiers die tegen eind dit jaar zouden worden ingediend, zullen dus tussen de 
twee Verordeningen invallen. De evaluatieprocedure onder het huidige kader zal niet kunnen worden 
afgerond en de evaluatie zal door EFSA moeten worden overgenomen. De Lidstaten zijn eerder terug-
houdend om nieuwe dossiers goed te keuren, want dat zou niet erg nuttig zijn. Zou de Commissie nu 
reeds de nieuwe dossiers kunnen goedkeuren (ook al is de Verordening nog niet van toepassing) zodat 
er geen tijd wordt verloren? We hebben dit reeds met de Commissie besproken, maar het zou goed zijn 
als de Lidstaten hierover ook met de Commissie zouden kunnen overleggen.  

B. Horion: we kunnen hier effectief over discussiëren met de Commissie, maar de beslissing komt hun 
toe.  

In België weigeren we geen Belgische dossiers, maar momenteel zal het moeilijk zijn om de evaluatie 
vóór eind dit jaar af te ronden.  

B. Horion vraagt dat, als de stakeholders over informatie beschikken over het aantal aanvragen voor 
toelatingen voor traditionele voedingsmiddelen afkomstig uit derde landen, die zouden worden inge-
diend bij de Commissie, om hem daarvan in kennis te stellen. 

3.2 Additieven (C. Vinkx) 
 
3.2.1 Opvolging van de hervaluaties: 

 Er werd beslist om calciumsorbaat uit de lijst met additieven te schrappen, maar de vraag van 
de noodzaak om te voorzien in een overgangsperiode stelt zich. Dit aspect zal worden onder-
zocht tijdens de volgende vergadering van de werkgroep « additieven ». Is er gebruik in Belgi-
sche bedrijven en is er een nood aan een overgangstermijn voor Belgische bedrijven? Geen 
info in België. In Frankrijk petit suisse. 

 Over gallaten wil de Europese Commissie nog informatie van de ondernemingen of de federa-
ties krijgen. De Europese Commissie heeft een oproep op haar website gelanceerd.  

 In het algemeen dient er nog veel werk te worden verricht.  

 Sommige aanvragen tot toelating van additieven zijn (voorlopig) geblokkeerd. 

3.2.2 Aanpassing van de additievenreglementering wegens de wijzigingen in de wetgeving 
betreffende bijzondere voeding  

 Er is gepland om verordening 1333/2008 te herzien om de toelatingen van zoetstoffen in 
“banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden” te schrappen, want geen enkel le-
vensmiddel past in deze categorie van levensmiddelen. 

 Er is nog werk met aanpassingen aan de verordening in categorie 13, voor producten die daar 
niet meer thuishoren: maaltijdvervangers, groeimelk en glutenvrije producten. 

3.2.3 Steviolglycosiden 

Er zijn opnieuw Europese dossiers in behandeling over de specificaties van steviolglycosiden. 
Ook in CODEX zijn er evoluties en discussies over de specificaties en namen van al de vari-
anten.  

3.2.4 Proteïneshake 

Over de proteïneshakes die verkocht worden als op te lossen poeders bestaat discussie in het 
kader van de interpretatie van de reglementering over de additieven: onder welke levensmidde-
lencategorie dienen ze te worden beschouwd: in welk geval als drank en in welk geval als voe-
dingssupplement?  

3.2.5 De FOD VVVL herinnert de adviesraad eraan dat het nodig is om officiële toelatings-
aanvragen in te dienen, indien men toelatingen wil bekomen voor bepaalde gebruiken 
van additieven in levensmiddelen, waaronder voedingssupplementen. 

 

http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en
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3.3 Landbouwcontaminanten (C. Vinkx) 
 
Mycotoxines 

Ochratoxine A 

Bestaande normen worden nu niet herzien. Er is een debat opgestart om nieuwe normen toe te voegen 
aan de bestaande. Ten opzichte van het verslag van vorige adviesraad gaat de discussie niet meer over 
gedroogde ham wegens te weinig data, maar hazelnoten werden toegevoegd aan het debat. De discus-
sie over cacaoproducten beperkt zich tot cacaopoeder (consumentenproduct).  

Citrinine 

Normverlaging voor citrinine in voedingssupplementen met rodegistrijst ligt ter discussie. 

Toxines T-2 en HT-2 

De stakeholders zullen informatie kunnen geven en ontvangen tijdens een Europees forum dat in sep-
tember zal worden georganiseerd, in de aanloop van normdiscussies.  

DON 

Binnenkort wordt er een grote herbeoordeling van deoxynivalenol door EFSA afgerond.  

Alternaria-toxines 

Normdiscussie is in een startfase. 

Ergotalkaloïden 

Normen dienen nu ontwikkeld te worden. Het was al lang zo gepland om dat dit jaar te doen. 

 

Plantentoxines 

Cyanide 

De verordening betreffende cyanide in abrikozenpitten zal binnenkort worden gepubliceerd.  

Erucazuur 

De FOD VVVL beschikt niet over meetgegevens voor erucazuur in Belgische mosterd. Dit zou noch-
tans nuttig zijn om onze positie te bepalen bij de Europese normdiscussies. Heeft iemand data?  Op 
EU niveau is normdiscussie in een gevorderd stadium en is de beslissing genomen om  de stakeholders 
te consulteren over ontwerpnormen.  

Pyrrolizidine-alkaloïden 

De normdiscussie gaat nog steeds over de keuze van de set aan PA’s. De betrokken levens-
middelen zijn voedingssupplementen, thee en kruidenthee, honing. 

 
3.4 Procescontaminanten: (S. Korati) 
 
 3.4.1 Acrylamide 

 

Het gaat om een ontwerp van verordening die het begrip "benchmark levels" heeft geïntroduceerd. De 
waarden van de benchmark levels werden vastgelegd en het project kan momenteel openbaar worden 
geconsulteerd op de website van de Europese Commissie tot 7 juli in het kader van de feedback proce-
dure. (zie ook bijlage hieronder).  

We wijzen erop dat dit referentieniveaus zijn die het mogelijk maken om de efficiëntie van de middelen 
te meten die geïmplementeerd zijn om de gehaltes aan acrylamide te verminderen, ze hangen samen 
met goede praktijken.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2895100_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2895100_en
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De Commissie heeft zich er ook toe verbonden om de discussies over de maximale grenzen voor voe-
dingsmiddelen na de inwerkingtreding van deze verordening op te starten. We wijzen erop dat de 
benchmarks levels en de grenzen naast elkaar zullen bestaan. 

 

Kort samengevat ondersteunt FEVIA de aanpak met benchmark levels, maar B. Vandewaetere vindt 
het spijtig dat ontbijtgranen die een thermische behandeling ondergaan allemaal op dezelfde manier 
worden beschouwd. Er zou een onderscheid moeten worden gemaakt tussen ontbijtgranen die een 
kleine thermische behandeling ondergaan (type muesli) en de andere ontbijtgranen met een sterkere 
thermische behandeling. De sector zal deze opmerking zeker en vast via openbare consultatie voorleg-
gen. Er blijft ongerustheid dat de benchmark levels de facto afgedwongen zullen worden door retailers. 

C3-SANTE-11059-20

16 -- acrylamide_ACT version before meeting.pdf

C3-SANTE-11059-20

16 -- acrylamide_ANNEX version before meeting.pdf
 

 
3.4.2 Glydicyl Esters 
 

Het ontwerp van normen voor de glycidylesters in plantaardige oliën in voedingsmiddelen en ook in 
babyvoeding werd afgerond en zal binnenkort voor commentaar op de website van de Europese Com-
missie beschikbaar zijn.  

C2-SANTE-11727-20

16 -- glycidylesters_ACT version before meeting.pdf
C2-SANTE-11727-20

16 -- glycidylesters_ANNEX version before meeting.pdf
 

3.5 Vernieuwing van de adviesraad 

Het ministerieel benoemingsbesluit van de leden is zonet door de twee betrokken Ministers, mevr. M. 
De Block en dhr. W. Borsus, ondertekend. De publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt.  

Nvdr : ministerieel besluit werd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2017 gepubliceerd (zie bijlage) 

Annexe_Bijlage_AM

_Nomination_20170616_Moniteur.pdf
 

Aangezien de herbenoemingsprocedure van de leden al zeer lang loopt, is het niet onwaarschijnlijk dat 
dit besluit op zeer korte termijn dient te worden gecorrigeerd (sommige leden zijn intussen misschien 
van functie binnen hun federatie veranderd of hebben hun federatie misschien verlaten).  

In dat geval worden de federaties ertoe verzocht om ons hun nieuwe vertegenwoordiger(s) mee te delen.  

4. Komende evenementen, conferenties en workshops  
 

 27 juni: symposium “The Future of Food in the EU” (Brussel) 

 28 juni: “EP roundtable on the excessive consumption of sugar: a health issue” (Brussel) 

 25-26 oktober: Symposium van Contractueel Onderzoek : Voedselveiligheid van A(ntibiotica) 
tot Z(earalenon) (Brussel) 

 
5. Varia 

 
C. Vinkx deelt mee dat het contractueel onderzoek binnenkort een nieuwe oproep tot projecten zal 
lanceren. 
 

VOLGENDE VERGADERING: 17 OKTOBER OM 14.00 UUR 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd621-uFqziS8d3_UH47zCjtzM44g2ae-eAvN7_r87X7KL02w/viewform
https://www.health.belgium.be/nl/agenda/symposium-voedselveiligheid-van-antibiotica-tot-zearalenon-op-25-en-26-oktober-2017
https://www.health.belgium.be/nl/agenda/symposium-voedselveiligheid-van-antibiotica-tot-zearalenon-op-25-en-26-oktober-2017
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Aanwezigheidslijst  

ORGANISATIE NAAM AANWEZIGHEID 
EFFECTIEF/ 
PLAATSVERV

ANGEND 

Toelevering aan de landbouw    

BEMEFA/APFACA Dejaegher Yvan   E 

BEMEFA Hoeven Erik   P 

Primaire productie    

Fédération wallonne de l'Agriculture Granados Ana  E 

Fédération wallonne de l'Agriculture Carlier Maryvonne  Verontschuldigd P 

Boerenbond en rederscentrale Koen Mintiens  E 

Boerenbond en rederscentrale Van Keerberghen G.  P 

Federatie Belgisch Vlees (FEBEV) 
Nolet Guy  
Gore Michael  E 

Federatie Belgisch Vlees (FEBEV) Van Roos Laetitia   P 

Vereniging Industriële Pluimveeslachterijen (VIP) Truyen Ann   E 

NVP De Roover Willy   P 

Voedingsindustrie     

FEVIA Hallaert Johan Aanwezig E 

FEVIA Sermeus Maud  Verontschuldigd P 

Ter Beke N.V. Bresseleers Guido  Aanwezig E 

Unilever Debevere Geert   P 

Nestlé Belgilux NV Vandewaetere Bart  Aanwezig E 

Mondelez   P 

Coca-Cola O’Sullivan Maureen  E 

Syral   P 

Chemische nijverheid     

Essenscia Van de Meerssche Eric  E 

Essenscia Kevin Heylen  P 

Handel en distributie     

Centrale voor levensmiddelenbedrijven (CLB) Ardies Luc   E 

VDV / Verbond handelaars, groenten, fruit en primeurs Bert Veronique  Verontschuldigd P 

COMEOS Andrea Cools  E 

COMEOS De Greve Nathalie   

NUFEG/NUBELT Cattoor Nele Verontschuldigd P 

Landsbond der beenhouwers, spekslagers 
en traiteurs van België Vanschoonenberghe Eric   E 

Bakkersfederatie Peeters Dirk   P 

Nationaal Verbond van eierhandelaars Van Bosch Johan   E 

SYNAGRA Maertens Jean  P 

Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties  De Craene Ann Verontschuldigd E 

Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) 
 
Naredi 
 
BACHI 

Mattheeuws Christine  
Vynckier Solange 
Gouder de Beauregard Anne-Christine 
Plettinckx Tinne 
Bianco Nadia 

 
 

Verontschuldigd  
 

Aanwezig 

P 

Transport    

FEBETRA Van Impe Patricia   E 

TLV Fonteyn Freija  P 

Horeca    

BEMORA c/o COMEOS Bente Janssens  E 

Fed Ho.Re.Ca Wallonie Poriau Pierre   P 

NAVEFRI Lefèvre Bernard   E 

Fed Ho.Re.Ca Brussel Laurent Nys  P 

Verbruikersorganisaties     

Voedingscentrale ABVV /socialistische werknemersorganisatie Gerlo Eddy   P 

ACV voeding en diensten /christelijke werknemersorganisatie Vannetelbosch Bart  E 

Socialistische mutualiteit (NVSM) Thys Rik   P 

Christelijke mutualiteiten (CM) Niesten Frie  E 

Test-Aankoop (Belgische verbruikersunie) Lauryssen Sigrid Verontschuldigd E 

Test-Achats Vandenbroucke Joost  P 

Ligue des familles Gaudier Lydie  P 

Gezinsbond Isebaert Ann  E 

CRIOC-OIVO BV-OECO  Leen De Cort  P 

CRIOC-OIVO AB-REOC Bénédicte-Valet  E 

Kind en Gezin  Quintelier Sigrid  Verontschuldigd E 

O.N.E Mauroy Marie-Christine  P 
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Milieubescherming    

Bioforum   E 

Bioforum Fronik Bram   

Bond Beter Leefmilieu Dumez Linn Aanwezig P 

 
 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselke-
ten     

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Lefevre Vicky / Moons Emanuelle  E 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Maudoux Jean-Philippe  P 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen De Praeter Caroline  Aanwezig E 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Huyshauwer Vera   P 

FOD Economie 
FOD Economie Bastin Valérie Aanwezig P 

FOD Economie De Schacht Christiaan  E 

FOD Economie Sonnet Eric / De Jonghe Evelyne  P 

FOD Economie Ogiers Luc   E 

FOD Volksgezondheid  
    

Voorzitter van de Adviesraad Mortier Philippe Verontschuldigd E 

Diensthoofd Berthot Carl Aanwezig E 

Expert Pottier Jean Aanwezig  

Expert Laquiere Isabelle Aanwezig  

Expert Meunier Joëlle   

Expert Doughan Laurence   

Expert Horion Benoît Aanwezig  

Expert Vinkx Christine Aanwezig  

Expert Safia Korati Aanwezig  

Expert Dumont de Chassart Quentin   

Expert Heyvaert Els Aanwezig  

Expert de Clock Dominique    

Expert Lardinois Kelly   

Expert Darimont Amandine Aanwezig  

Expert De Pauw Katrien Verontschuldigd  

Technisch deskundige Hocepied Philippe Aanwezig  

Technisch deskundige Van Nevel Johan (rapporteur)   

    

Internationale betrekkingen Kubina Anne   

    

Beleidscel van minister Borsus Delanoy Martine   

 
Beleidscel van minister Maggie de Block Legroe Peter   

    

Genodigden    

    

    

    

    

 


