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NOTULEN VAN DE VERGADERING
1. Goedkeuring van de agenda
In afwezigheid van de heer Ph. Mortier, wordt de vergadering voorgezeten door B. Horion.
Het verslag van de vorige vergadering werd reeds per e-mail goedgekeurd.
FEVIA vraagt om bijkomende documenten voor de vergaderingen voldoende tijdig voorafgaand per mail
te mogen ontvangen zodat die voorafgaand kunnen worden doorgenomen en ook om voldoende tijdig te
verwittigen als de vergadering op een vroeger uur zal beginnen dan eerst gepland.
Bijkomend agendapunt: Publicatiedatum nutriëntenbesluit (bij punt 6. Korte updates)
2. Nieuwe versie FOODSUP 2.0: mogelijkheid tot notificatie FSG (I. Laquiere/J. Pottier)
I. Laquière kondigt aan dat het nieuw Foodsup systeem voor notificatie van voedingssupplementen en
verrijkte voedingsmiddelen, voorziet in de mogelijkheid voor de bedrijven om ook de “ voeding voor specifieke groepen” of FSGs online te notificeren. De notificatie is nu verplicht voor de volledige zuigelingenvoeding (IF) en voor de voeding voor medisch gebruik (FSMP).
De betrokken bedrijven (die eerder al dergelijke voeding hebben genotificeerd) zullen daartoe heel binnenkort worden gecontacteerd en toegang krijgen tot dit systeem. Een papieren notificatie blijft mogelijk,
maar we raden sterk aan om het elektronisch platform zoveel mogelijk te gebruiken (administratieve vereenvoudiging, snellere afhandeling dossier, milieuvriendelijker). Het notificatiesysteem voor voedingsmiddelen voor bijzondere groepen is gelijkaardig aan dat van de voedingssupplementen, maar er zijn specifieke pagina’s voor informatie die eigen is aan de zuigelingenvoeding en de voeding voor medisch gebruik.
De notificatie van deze voedingsmiddelen is gratis. Enig verschil is dat er geen termijn is vastgesteld voor
afhandeling (voedingssupplementen is 1 maand). Minder dossiers (400-tal per jaar) maar vragen meer tijd
om te behandelen.
M. Sermeus stelt voor om ook via Fevia de informatie over de uitbreiding van Foodsup te laten doorstromen naar eventuele andere bedrijven die notificaties willen doen (dus niet enkel diegenen die reeds genotificeerd hebben).
De FOD staat positief tegenover het voorstel van Fevia. M. Sermeus en I. Laquière zullen hierover nog
kortsluiten. Ook de link naar de webpagina van de FOD doorspelen. De FOD Volksgezondheid zal aan
Fevia de brief bezorgen die werd verstuurd naar de ondernemingen die reeds eerder dit soort voedingsmiddelen genotificeerd hebben.

Post meeting note:
Aanvullende interessante informatie in verband met domein voeding voor specifieke groepen
Voedingssupplementen voor kinderen dienen niet beschouwd te worden als babyvoeding, ondanks

het feit dat de definitie breed is en deze voedingsupplementen niet expliciet uitgesloten worden. De redenen zijn als volgt: Eerst
en vooral is babyvoeding bedoeld om de voeding van de zuigeling te diversifiëren en bedoeld bij het spenen. Op dat vlak beantwoorden voedingssupplementen voor zuigelingen niet aan de definitie van babyvoeding. Het was bovendien duidelijk niet de
intentie van de legislator om de voedingssupplementen onder de categorie babyvoeding te beschouwen, daar vitamine D niet
mag toegevoegd worden aan de categorie babyvoeding volgens de geldende Richtlijn rond babyvoeding. De wetgeving van babyvoeding is tenslotte veel ouder dan de wetgeving van voedingssupplementen. Het feit dat voedingssupplementen voor kinderen
niet onder babyvoeding dient beschouwd te worden, werd bevestigd tijdens de PAFF General Food Law meeting van 16 oktober 2017.
3. Overzicht recente projecten contractueel onderzoek voedselveiligheid en uitleg scope
ontvankelijk en niet ontvankelijk (C. Vinkx)
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Onze FOD VVVL doet een jaarlijkse oproep voor projecten contractueel onderzoek betreffende voedselveiligheid, diergezondheid en plantengezondheid. Projecten zijn beleidsvoorbereidend voor DG4 en/of
het FAVV, en duren meestal meerdere jaren. Zie ook op onze website https://www.health.belgium.be/nl/contractueel-onderzoek.
De oproep voor projecten die vastgelegd worden op het budgetjaar 2018 werd gelanceerd in juni en is intussen afgesloten. Voor wat betreft de ingediende voorstellen van vrije RF-projecten, moeten er prioritaire
voorstellen gekozen worden door FAVV, DG4 en het beoordelingscomité samen.
De projecten ingediend voor de gerichte RT-oproep moeten beoordeeld worden op kwaliteit (en waar nodig moet een keuze gemaakt worden).
Er was voor voedselveiligheid een gerichte oproep voor de volgende onderwerpen:
•
•

Microplastics in levensmiddelen (PLASTIC_IN_FOOD);
Ontwikkeling van performante methoden voor detectie van het hepatitis E virus (HEV) in levensmiddelen en studie van het risico van HEV in de voedselketen (DECHAHEV);
Studie over de lood- en cadmiumcontaminatie in het vlees van grof wild (LECAHUNT);
Ontwikkeling van een multimethode voor de analyse van additieven in levensmiddelen
(MULTIMADD).

•
•

Op dit moment worden er al ideeën verzameld voor de volgende RT-oproep. C. Vinkx vraagt of de leden
van de adviesraad suggesties of opmerkingen hebben in dit verband.
Bij de oproep is nu een uitleg van de scope gevoegd. Betrekking op voedselveiligheid, wat is ontvankelijk
of niet-ontvankelijk? Soms is een voorstel gedeeltelijk niet ontvankelijk omdat bijvoorbeeld een gedeelte
buiten de scope valt. De vraag is voornamelijk of het onze taak is om als overheid bepaalde onderzoeken
te financieren.
Als het gaat om chemische of microbiële contaminatie, veel aspecten daarvan zijn ontvankelijk: ontwikkeling analysemethode, onderzoek naar contaminatie van allerlei levensmiddelen, naar factoren die de contaminatie beïnvloeden, bronnen van contaminatie, routes, reductie- en preventiemogelijkheden, blootstellingschatting, transfer van “feed” naar “food”, toxicologische aspecten, …
Niet ontvankelijk zijn bijvoorbeeld de routinecontroles op de naleving van bestaande normen, humaan
klinisch onderzoek, milieuonderzoek, duurzaamheidsonderzoek, nutritioneel onderzoek, onderzoek voor
ondersteuning van claims, ...
Ook niet ontvankelijk is onderzoek van (rechtstreeks) nut voor de ontwikkeling van toelatingsdossiers
voor additieven, novel food, GGO’s, gewasbeschermingsmiddelen, … Aanvragers moeten zelf het nodige
onderzoek (laten) doen. Wel ontvankelijk is ontwikkeling van de analytische methoden omdat die ook
worden gebruikt voor controles en blootstellingsstudies.
Op onze webstie is ook een overzicht van lopende en afgesloten projecten beschikbaar:
https://www.health.belgium.be/nl/contractueel-onderzoek/overzicht-van-lopende-en-afgesloten-projecten.
Er zijn ook mogelijkheden voor stakeholderorganisaties om deel te nemen aan begeleidingscomités.
Meestal betekent dit 1 vergadering per jaar om nuttige input te geven en de resultaten te bespreken. Het
zijn dus wetenschappelijke vergaderingen; de deelnemers zijn in principe mensen die wetenschappelijk
nuttige informatie kunnen leveren. De informatie is ook vertrouwelijk.
Projecten die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de leden zijn de eerder genoemde die nog moeten
starten. Van de lopende projecten kan mijn eventueel ook nog toetreden tot het begeleidingscomité:
•
•
•
•
•
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Project onderzoek zuiverheid voedingsenzymen;
Project nikkel;
Project uitbraakonderzoek STEC;
Analysemethode plantentoxines in voedingssupplementen;
Karaterisering microflora op oppervlakken, enz. in grootkeukens;
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•
•
•
•
•
•

Nanomaterialen in voedseladditieven;
Citrinine in levensmiddelen;
Norovirussen;
Insecten;
Multiallergeenanalyse;
Minerale olie; …

Van de afgeronde of bijna afgeronde projecten worden er heel wat gepresenteerd op het symposium
van Contractueel Onderzoek op 25-26 oktober.
De meeste projecten worden gefinancierd voor een bedrag tussen de 200 000 à 400 000 euro per project
(ze lopen meestal 2 tot 4 jaar). Er zitten reeds een aantal leden van de adviesraad in begeleidingscomités.
B. Horion verduidelijkt dat het project nanomaterialen in de voeding een groot project is dat uit diverse
onderdelen bestaat en zal gefinancierd worden deels vanuit het Contractueel Onderzoek, deels vanuit
DG4 (zilver) en deels door de Europese Commissie. De convenant tussen de deelnemers wordt eerstdaags
ondertekend (coöperatie in functie van EFSA).
De voornaamste doelstelling is het ontwikkelen van karakterisatiemethoden voor nanomaterialen. Vervolgens zal een fase van de risicobeoordeling kunnen gebeuren, namelijk de blootstelling bepalen. De studie
heeft enkel betrekking op voeding (niet op cosmetica).
S. Lauryssen geeft aan geïnteresseerd te zijn in deelname aan het begeleidingscomité voor deze studie, en
ook interesse in de lopende studie over minerale oliën (MinOil) en de studie over micro-plastics die nog
moet starten. C. Vinkx neemt hier nota van.
4. K.B. “modernisering” van FOD Economie (stand van zaken)( V. Bastin/B. Horion)
B. Horion leidt dit punt in. Betreft twee wijzigingsbesluiten in het kader van de modernisering van de
FOD Economie waarvan de FOD Economie piloot is, met de FOD en het FAVV als medebevoegde
partners. Op de agenda gezet voor consultatie door de Adviesraad. De datum van de consultatie dient te
worden vermeld in de aanhef van de besluiten.
4.1. Wijziging van het K.B van 19 maart 2004 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie
Zie ook bijlage 1
Betreft de omzetting van een Europese richtlijn. Er zijn evenwel enkele bijkomende nationale bepalingen
toegevoegd (bovenop de Europese). Het ontwerp van wijziging heeft tot doel het besluit bij te werken,
rekening houden met het huidig Europees regelgevend kader, en de vorm ervan te verbeteren.
Er heeft een schriftelijke consultatie plaatsgevonden vanaf 14 maart. Twee organisaties – Testaankoop en
ABF/VEOC – hebben enkele opmerkingen en vragen geformuleerd binnen de vooropgestelde termijn.
Deze vragen en opmerkingen werden recent overgemaakt aan de leden van de Adviesraad met de antwoorden en verduidelijkingen/verantwoordingen vanwege de bevoegde overheden (punt 2.b. van de bijlage 1).
Voor bepaalde punten moet ook het advies verkregen worden van de raad van verbruikers of van de Hoge
Raad voor de Zelfstandigen en de KMO’s.
B. Horion vraagt of de antwoorden van de FOD Economie voor alle leden duidelijk zijn en en of er nog
bijkomende opmerkingen zijn. Bijkomende opmerkingen kunnen nu nog voor het laatst worden kenbaar
gemaak en zullen in voorkomend geval worden toegevoegd aan het PV van deze vergadering.
Het ontwerp van KB is niet fundamenteel gewijzigd sinds de versie van maart-april.
V. Bastin: er werden nog enkele kleine vormaanpassingen gedaan in artikel 3 en 4 (tegenover de versie gedateerd 28 september) om de leesbaarheid te verhogen, dit overeenkomstig de gemaakte opmerkingen. Er
zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.
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S. Lauryssen vraagt om artikel 3 te verduidelijken. Mogen aroma’s gebruikt worden die de smaak van chocolade nabootsen in de niet in het artikel gespecifieerde categorieën?
V. Bastin: het is exact de tekst van de richtlijn, enkel de leesbaarheid werd verbeterd.
In chocoladepralines en gevulde chocolade mogen dus wel smaakstoffen, die de smaak van chocolade nabootsen, worden toegevoegd (net als vroeger).
Het doel van de aanpassing van het KB was om de vorm te verbeteren, hier en daar enkele nationale bepalingen te schrappen (niet verder gaan dan wat Europees van toepassing is) en ook de bepalingen die overbodig waren geworden naar aanleiding van de nieuwe etiketteringswetgeving. Vb ‘Fantasiecacao’ is een
mogelijke benaming maar ‘imitatiechocolade’ niet.
S. Lauryssen uit haar bezorgdheid over het behoud van de kwaliteit van de voedingsproducten, en ook op
het vlak van de informatie naar de consument toe. Als consumentenorganisatie wordt dit dan ook met argusogen bekeken. Het ontwerp is weinig ambitieus, sommige lidstaten gaan wel verder. Vb. 0,01 % chocolade (alibi-ingrediënt) volstaat al volgens de FIC-wetgeving om chocolade te mogen vermelden op het etiket. De nivellering van de kwaliteit en verstrekking van informatie naar beneden is een spijtige zaak naar
de consumenten toe. Is ook eerder met de mayonaise gebeurd. De etikettering is ook dikwijls misleidend,
vb ook het vermelden via afbeeldingen. Vanaf welke hoeveelheid mag het? OK, valt misschien onder de
algemene wetgeving met betrekking tot het misleiden van de consument maar we moeten dan wel naar de
rechtbank stappen. Testaankoop heeft hiervoor contact met bevoegde minister Peeters.
B. Horion stelt dat het een ministeriële beslissing is om niet verder te gaan dan de Europese wetgeving
maar begrijpt de bezorgdheid van Testaankoop.
Comeos heeft ook begrip voor deze bezorgdheid maar stelt dat dit ook voor opportuniteiten kan zorgen.
Mayonaise en chocolade zijn sterke Belgische producten die gekocht worden omwille van hun kwaliteit.
De mogelijkheid wordt anderzijds op die manier ook gecreëerd om alternatieven en een breder gamma
aan te bieden aan de consumenten, zonder evenwel het initieel sterke product te verwerpen. Comeos gelooft niet dat iedereen daardoor lagere kwaliteit zal aanbieden.
S. Lauryssen stelt dat de deur wel wordt opengezet voor deze kwaliteitsverlaging. Het gezondheidsargument is geen valabel argument daartoe.
Na het advies van de adviesraad van vandaag moet het ontwerp naar de Raad van State. De opmerkingen
van de Adviesraad zullen bij de adviesaanvraag worden gevoegd, het ontwerp zal niet meer worden gewijzigd.
De overgangstermijn van het KB zal 6 maand bedragen, na het einde van de maand van publicatie.
4.2. KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 januari 1975 betreffende voedingswaren en stoffen die gelden als schadelijk verklaard en tot opheffing van het K.B. van 13 september 1999
betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen
Zie ook bijlage 2
Dit wijzigingsbesluit betreft ook een opkeus naar aanleiding van overbodig geworden bepalingen na de
nieuwe FIC-wetgeving. Betreft dus de opheffing van een aantal bepalingen, behalve diegene die de wettelijke basis vormen om onverwijld controlemaatregelen te kunnen treffen m.b.t. producten die a priori als
gevaarlijk voor de gezondheid worden beschouwd.
De controle-instanties kunnen op basis daarvan direct maatregelen nemen.
E. Moons stelt dat met betrekking tot de bewaaromstandigheden, indien bijvoorbeeld niet vermeld is hoe
een bepaald product dient te worden bewaard, dit product als schadelijk kan worden verklaard.
Twee noodzakelijke vermeldingen zijn: datum houdbaarheid en specifieke bewaaromstandigheden.
Het niet vermelden ervan wordt beschouwd als potentieel gevaarlijk.
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De afwezigheid van andere eisen (de benaming van het product en het adres van de exploitant) maakt een
product niet a priori schadelijk.
Op vlak van voedselveiligheid en consumentenbescherming verandert er niets.
FEVIA staat positief tegenover de vereenvoudigingen van de wetgeving.
De volgende stappen : Raad voor het Verbruik , Hoge Raad van de Zelfstandigen en de K.M.O.’s, en vervolgens Raad van State.
A. De Craene vraagt of het KB van 26 januari 1976 betreffende sommige modaliteiten van de aanduiding
der hoeveelheid ook wordt gewijzigd?
V. Bastin: de discussies voor aanpassing van dat KB zijn gestart. Is binnen een andere DG (piloot Dominique Lemaigre en Véronique Andrieux). Discussies gestart. V Bastin zal info bezorgen.
V. Bastin zal aan alle leden een overzicht bezorgen van alle wetgevingen die worden geactualiseerd in het
kader van de modernisering van de FOD Economie + stand van zaken.
5. Communicatie “onder embargo” vóór publicatie van documenten (B. Horion)
B. Horion deelt mee dat werd beslist binnen de FOD om alles op de website te publiceren zoals men
reeds doet bij het FAVV volgens een procedure “onder embargo”. Dit betekent dat alle documenten die
zullen worden gepubliceerd, vijf dagen vooraf zullen worden verspreid onder de leden van de Adviesraad.
Het gaat om documenten zoals FAQ’s, verduidelijkingen, interpretatie van de COM, enz. Het gaat bijvoorbeeld niet om discussies maar over de finale (gemeenschappelijke) interpretaties.
Het betreft voornamelijk een transparantiemaatregel.
FAQ over etikettering valt hieronder.
Wat die FAQ betreft, wijst Fevia er op dat de criteria voor het gebruik van de vermelding « lactosevrij »
daarin aan bod komen. Fevia is van mening dat deze voorwaarden (in dit geval de norm voor babyvoeding
“zonder lactose“) niet geschikt zijn voor de “courante” voedingsmiddelen zonder lactose. B. Horion stelt
dat dit het voorwerp uitmaakt van een ander debat waarop kan worden teruggekomen op een later overleg.
6. Korte update
6.1. Stand van zaken implementatie nieuwe novel food wetgeving EU 2015/2283, van toepassing
vanaf 1 januari 2018 (I. Laquiere/J. Pottier)
Meerdere implementatieaktes zitten in de laatste fase met het oog op de inwerkingtreding van de nieuwe
reglementering op 1 januari 2018 (gelijktijdig).
Het gaat dus 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 Unielijst zit in de fase van “feedback
mechanism” (public consultation).
Zie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives
De deadline voor commentaren is 2 november. Commentaren zijn welkom en zullen besproken worden tijdens een ad hoc werkgroep bij de Commissie in november. Het gaat weliswaar om een lijst van
reeds goedgekeurde novel foods. In principe worden dus weinig commentaren verwacht, maar een
bijkomende verificatie van de gegevens door de operatoren die een dossier hebben ingediend, is welkom. De FOD moedigt de operatoren dus aan om deze check uit te voeren.
België heeft zich heel actief ingezet via een ad hoc werkgroep met een beperkt aantal Lidstaten om de
Unielijst duidelijk en overzichtelijk te maken en de gegevens te controleren (alle door België behandelde dossiers, maar ook de conformiteit met de wetgevingen, bijvoorbeeld de juiste beschrijving van
de categorieën. Sommige novel foods zijn ook in meerdere lidstaten genotificeerd met verschillende
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specificaties. Ook nagezien of de categorie nog bestaat in de huidige wetgeving, enz. Het was dus een
enorm werk (bijlagen bevatten intussen 60 p informatie).
• De gedetailleerde administratieve en wetenschappelijke vereisten voor:
a) de indiening van toelatingsaanvragen (art 10 van EG Nr 2015/2283) - > feedback mechanisme reeds afgerond. Commentaren werden verwerkt door de legal services en bediscussieerd
door COM en lidstaten tijdens de CAFAB meeting van september. Op de agenda van PAFF comité van 17 november voor stemming.
In de bijlage, werd het punt rond de “eventuele gelijktijdige indiening van een health claim” niet
aanvaard omdat het verder gaat dan de basic act. Dat neemt niet weg dat dergelijke aanvullende
informatie ook kan vermeld worden in het dossier zelf.
Met betrekking tot de overgangsperiode (Article 35(2) van verordening (EU) 2015/2283) voor
producten die legaal op de markt waren, maar onder het toepassingsgebied vallen van de nieuwe
verordening blijft de deadline voor het indienen van een toelatingsaanvraag 1 januari 2019 in
plaats van 1 januari 2020. De Legal services van de Com heeft de verandering niet aanvaard.
b) de indiening van vereenvoudigde toelatingsaanvragen voor traditionele voedingsmiddelen
afkomstig uit derde landen (van EG Nr 2015/2283).-> feedback mechanism reeds afgerond.
Commentaren werden verwerkt door de Legal services en bediscussieerd door Com en lidstaten
tijdens CAFAB van september. Op agenda van PAFF comité van 17 november voor stemming.
Zelfde problematiek voor de overgangstermijn als bij punt a).
c) 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 voor het eerst op de markt te brengen.
Commentaren werden verwerkt door de Legal services en bediscussieerd door Com en lidstaten
tijdens CAFAB van september. Op agenda van PAFF comité van 17 november voor stemming,
indien een tijdige finalisering van de bepalingen rond de confidentiële behandeling van gegevens.
Dit laatste aspect was een terechte bezorgdheid van de operatoren.
Tijdens de PAFF van 17 november 2017 zullen dus de laatste goedkeuringen van novel foods via de algemene procedure onder de huidige wetgeving (258/1997) kunnen plaatsvinden, die de volledige procedure
tot het einde doorlopen hebben. Nieuwe aanvragen of lopende aanvragen zullen moeten voldoen aan de
voorwaarden die voorzien zijn in de nieuwe wetgeving. Lopende notificaties waarvoor toelating gegeven
wordt door de betrokken lidstaat, zullen wel nog opgenomen worden in de Unielijst.
Op een vraag van A. De Craene over het feit dat de lijsten vroeger moeilijk te doorgronden waren, antwoordt I. Laquiere dat de unielijst nu heel wat overzichtelijker gemaakt is met een gebruiksvriendelijkere
format, alfabetisch gerangschikt, consistente manier van invoeren. Soms is de naam iets gewijzigd tegenover vroeger om het geheel consistent en logischer te maken. Er is een aparte lijst met de specificaties per
novel food..
B. Horion vestigt de aandacht erop dat de operatoren nog een goed jaar hebben (tot eind 2018) om zich in
regel te stellen met de toegelaten producten die nu in een van de nieuwe categorieën vallen.
Het kan voorvallen dat er nog novel foods legaal op de markt zijn die niet duidelijk in een bepaalde categorie kunnen ingedeelde worden.
6.2. Unielijst van voedingsaroma’s (K. De Pauw)
Update wat betreft de unielijst van voedingsaroma’s (bijlage I bij Verordening 1334/2008)
•
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De aromastof 4,5-epoxydec-2(trans)-enal met nummer FL-no: 16.071 (aromagroep 226) is in juli
van de unielijst geschrapt via verordening 2017/1250 van 11 juli 2017. Uit de gepubliceerde EFSA
opinie (mei 2017) bleek immers dat er bezorgdheid was over de veiligheid wat betreft de genotoxiciteit van de stof. De stof mag sinds 12 juli niet meer gebruikt worden als aroma.
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Epoxydecenal heeft een aardappelachtig aroma en een boterige toets. Het gebruik was in de EU erg
beperkt en werd in lage concentraties gebruikt in oa melkproducten, ijsjes, vleesbereidingen, sauzen
en kant en klare gerechten.
• EFSA heeft in juni een negatieve opinie uitgebracht over het aroma met de naam ‘rum ether’. Er zijn
problemen met bestanddelen die carcinogeen en genotoxisch zouden zijn.
Rum ether is een complexe mix van vluchtige stoffen met een rumachtig aroma. Het aroma is momenteel op de markt en het jaarlijkse productievolume zou 74,2 ton zijn. Het aroma wordt voornamelijk gebruikt in dranken, snoepgoed en bakkerijproducten.
Indien het aroma niet wordt toegevoegd aan de verordening kan rum ether nog gebruikt worden in
levensmiddelen tot 22 april 2018, want deze datum is het einde van de overgangsperiode (verordening 873/2012). Echter in een aantal lidstaten wordt rum ether gebruikt in typisch nationale (alcoholische) dranken en gerechten dus voor deze landen is een totale schrapping niet gewenst. Onze dienst
onderzoekt samen met de Belgische aromafederatie of deze stof ook van belang is in België. Op Europees niveau staat het punt op de agenda om samen met de lidstaten een gepast gevolg te geven aan
het EFSA-advies.
• Voor FGE 208, de aromagroep van perilla-aldehyde: In juli 2015 bracht EFSA een advies uit dat de
aromastof perilla-aldehyde (p-mentha-1,8-dien-7-al, FL 05.117) genotoxisch blijkt te zijn en deze stof
werd toen van de lijst geschrapt (op 2 oktober 2015, via verordening 2015/1760). In juli 2016 werden
voor de 5 overige aromastoffen van deze groep (FL 02.060, FL 02.091, FL 05.106, FL 09.278, FL
09.302) gebruiksvoorwaarden gepubliceerd die het gebruik bevriezen (via verordening 2016/1244), in
afwachting van verdere veiligheidsevaluatie van EFSA. Die evaluatie is nu afgerond en EFSA heeft
nu voor deze 5 stoffen een nieuwe opinie gepubliceerd:
- 4 stoffen zijn OK (FL 02.060, FL 02.091, FL 09.278, FL 09.302);
- Echter de gegevens van myrtenal (FL 05.106) zijn dubbelzinnig => geen uitspraak over de veiligheid. Er is nu discussie op Europees niveau wat er zal gebeuren met de stof myrtenal. De kans bestaat dat deze stof van de lijst geschrapt wordt.
Bij vragen: katrien.depauw@gezondheid.belgie.be
6.3. Additieven (C. Vinkx)
• Werden gestemd in het permanent comité van september:
- zoetstoffen in banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden: schrapping (zie mail van
5/10);
- schrapping calciumsorbaat;
- wijziging specificaties E460(i) (analysemethode oplosbaarheid);
- nieuw gebruik fosfaat in ingevroren verticale vleesspiezen (kebap/gyros; = vers vlees).
• Besproken in de werkgroep additieven in september, toelatingsaanvragen (uitbreidingen gebruik van
toegelaten additieven, o.a. voor:
- PGPR E476 emulgator in sauzen (voor light “mayonaise”);
- Uitbreidingen gebruik thaumatine (smaakversterker);
- Additieven in aanbevolen voedingssupplementen voor zuigelingen en peuters;
- Kleurstoffen en zoetstoffen in bepaalde FSMP’s voor peuters;
- E471 coating op groenten en fruit: limiteren tot bepaalde soorten? Op producten met oneetbare
schil of ook andere?
- Propionaat in verhitte vleesproducten;
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- Annatto: grote reorganisatie (alles verandert: opsplitsing bixin en norbixin; specificaties en gebruiksvoorwaarden).
• Bespreking van dossiers waarvoor de herbeoordeling door EFSA werd gepubliceerd o.a. nitriet, nitraat. Is heel complex omdat dit niet alleen komt van het additievengebruik. Er zou een reductie
moeten komen van de blootstelling. Ook rapport over de technische nood in veel voedingsmiddelen
op te volgen. BE vraagt ook een herbespreking van de traditionele producten (in “italics”) en van de
globale aanpak (normen toegevoegd of residueel gehalte, enz.). Zal ook aan bod komen op Codex
Alimentarius.
• Bespreking van de herbeoordeling van glutamaat. Er is nu een kwantitatieve ADI vastgelegd, en die
wordt overschreden. De gebruiksvoorwaarden zullen dus aangepast moeten worden. Die moeten ook
controleerbaar zijn want glutamaat kan ook aanwezig zijn vanuit andere bronnen (zoals gistextracten). Meer gedetailleerde gegevens over het gebruik van glutamaten kunnen nuttig zijn bij het aanpassen van de gebruiksvoorwaarden.
S. Lauryssen vraag waar de overschrijdingen zich precies situeren. C. Vinkx zegt dat er overschrijdingen zijn maar dat de inname al heel hoog is zonder de toevoeging als additief. De oefening moet nog
verder worden gemaakt.
• EFSA Call for data/ food additives usage level and/or concentration data in food and beverages intended for human consumption: deadline 30 november. DG4 roept de betrokken operatoren op om
deze gegevens in te sturen.
Zie: https://www.efsa.europa.eu/en/data/call/170223
• Vraag van M. Gryseels m.b.t. voorzien van een overgangstermijn voor zoetstoffen in voedingssupplementen in de vorm van bruistabletten (groep 1701).
Met betrekking tot aspartaam vraagt M. Gryseels aan het FAVV en DG4 of het mogelijk is om flexibiliteit te hanteren voor de producten op de markt die nog niet in regel zijn.
E. Moons stelt dat deze voorwaarden reeds lang van kracht zijn.
M. Gryseels stelt dat de industrie zich inderdaad had moeten aanpassen maar dat dit niet gebeurd is.
Er was onduidelijkheid over de toepassing (vast versus vloeibaar).
C. Vinkx stelt dat er wel degelijk een potentieel gezondheidsrisico is in bepaalde gevallen. Het is ook
niet omdat er weinig controle is in sommige landen, dat het gebruik er legaal is.
De adviesraad neemt nota van de problematiek. B. Horion stelt dat dit een controleaspect betreft dat
moet geregeld worden met het FAVV.
6.4. Landbouwcontaminanten (C. Vinkx)
• HCN: publicatie van verordening (EU) 2017/1237 m.b.t. maximumgehalte aan waterstofcyanide, inclusief waterstofcyanide in cyanogene glycosiden, in voor de eindgebruikers in de handel
gebrachte onverwerkte hele, vermalen, gemalen, gekraakte of fijngehakte abrikozenpitten: 20,0
mg/kg, reeds van toepassing sinds 28/7/2017. De verordening vermeldt foutief geen eenheden.
In de geconsolideerde versie lijkt het daarom dat het maximumgehalte in µg/kg is uitgedrukt. Dit
moet nog worden rechtgezet.

• Nieuw uitgebreid EFSA-advies over DON:
- TDI voor DON is nu een groeps-TDI geworden voor DON + 3-acetyl-DON + 15-acetylDON + DON-3-glucoside: 1 µg/kg bw/day. Deze vormen worden immers in het lichaam allemaal omgezet tot vrij DON. Chronisch risico vormt de grootste bezorgdheid en houdt in een
vermindering van de eetlust en gewichtsverlies. Er zijn overschrijdingen, vooral bij kinderen,
dus is er bezorgdheid en aanpak vereist.
- Groeps ARfD (acute referentiedosis): 8 µg/kg bw/eating occasion (wordt nu per maaltijd bekeken aangezien het effect onmiddellijk optreedt); symptomen zijn overgeven, diarree, buikpijn,
hoofdpijn, ...
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- DON is belangrijker dan de andere vormen
- Belangrijkste levensmiddelen zijn brood, banketbakkerswaren, pasta (hoge consumptie).
De bespreking van de opvolging van het advies in de Europese werkgroep met de Europese
Commissie en de lidstaten moet nog starten.
• Pyrrolizidine-alkaloïden: het Belgisch project PASFOOD is afgerond. Er zijn vele interessante, maar ook verontrustende resultaten. Pyrrolizidine-alkaloïden, die kankerverwekkend zijn,
worden nog vaker teruggevonden dan verwacht. Er is contaminatie van thee, kruidenthee, gedroogde kruiden, voedingssupplementen met planten, honing, melk en zuivel, … In de meeste
gevallen van contaminatie gaat het niet om bewust gebruik van planten die pyrrolizidine-alkaloiden produceren, maar om contaminatie met bepaalde soorten onkruid. De FOD VVVL beveelt
aan om contaminatie met onkruiden te voorkomen en alert te zijn bij aankoop. Op het internet
zijn anderzijds ook soorten kruidenthee te vinden met verboden planten (volgens lijst 1 van het
plantenbesluit), met daarin hoge concentraties aan pyrrolizidine-alkaloïden.
Resultaten van het project worden op woensdag 25 oktober gepresenteerd tijdens het symposium van contractueel onderzoek. B. Horion stelt dat indien gewenst bepaalde studies ook binnen de adviesraad kunnen gepresenteerd worden.
6.5. Milieu- en procescontaminanten ( S. Korati).
• Accrylamide
De ontwerpverordening werd deze zomer (19 juli 2017) gestemd en zal tegen midden november worden aangenomen en gepubliceerd. Ze zal 20 dagen na publicatie in werking treden en 4 maanden later
van toepassing worden (dus tegen de lente van 2018). Eens ze van toepassing is, zal de aanbeveling
van 2013 met indicatieve waarden, opgeheven worden.
Betreffende deze benchmarks verordening, zullen de volgende stappen zijn, bespreking van de interpretatiegids, voorzien voor het eind van het jaar. De Commissie wil ook de debatten starten voor het
bepalen van maximumwaarden voor bepaalde voedingsmiddelen.
• MCPD-esters
De ontwerpverordening is gestemd op 25 september. Ze zal in werking treden 20 dagen na de publicatie en direct van toepassing zijn.
De COM heeft ook aangegeven dat het advies van EFSA over de 3-mcpd esters vóór het eind van
2017 wordt verwacht.
6.6. Publicatiedatum nutriëntenbesluit
De wijziging van het nutriëntenbesluit zal gepubliceerd worden op 31 oktober en 10 dagen later in werking treden. Er zijn overgangsmaatregelen tot 2 jaar na de inwerkingtreding. De website zal worden aangepast en er zal een nieuwe geconsolideerde versie van het besluit worden verspreid.
7. Komende evenementen, conferenties en workshops
• 25-26 oktober: Symposium van Contractueel Onderzoek : Voedselveiligheid van A(ntibiotica) tot
Z(earalenon) (Brussel)
• 24 november: Symposium wetenschappelijk comité FAVV: Chemische risico’s in de voedselketen
8. Data van de vergaderingen in 2018
• 20 februari 14.00 PM
• 19 juni 14.00 PM
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• 23- oktober 14.00 PM
9. Varia /
VOLGENDE VERGADERING: 20 FEBRUARI 2018 OM 14.00 UUR

PAGINA

11

Aanwezigheidslijst
Mem bres du Conseil consultatif /Leden van de Adviesraad

Effectif / Effectief
Mortier Philippe

Président / Voorzitter

X - V Suppléant/ Vervanger

X-V

v

Responsable du service Alim entation -Verantw oordelijke van de dienst Voedingsm iddelen
Berthot Carl
AFSCA - FAVV

Moons Emmanuelle

SPF Econom ie - FOD Econom ie

Ogiers Luc

X

Maudoux Jean-Philippe
Bastin Valérie

X

Secteur de la fabrication d'alim ents pour anim aux - Sector van de productie van dierenvoeders

BEMEFA/APFACA

Dejaegher Yvan

D'Hooghe Katrien

Mintiens Koen
Granados Ana
Depraetere Guy

Vangeenberghe Anne-Marie
Carlier Maryvonne
v
De Busschop Koen

Secteur de la production agricole - Sector van de landbouw productie

Boerenbond
Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA)
Algemeen BoerenSyndicaat vzw (ABS)
Industrie alim entaire - Voedingsindustrie

FEVIA
FEVIA
FEVIA

Bresseleers Guido
O'Sullivan Maureen
Vandewaetere Bart

v
v

Bianco Nadia

X

Hallaert Johan
Sermeus Maud

v
X

Gouder de Beauregard
Anne-Christine

X

Com plém ents alim entaires - Voedingssupplem enten

BACHI Vzw (E) // NAREDI (S)
Industrie chim ique - Chem ische nijverheid

Essenscia - DETIC

Van de Meerssche Eric

Heylen Kevin

Com m erces et distribution - Handel en distributie

Comeos

Hemdane Sami
Bert Véronique
Nele
FVPhouse // Fédération nationale des bouchers, charcutiers et traiteurs deCattoor
Belgique
De Craene Ann
Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)
Unizo

X
v
X
X

De Greve Nathalie
Ardies Luc
Pottier Jean-Luc
Danckaerts Laurien

Horeca

Bemora
FED. Ho.Re.Ca Bruxelles-Brussel

// VZW Navefri - Unafri ASBL

Terryn Stijn
Tomaz Paulo

Hemdane Sami
Lefèvre Bernard

X

Représentants des consom m ateurs et des organisations fam iliales - Verbruikersorganisatie

Test-Achats - Test-Aankoop
Test-Achats - Test-Aankoop
AB-REOC - BV-OECO
O.N.E. // Kind en Gezin

Lauryssen Sigrid
Van den Broeck Aline
Valet Benedicte
Claes Nathalie

X
X
v

Bonnewyn Stéphanie
Vandenbroucke Joost
De Cort Leen
Quintelier Sigrid

Protection de l'environnem ent - Milieubescherm ing

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen // Biowallonie Asbl

Bienstman Mathias

Grogna Philippe

SPF Santé publique - FOD Volksgezondheid

Horion Benoît
X
Darimont Amandine
De Pauw Katrien
X
Korati Safia
X
Laquiere Isabelle
X
Pottier Jean
v
Vinkx Christine
X
Meunier Joëlle
de Clock Dominique
Lardinois Kelly
Dumont de Chassart Quentin
Heyvaert Els
Doughan Laurence
Hocepied Philippe
X
Van Nevel Johan
X

Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert

Relations internationales

Kubina Anna

Cabinet - Kabinet Maggie De Block

Lecok Harmen
Legroe Peter
Bolle Fabien

Cabinet - Kabinet Maggie De Block
Cabinet - Kabinet Denis Ducarm e

Invité du 17 octobre 2017

X = Présent- Aanwezig
V = Excusé - Verontschuldigd

PAGINA

12

Marc Gryseels (BACHI)

X

v

Bijlage I bij de notulen van de vergadering van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van
andere consumptieproducten van 16 oktober 2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB van 19 maart 2004
inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie
Advies van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten
1/ Schriftelijke procedure
1.a. Adviesaanvraag die per mail op 14 maart 2017 aan de leden van de Adviesraad is verstuurd:

1.b. Ontwerp dat voor advies is voorgelegd en geconsolideerde versie van het KB van 19.03.2004:
2017 01 20 2017 03 24 AR KB
Chocolat - projet modification
chocolat codifié.docx
AR .pdf

1.c. Commentaar van de leden:
1.c.1. FEVIA heeft laten weten dat het geen opmerkingen over dit ontwerp van koninklijk besluit heeft.
1.c.2. AB REOC :
Chocolade is een topproduct van België. Voor consumenten gaat de reputatie van Belgische
chocolade samen met een garantie voor kwaliteit. De wijzigingen die in dit koninklijk besluit
zijn aangebracht, dreigen evenwel de informatie aan de consumenten over de aard en de kwaliteit van de chocoladeproducten in te perken.
Aangezien dit koninklijk besluit is gebaseerd op richtlijn 2000/36/EG, dient deze richtlijn in de
consideransen te worden vermeld.
AB-REOC ondersteunt de inhoudelijke wijzigingen die aangebracht zijn in artikel 1 en artikel 3
van het ontwerp van koninklijk besluit. In artikel 3 lijkt een opsomming van de betrokken producten in dezelfde volgorde als in artikel 1 van het koninklijk besluit 19 maart 2004 evenwel
veel adequater te zijn en hierdoor zou verwarring worden voorkomen, aangezien er geen kwaliteitscriteria voor melkchocoladecouverture bestaan.
"Voor de levensmiddelen bedoeld in artikel 1, §2, 6°, 6°b en 7°, de benamingen "chocolade" ,
" chocoladecouverture" en "melkchocolade"."
In de bijlage zou een samenvattende tabel met de vereisten van de gehaltes vermeld in artikel
1 en artikel 4 2de lid van het koninklijk besluit van 19 maart 2004, volgens de chocoladebenamingen, welkom zijn.
AB-REOC is van mening dat het voedingsbeleid gebaseerd moet zijn op de duurzaamheids-,
kwaliteits-, veiligheids- en gezondheidsprincipes alsook op de principes van waarheidsgetrouwe en concrete informatie aan de consumenten.
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Alhoewel artikel 2 van dit nieuwe koninklijk besluit een omzetting van punt 2 van onderdeel B
van bijlage I van de bovenvermelde richtlijn is, dient, in deze geest, de uitzondering die wordt
toegekend aan gevulde chocolade en pralines te worden beperkt tot vulling en niet tot het
buitenste chocoladegedeelte.
Bovendien lijkt in artikel 4 door de schrapping van §2 1ste lid, §3 en §5 van het koninklijk besluit
van 19 maart 2004 de informatie aan de consumenten over de chocolade-inhoud van de producten te worden ingeperkt. Voor de consumenten is het van kapitaal belang om elke verwarring over de aard en de kwaliteit van de producten op basis van chocolade uit te sluiten.
•

•

•

Alhoewel in artikel 5 §2 2de lid van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 wordt
vermeld dat het woord «chocolade» slechts kan worden gebruikt voor producten die
chocolade bevatten, is het ook van belang om te vermelden dat een product die chocolade blijkt te bevatten, geen chocolade bevat uit eerlijkheid ten aanzien van de consument. Betekent de schrapping van §2 1ste lid dat de levensmiddelen die op chocolade lijken systematisch zullen moeten beantwoorden aan de vereisten die in het koninklijk besluiten worden gesteld?
§3 van het koninklijk besluit 19 maart 2004 zou moeten worden behouden. Bovendien
zou in §2 2de lid van ditzelfde koninklijk besluit moeten worden toegevoegd dat het
woord « chocolade » slechts deel kan uitmaken van de benaming als de bestanddelen
in chocoladepoeder, in huishoudchocoladepoeder, in chocolade, in melkchocolade, in
chocoladecouverture, in melkchocoladecouverture of in witte chocolade voldoen aan
de vereisten bepaald in artikel 1 en artikel 4 2de lid (kwaliteit) van het koninklijk besluit
19 maart 2004.
Met de schrapping van §5 kan de consument niet meer weten uit welke chocoladekwaliteit deze producten gemaakt zijn, vooral met de afwijking in artikel 5 §2 3de lid
waarin de benaming van het woord praline wordt toegestaan zonder dat deze chocolade bevat. De afwijking die in §2 3de lid wordt toegekend, is bovendien niet echt begrijpelijk.

1.c.3. Test-Aankoop :
Art. 1. § 1, 1° en 5° cfr de gele tekst : het is ons niet duidelijk wat er hier gewijzigd werd. Kan
u aangeven wat de veranderingen precies inhouden?
Art. 1. §2 :
Test-Aankoop is voorstander om ook de benaming “chocoladetruffel” wettelijk te definiëren
(zoals in Frankrijk, cfr DG CCRF). Deze producten mogen enkel vetten uit melk en cacao bevatten. Op de Belgische markt vindt men vaak truffels op basis van palmolie terug.
Art. 3. § 1. :
Waarom worden de in artikel 1, §2, 10° en 11° omschreven producten (ttz gevulde chocolade
en pralines/chocoladebonbons) hier uitgesloten? Mogen er aan deze dan wél aroma’s toegevoegd worden waarmee de smaak van chocolade of melkvet wordt nagebootst?
Art. 4 “Voor de in artikel 1, § 2, 6°, 7° en 6° b) bedoelde producten (…)”
We stellen voor om dit in een logische volgorde zetten, nl. 6°, 6°b) en 7°.
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Voor wat betreft de producten uit artikel 1 en artikel 4, 2de alinea zou het handig zijn om in een
bijlage een samenvattende tabel te publiceren met een overzicht van de criteria waaraan deze
producten moeten voldoen.
Art. 5. § 1., laatste zin “los daarvan kan de verkoopbenaming ook op een andere plaats
staan”:
Hiermee is het ons niet duidelijk of de aanduiding ook nodig is in de nabijheid van iedere herhaling van de verkoopbenaming op de verpakking. Test-Aankoop is voorstander dat deze vermelding gebeurt bij elke (gedeeltelijke) herhaling van de verkoopbenaming op de verpakking.
Art. 5 § 2. …(alinea 1 opgeheven: “Producten welke door hun aard, hun samenstelling of hun
uiterlijke kenmerken gelijken op de bij dit besluit bedoelde producten en welke niet voldoen aan
de hieraan gestelde eisen, moeten worden aangeduid met de benaming "cacaofantasie" of
"imitatiechocolade".”):
Test-Aankoop is voorstander van het behoud van de verplichte vermelding “imitatiechocolade” (eerder dan “cacaofantasie”), tenzij dergelijke producten niet meer op de markt mogen
gebracht worden en een dergelijke benaming overbodig zou worden !
Art. 5 § 2. Het woord "chocolade" of de afkorting “choco” mag slechts deel uitmaken van de
benaming van andere producten dan die bedoeld in artikel 1, § 2 wanneer zij gedeeltelijk
hoofdzakelijk bestaan uit chocoladepoeder, huishoudchocoladepoeder, chocolade, melkchocolade, chocoladecouverture, melkchocoladecouverture of witte chocolade.
-

Test-Aankoop is voorstander om “de afkorting ‘choco’ “ toe te voegen. We zijn nl. van
mening dat de term ‘choco’ een afkorting is van chocolade. Uit een poll op de website van
deredactie.be bleek ook dat meer dan 88% van de consumenten er zo over denkt.

-

Test-Aankoop verkiest “hoofdzakelijk” ipv “gedeeltelijk”. Zoniet, kan een kleine hoeveelheid chocolade als alibi-ingrediënt toegevoegd worden om aanspraak te kunnen maken
op de term “chocolade” in de benaming. Producten die magere cacao bevatten, zouden
volgens Test-Aankoop geen aanspraak mogen maken op die benaming.

Art. 5 § 2. In afwijking van § 1, mag de benaming "praline" eveneens gebruikt worden voor
producten die dezelfde afmetingen hebben als de in artikel 1, § 2, onder 11° bedoelde producten, zelfs indien deze producten geen van de in artikel 1, § 2, 6° tot 10° bedoelde producten
bevatten, maar onder de voorwaarde dat zij aangeboden worden samen met de in artikel 1, §
2, 11° bedoelde producten.
 Vraag van Test-Aankoop: is er een gegronde reden voor deze afwijking? Voor Test-Aankoop lijkt deze afwijking nl. overbodig, aangezien het een achterpoortje is om de bescherming van de term “praline” te omzeilen !
Art. 5 § 3. …(opgeheven : “ Het product, welke door een opschrift of op enige andere wijze
wordt aangeduid als één der producten in dit besluit bedoeld of als dusdanig kennelijk voorhanden is of te koop aangeboden wordt, moet voldoen aan de vereisten in dit besluit gesteld
aan dit product”)
 Vraag van Test-Aankoop: wat zijn de gevolgen van het schrappen van deze paragraaf?
Waarom wordt deze geschrapt?
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Art. 5 § 4: “Voor de producten bedoeld in artikel 1, § 2, 2° en 4°, DEEL II van de zin, moet in de
etikettering het gehalte aan cacaoboter worden vermeld.”
 “Deel II van de zin” moet beter verduidelijkt worden, want het is niet duidelijk waarop dit
slaat.
Art. 5 § 5. …(opgeheven : “De holfiguren, paaseieren en pralines die onverpakt in de detailverkoop voorkomen moeten de volgende vermeldingen dragen: "huishoudchocolade", "huishoudmelkchocolade" of "imitatiechocolade" wanneer één van deze drie producten voor hun bereiding werd gebruikt.”)
 Test-Aankoop is voorstander om deze essentiële info over de kwaliteit van de chocolade
voor de consument te behouden !
2/ Adviesraad van 17 oktober 2017 :
2.a. Definitief ontwerp en geconsolideerde versie van het KB van 19.03.2004

2017 09 28 Chocolat - projet modification AR.docx

2.b. FOD Economie : antwoorden op de vragen van AB-REOC en Test-Aankoop:
Le premier projet de modification de l’AR du 19 mars 2004 a été soumis pour avis au Conseil
consultatif en mars 2017. Des représentants des associations de consommateurs ont émis des
commentaires (Test Aankoop - doc du 3/4/2017 et AB-REOC/ BV-OECO - doc du 28/3/2017).
De FOD Economie wenst antwoorden op dit commentaar in dit document te geven.
Naar aanleiding van de reacties van de consumentenverenigingen, werd het ontwerp zeer lichtjes
gewijzigd. Het ontwerp werd voor advies aan de Raad voor het Verbruik (Advies 510 van de Raad
voor het Verbruik) en voor advies aan de Advies van de Hoge Raad van de Zelfstandigen en de
K.M.O.'s (Advies van de Hoge Raad op 7 juli 2017) voorgelegd.
•

Doelstelling van de wijziging van het KB
Bedoeling van deze wijziging kadert in de modernisering van de voedingsmiddelenwetgeving
die door minister K. Peeters gewenst is. Bedoeling is om de wetgeving te actualiseren en te
vereenvoudigen door rekening te houden met het Europese reglementaire kader. Het koninklijk besluit van 19 maart 2004 is de omzetting van richtlijn 2000/36/EG . Deze richtlijn werd
niet gewijzigd. De speelruimte is dus beperkt. Bovendien is (EU-)Verordening nr. 1169/2011
betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten sinds 13/12/2014 van
toepassing. In dit kader zijn woorden zoals « imitatiechocolade » niet meer in overeenstemming met wat op Europees niveau besproken werd.

•

Artikel 1 van het ontwerp van besluit (definities – art 1 van het KB van 19/3/2004)
De wijzigingen die in dit artikel aangebracht zijn, zijn vormelijke wijzigingen.
Ontbrekende stukken zinnen in het Frans werden opnieuw toegevoegd. Het Frans is op die
manier in overeenstemming met het Nederlands gebracht.

PAGINA

16

Duidelijkheidshalve werd artikel 1 §2 4° in het vervolg van de tekst in 2 leden gesplitst, waardoor de specifieke bepaling in artikel 5 §4 lid 2 over de etikettering van de ontvette producten
zoals magere cacao, magere cacaopoeder enz… meer leesbaar wordt.
Het toepassingsgebied werd niet uitgebreid tot de truffels in chocolade. Deze producten worden niet in richtlijn 2000/36/EG vermeld.
De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties hebben gevraagd dat er een vergelijkende tabel met de verschillende vereisten op het vlak van de samenstelling volgens de producten zou worden opgemaakt. Deze tabel is niet vereist in de richtlijn en maakt geen deel uit
van het aangepaste KB.
•

Artikel 2 van het ontwerp van besluit (aroma’s – art 3 van het KB van 19/3/2004)
Geen inhoudelijke wijzigingen. De terminologie van richtlijn 2000/36/EG (originele tekst in het
EN) werd zoveel mogelijk overgenomen (schrapping van het woord « natuurlijke »/ « naturel »
en vervanging van « rappelant » door « imitant » in het FR).

•

Artikel 3 van het ontwerp van besluit (kwaliteitsaanduidingen – art 4 §2 van het KB van
19/3/2004)
Geen inhoudelijke wijzigingen. Drie producten (chocolade, melkchocolade en chocolatdecouverture) mogen het voorwerp van kwaliteitsaanduidingen uitmaken mits naleving van de voorwaarden betreffende de samenstelling. Er werd een nummeringsfout gecorrigeerd en de nummers werden in opklimmende volgorde (6°, 6°b) en 7°) geplaatst zoals voorgesteld door de
consumentenverenigingen, waardoor §2 in art 4 volledig moest worden herschreven.

•

Artikel 4 van het ontwerp van besluit (imitatieproducten, niet-voorverpakte figuurtjes - art 5
§2, §3 en §5 van het KB van 19/3/2004)
-

Schrapping van art 5 §2 : de producten die lijken op chocoladeproducten, maar er geen
zijn (« imitation de chocolat » « imitatiechocolade ») mogen niet meer als dusdanig worden genoemd. Op basis van (EU-)Verordening nr. 1169/2011 moeten deze producten een
niet-misleidende benaming voor de consument hebben die ondubbelzinnig is. De benamingen voor dit soort producten worden vrij en kunnen door de handelaar vrij worden
gekozen. De benaming « fantaisie au cacao»/ « cacaofantasie » blijft natuurlijk mogelijk,
naast andere benamingen.

-

Schrapping van art 5 §3 : want dubbelzinnig. Reeds door FIC geregeld.

-

Schrapping van art 5 §5 : Het bleek niet verantwoord te zijn om specifieke benamingen
voor niet-voorverpakte producten op te leggen. Het, al dan niet voorverpakt, product zelf,
blijft hetzelfde en dient de reglementering na te leven. Bovendien zou hierdoor de indruk
kunnen ontstaan dat figuurtjes, paaseieren en andere gelijkaardige producten van mindere kwaliteit zijn, wat zeker niet altijd het geval is.

-

Andere punten die door de consumentenverenigingen omtrent artikel 5 ter sprake gebracht zijn:
o
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Etikettering van de producten waaraan plantaardige vetstoffen naast cacaoboter
toegevoegd zijn (art 5§1): het bleek niet verantwoord te zijn om de tekst van het
KB te wijzigen die dicht bij de tekst van richtlijn 2000/36/EG blijft;

•

o

Afkorting « choco » : het al dan niet misleidende karakter van de woorden die gelijken op de benamingen die worden gebruikt in richtlijn 2000/36/EG en in het KB
van 19/3/2004 dient geval per geval te worden geëvalueerd en is in fine afhankelijk van de concrete evaluatie van de hoven en de rechtbanken.

o

Vraag om het woord « gedeeltelijk » te vervangen door « hoofdzakelijk » in art 5
§2 2de lid in de zin: « Het woord « chocolade » mag slechts deel uitmaken van de
benaming van andere producten dan die bedoeld in artikel 1, § 2 wanneer zij gedeeltelijk bestaan uit chocoladepoeder, huishoudchocoladepoeder, chocolade,
melkchocolade, chocoladecouverture, melkchocoladecouverture of witte chocolade.” => de meerwaarde van deze eventuele wijziging bleek niet evident. De principes van « QUID » (kwantitatieve aanduiding van de ingrediënten) zin in beide
gevallen van toepassing.

o

Afwijking voor de producten van dezelfde grootte als een praline die « praline »
mogen worden genoemd, zelfs al voldoen ze niet aan de definitie op voorwaarde
dat ze terzelfdertijd als de pralines (art 5 §2 lid 3) worden verkocht: men bedoelt
hier een bonbon in marsepein bijvoorbeeld die deel zou uitmaken van een assortiment pralines. => Geen wijziging.

Artikel 5 van het ontwerp van besluit (overgangsmaatregelen)
Er is een overgangsperiode van 6 maanden na de maand van publicatie van het nieuwe besluit
in het Staatsblad gepland teneinde de voorraden te kunnen wegwerken en een soepele overgang voor de handelaars mogelijk te maken.
2.c. Bijkomende commentaar en opmerkingen: zie punt 4.1 van de notulen van deze vergadering.
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Bijlage II bij de notulen van de vergadering van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik
van andere consumptieproducten van 16 oktober 2017
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 januari 1975 betreffende voedingswaren en -stoffen die gelden als schadelijk verklaard en tot opheffing van het koninklijk besluit
van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen
Advies van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten

1/ Schriftelijke procedure
1.a. Adviesaanvraag die per mail op 27 maart 2017 aan de leden van de Adviesraad is verstuurd:

1.b. Voorgelegd ontwerp van KB:

2017-03-23 - KB
1999 Werkdocument - bis.docx

1.c. Commentaar van de leden:
FEVIA heeft per mail op 21 april 2017 gereageerd:
De afschaffing van het KB betreffende de etikettering van 13/09/99 is een goede stap in het kader van
de administratieve vereenvoudiging.
We zijn voorstander van een volledige afschaffing van dit KB betreffende de etikettering.
We staan dus niet achter een herziening van het KB van 03/01/1975 betreffende voedingswaren en stoffen die gelden als schadelijk verklaard, aangezien:
-

de bepalingen uit Verordening FIC 1169/2011 toereikend zijn om het huidige artikel 14 van het
KB betreffende de etikettering te dekken.

-

Een Verordening rechtstreeks van toepassing is in alle EU-Lidstaten. In dit geval gaat het om
Verordening FIC 1169/2011.

-

De elementen van het wetsontwerp [cf. artikel 3/1 a) en van artikel 3/1 b)] zijn reeds opgenomen in de ad hoc checklists van het FAVV en er zijn hieraan wegingen inzake niet-conformiteit
en toegekend.

-

Indien de situatie vanuit het oogpunt van de voedselveiligheid wordt geanalyseerd, is het niet
correct om voedingswaren als "schadelijk" te beschouwen waarvan op de etikettering – bijvoorbeeld – niet de naam en het adres van de verantwoordelijke zou worden vermeld.
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Bovendien leidt FEVIA hieruit af dat het huidige artikel 11 van het KB betreffende de etikettering van
13/09/99 opgeheven is. Wat volgens FEVIA een logische fase is, aangezien in dit opzicht reeds bepalingen opgenomen zijn in artikel 8.4. van Verordening FIC 1169/2011.

2/ Adviesraad van 17 oktober 2017 :
2.a. Definitief ontwerp:

2017 10 17 Ontwerp opheffing KB Etikettering 1999.docx

2.b. Bijkomende commentaar en opmerkingen: zie punt 4.2 van de notulen van deze vergadering.
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