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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 C. Berthot.  

FEVIA vraagt om de agenda in de toekomst wat vroeger te verspreiden. Er wordt afgesproken de agenda in 
de toekomst een tweetal weken voor de vergadering te verspreiden zodat de leden de tijd hebben om de 
punten te bestuderen. 

Bijkomende agendapunt? 

Er zijn geen bijkomende punten. 

Goedkeuring verslag en opvolging vorige vergadering: 

Het verslag van de vorige vergadering werd reeds eerder per e-mail goedgekeurd. De ontvangen opmerkin-
gen werden opgenomen in het verslag dat beschikbaar is op de website. 
 

2. Nutri-Score (L. Doughan) 

a. Stand van zaken 

L. Doughan geeft een korte feedback. Gisteren werd een mail gestuurd met een aantal antwoorden op vra-
gen m.b.t. het ontwerp van KB die werden gesteld door de leden naar aanleiding van de adviesaanvraag van 
december aan de adviesraad. Er staan nog een aantal vragen open in afwachting van het antwoord vanwege 
de Franse bevoegde overheidsdienst.  

Het ontwerp is nu voor ondertekening bij de Minister, de publicatie wordt begin april verwacht.  

Van de Franse overheid hebben we intussen een update ontvangen van de antwoorden op hun FAQ’s. De 
antwoorden werden door ons bestudeerd in het licht van het Belgische wettelijke kader. De Franse overheid 
zou ook willen gaan naar een verplichte opneming van de Nutri-Score in de publiciteit van voedingsmidde-
len. Andere lidstaten zoals Nederland en Duitsland (ook Zwitserland) volgen de aanneming van de Nutri-
Score in België op de voet met het oog op de eventuele implementatie ervan bij hen.  

Er volgt een specifieke communicatiecampagne begin april (voor de bevolking en de sectoren) omvattende 
de creatie van een website, een mediaspot van 30 sec. en een meer informatieve spot van een 90-tal sec. als-
ook een persbericht, een folder (PFD) en een facebookcampagne. De minister van Volksgezondheid is van 
plan een persconferentie te houden. De FOD Volksgezondheid zal de leden van de adviesraad hierop uitno-
digen. 

Op de site zal een gedeelte voor de professionelen voorzien worden met toegang tot de berekeningsmodule, 
de gebruiksreglement, wetgeving, FAQ’s, informatie over de aanvraag voor registratie en doorsturen van 
detailgegevens, mailadres voor vragen, enz.  

Vragen, opmerkingen, reacties zijn welkom.  

Fevia vraagt om in het documenten met vragen over Nutri-Score (die doorgestuurd werd voor de vergade-
ring) niet de naam van de firma’s van FEVIA-leden te vermelden, maar enkel FEVIA te vermelden (die het 
lid vertegenwoordigd). 

Op de vraag van N. Claes (ONE) of er gedrukte folders beschikbaar zullen zijn voor gezondheidsprofessio-
nelen, antwoordt L. Doughan dat er voor de professionele sectoren geen ander materiaal zal ter beschikking 
worden gesteld dan datgene dat beschikbaar zal zijn op de website Nutri-Score.be. De folder (PDF) mag 
worden gebruikt door de sector om verder te verspreiden. Onder het doelpubliek worden ook de gezond-
heidsberoepen geviseerd. Zij zullen dus ook worden betrokken in de lanceringscampagne en bij de maxi-
male verspreiding van het webadres Nutri-Score.be.  

E. Moons merkt op dat de behandeling van de eventuele klachten en de controle nog verder intern moet 
worden uitgeklaard tussen de FOD en het FAVV. Zij zegt dat het FAVV een brief over de controles naar 
de FOD Volksgezondheid heeft gestuurd. 

https://www.health.belgium.be/nl/notulen-van-de-vergadering-23102018
https://www.health.belgium.be/nl/de-nutri-score-0
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Op de vraag van G. Bresseleers of de Nutri-Score als een vergelijkende claim wordt beschouwd, antwoordt 
I. Laquière dat Nutriscore niet valt onder artikel 9 van de claimsverordening (vergelijkende claim). Nu-
triscore is een systeem die de nutritionele waarde van een product samenvat en heeft betrekking op het pro-
duct zelf. Het is gebaseerd op een algoritme dat een globale samenvatting maakt van de negatieve en posi-
tieve elementen en gaat dus verder dan de elementen die deel uit maken van de voedingswaardetabel (ener-
gie, zout, suiker en vetten). Ook positieve elementen zoals het gehalte groenten, fruit, eiwitten, peulvruchten 
en noten worden in rekening gebracht. Nutriscore zegt niet dat het product beter is dan andere producten. 
Het zegt gewoon of de voedingswaarde van het product zelf goed is of niet.  Het kan wel een hulpmiddel 
zijn om producten te vergelijken, zoals de voedingswaarde-etikettering ook toelaat om producten te vergelij-
ken. 

Op de vraag van G. Bresseleers of de wettelijke toleranties hier ook gelden bij een controle, antwoordt J. 
Pottier dat we dat nog aan het bekijken zijn, ook met de andere lidstaten met vergelijkbare systemen. Het 
antwoord volgt later.  

Er wordt ook nog verder bekeken hoe we de lijst met de FAQ’s gaan publiceren. Een aantal vragen in de 
FAQ’kunnen specifiek betrekking op de Belgische situatie. Een mogelijkheid is om twee lijsten met FAQ’s 
te publiceren op de website, een gemeenschappelijke Frans-Belgische lijst en een aparte lijst met specifieke 
gevallen enkel van toepassing op België. Hierover wordt overlegd met Frankrijk. 

Verdere informatie vanwege de FOD volgt.  

Op vraag van FEVIA geeft de FOD feedback over de besprekingen die gehouden zijn tijdens het Perma-
nent Comité van 11 februari laatstleden waar de Belgische notificatie van het ontwerp van besluit op de 
agenda stond.  

België heeft zijn ontwerp voorgesteld en er de verantwoordingen voor gegeven. De lidstaten hebben hun 
vragen kunnen stellen of hun opmerkingen kunnen geven.  

Italië en Hongarije hebben nogmaals de elementen aangehaald uit hun omstandige adviezen. Sommige as-
pecten waren puur reglementair maar niet altijd relevant (zoals de verwijzing naar artikel 35 van verordening 
(EU) nr. 1169/2011 die niet van toepassing is). Andere opmerkingen waren algemener, zoals het gebrek aan 
harmonisering.  

België heeft eraan herinnerd dat het ook voor haar belangrijk is om een geharmoniseerde aanpak te hante-
ren, maar bij gebrek aan vooruitgang op dat niveau heeft België beslist om het Franse systeem goed te keu-
ren.  

De Europese Commissie heeft gepreciseerd dat het rapport over de alternatieve vormen van de voedingseti-
kettering en de voedingslabels eind maart, begin april gepubliceerd zou moeten worden. 

b. Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende het gebruik van het logo « Nutri-Score ». Ad-
vies van de Adviesraad 

2019_02__AR_KB_N

utriScore_Adviesraad.docx
 

Er wordt een positief advies uitgebracht. Zie ook de informatie hierboven. FEVIA verklaart niet vóór noch 
tegen dit systeem te zijn. FEVIA is neutraal en verbindt zich ertoe zijn leden zo goed mogelijk te informe-
ren. 
 

3. Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende materialen en voorwerpen van metaal en lege-
ring die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen (C. 
Berthot) 

2019_02_14_RD_met

als_and_alloys_draft_NL_FR_clear.docx
 

Het advies van de Adviesraad wordt gevraagd over dit ontwerp van KB.  
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Dit ontwerp is gebaseerd op resolutie 2013/9 van de Raad van Europa. Die Raad telt momenteel 45 lidsta-
ten en legt zich toe op twee materies die betrekking hebben op de Volksgezondheid: de materialen die be-
stemd zijn om in contact te komen met voedingswaren die niet onder de Europese regelgeving vallen (dus 
alles behalve plastic en keramiek) en cosmetica. België heeft beslist om die resolutie om te zetten in haar 
wetgeving. Het ontwerp van KB werd reeds meerdere keren besproken binnen de werkgroep contactmateri-
alen van de Adviesraad.  

De analysemethodes zijn niet opgenomen in dit ontwerp want die kunnen evolueren. Men moet evenwel 
weten dat er parallel met dit KB « guidelines » zullen zijn die de op internationaal niveau goedgekeurde ana-
lysemethodes zullen omvatten.  

Het KB bevat in de bijlage voor elk metaal specifieke grenswaarden voor de vrijgave. Die werden vastgelegd 
met behulp van de verschillende wetenschappelijke comités die vertegenwoordigd zijn binnen de Raad van 
Europa (Anses, Sciensano, BFR, …) en zijn gebaseerd op toxicologische studies.  

In het kader van de conformiteitsverklaring werd een paragraaf 3 toegevoegd. Die heeft betrekking op me-
talen en legeringen (kookpannen, bestek, maar ook bijvoorbeeld de machines die gebruikt worden in de 
voedingsindustrie). Aangezien het niet realiseerbaar is om een conformiteitsverklaring voor elk onderdeel op 
te  leggen, wordt een aanpak voorgesteld die gebaseerd is op een globaal risico-onderzoek ten opzichte van 
het materiaal.  

De inhoud van het ontwerp werd goedgekeurd door de werkgroep contactmaterialen. Er kunnen evenwel 
nog vormwijzigingen voorgesteld worden.  

Fevia legt uit dat de sector vreest voor de extra bureaucratische last die dit KB met zich zou kunnen mee-
brengen. De formulering van het artikel 6, §3 is ook nog niet geheel duidelijk. We missen een meer risico-
gebaseerde benadering op basis van het eindproduct. Nu is men immers aangewezen op de informatie van 
de leveranciers van de onderdelen. Het zou misschien een optie kunnen zijn om de bedrijven de analyse te 
laten uitvoeren op het eindproduct. 

C. Berthot erkent dat dit artikel moeilijk was om op te stellen en is voorstander van een duidelijker formu-
lering. Hij preciseert dat we niet onder tijdsdruk staan (geen deadline), de uiteindelijke bedoeling is om tot 
een KB te komen dat toepasbaar is. 

Aan de leden van de Raad wordt gevraagd om hun opmerkingen/voorstellen binnen de komende 3 weken 
aan de FOD over te maken.  
 

4. Wijziging van Verordening 178/2002 - General Food Law: stand van zaken (B. Horion) 

Op 12 februari is er een interinstitutioneel akkoord gekomen tussen het Europees Parlement en de Raad 
over een compromistekst. Dat akkoord moet door elke instelling formeel bevestigd worden, maar men mag 
aannemen dat het dossier door dit akkoord afgesloten is (zie ook de perscommuniqués van de COM).  

Ter herinnering: de tekst beoogt 4 grote aspecten:  

• Verbetering van de harmonisering van de communicatie over de risico’s; 

• Kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de studies en de wetenschappelijke gegevens die ge-
bruikt worden door EFSA om de gereglementeerde stoffen te evalueren; 

• De samenstelling van de Raad van bestuur van EFSA en de selectie en benoeming van de experts 
in de panels; 

• De transparantie over het proces van de evaluatie van de risico’s van de gereglementeerde stoffen 
zoals GGO’s, additieven, enzymen, novel food, pesticiden, enz. 

Globaal genomen is België tevreden. B. Horion stelt voor om tijdens de volgende Adviesraad een presenta-
tie te geven.  

FEVIA vreest dat de wetenschappelijke gegevens te vroeg publiek moeten worden gemaakt en dat het on-
derzoek bijgevolgd wegtrekt uit de Europese Unie. M. Gryseels uit ook twijfels over de relevantie van be-
paalde aspecten die opgelegd worden in het kader van de transparantie.  
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B. Horion antwoordt dat het een compromis is tussen enerzijds de noodzaak van meer transparantie en an-
derzijds de noodzakelijke bescherming van de commerciële belangen en van de concurrentiekracht van de 
Europese ondernemingen.  
 

5. Voorstel voor een richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie be-
stemd water (herschikking) (B. Horion) 

B. Horion geeft een stand van zaken (zie ppt presentatie). 

2019_02_26_DWD_B

H.pptx
 

Hij benadrukt dat er politieke druk is opdat het Roemeense voorzitterschap tegen de volgende Milieuraad 
van 5 maart een besluit neemt over een gemeenschappelijke aanpak van de Raad. Er moeten nochtans nog 
veel technische kwesties opgelost worden, waarvan sommige een impact hebben op de voedingssector. De 
tekst heeft vooral betrekking op de waterleveranciers, maar treft ook de voedingsbedrijven die water gebrui-
ken in hun productieproces of voor botteling. In het bijzonder indien zij leidingwater behandelen of indien 
ze eigen waterbronnen gebruiken en drinkbaar maken (put, oppervlaktewater, gerecycleerd proceswater, 
bv. omwille van kosten).  

De risico-gebaseerde aanpak wordt nu ook in die richtlijn ingevoerd voor de leidingwaterdistributeurs. Er 
zijn bijgevolg overlappingen met de voedingswetgeving (HACCP).  

Er zijn ook nieuwe bepalingen voor materialen die in contact komen met water, hetgeen zorgt voor overlap-
pingen met de bestaande voedingswetgeving inzake materialen die in contact komen met voedingswaren 
(Verordening 1935/2004). 

Tot slot zijn er ook overlappingen met de exploitatievoorwaarden van de voedingswetgeving (richtlijn 
2009/54) die van toepassing zijn op bronwater in flessen.  

Concreet genomen zou een voedingsbedrijf onderworpen kunnen worden aan de regels van de drinkwater-
richtlijn voor zijn proces water en aan andere regels van de voedingswetgeving voor zijn proces food. De 
verdeling van de bevoegdheden onder de verschillende overheden zal ook problematisch zijn en zou dub-
bele controles kunnen teweegbrengen (door het FAVV enerzijds en door de gewestelijke overheden ander-
zijds).  

België heeft er, tot op heden zonder succes, voor gepleit dat de richtlijn duidelijk is en juridische veiligheid 
biedt, om de coherentie te verzekeren tussen de verschillende reglementeringen waaraan de ondernemingen 
van de voedingssector onderworpen zijn.  

Een andere impact betreft de ontsmettingsproducten, met nieuwe parameters en nieuwe limieten die niet in 
overeenstemming zijn met de wetgevingen inzake bronwater, noch met de resultaten van de wetenschappe-
lijke standpunten wat betreft chloraten en chlorieten.  

Op de frequentie van de controles is de impact gering.  

Tot slot worden op slide 8 van de presentatie andere mogelijke uitwerkingen opgesomd: de nieuwe stoffen 
(zoals hormoonverstoorders), de PFAS,  de minimale concentraties aan calcium en magnesium, en de ver-
plichting om online informatie te publiceren voor het publiek (zoals bijvoorbeeld het resultaat van de analy-
ses). 

B. Horion antwoordt op een vraag van E. Moons dat de Commissie oorspronkelijk een impactanalyse uitge-
voerd heeft maar de wijzigingen die tijdens de besprekingen aangebracht werden, zijn niet aan een nieuwe 
impactanalyse onderworpen.  

Tijdens de onderhandelingen heeft België al die mogelijke impact onder de aandacht gebracht. België gaf 
aan het oneens te zijn met het voorstel, maar is geïsoleerd. We zullen bepaalde negatieve gevolgen bij de 
omzetting van de richtlijn in onze eigen wetgeving weliswaar kunnen beperken, maar voor andere zullen we 
dat niet kunnen doen!  
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Het ontwerp zal op 5 maart naar de Milieuraad gaan. Een Belgische Minister zal daar aanwezig zijn. Er zal 
vóór die raad overleg plaatsvinden tussen de betrokken ministeriële beleidscellen om het Belgische stand-
punt en de verklaringen die gedaan zullen worden, voor te bereiden.  

B. Horion voegt eraan toe dat de ondervonden moeilijkheden verband houden met versnippering en nodigt 
de leden uit om te pleiten voor het openbreken ervan bij alle instanties. Een multidisciplinaire aanpak is 
noodzakelijk, zo benadrukt hij. Hij stelt vast dat er steeds meer gevallen zijn waarvoor stoffen onder meer-
dere verschillende reglementeringen vallen. 

N. Cattoor geeft het voorbeeld van de chloraten met zeer lage MRL’s en hogere normen in drinkwater.  

FEVIA dankt de FOD Volksgezondheid voor zijn enorme betrokkenheid bij dit dossier. 
 

6. Voeding voor specifieke groepen: stand van zaken (I. Laquiere/E. Heyvaert/A. Darimont) 

a. Wijziging van het verordening (EU) 2016/127 

De Europese Commissie is bevoegd om wijzigingen door te voeren in de gedelegeerde verordening EG 
2016/127 wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuige-
lingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding 
van zuigelingen en peuters. Deze verordening is van toepassing vanaf februari 2020. Volgende wijzigingen 
zullen doorgevoerd worden: verlagen van het maximale vitamine D-gehalte voor volledige zuigelingenvoeding 
en het maximumgehalte aan erucazuur voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding.  

Wijziging vitamine D gehalte van maximum 3 µg/100 kcal vitamine D naar maximum 2,5 µg/100 kcal vita-
mine D (volledige zuigelingenvoeding) 

 Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal 

"Vitamine D (μg) 0,48 0,6  2 2,5" 

Wijziging erucazuurgehalte: Het gehalte aan erucazuur mag maximaal 0,4% van het totale vetgehalte bedra-
gen." (volledige zuigelingenvoeding en opvolggzuigelingenvoeding). Vandaag geldt een maximum van 1% 
erucazuur op het totale vetgehalte.  

DG4 heeft al een aantal opmerkingen van babynutrition.be (Lid van FEVIA) gekregen inzake de verlaging 
van de norm voor vitamine D van 3 µg naar 2,5 µg/100 kcal technisch onhaalbaar om binnen de enge range 
te blijven (van toepassing vanaf 22-02-2020). 

I. Laquière begrijpt het standpunt van babynutrition.be, ook gelet op de nultolerantie voor afwijkingen voor 
voeding voor specifieke groepen, maar stelt dat de wetenschappelijke adviezen van de EFSA over de aanpas-
sing van de maximaal toelaatbare inname van vitamine D voor zuigelingen (1), alsook over erucazuur in le-
vensmiddelen en diervoeders (2)de wetenschappelijke basis vormen voor de voorschriften betreffende vita-
mine D respectievelijk erucazuur in de gedelegeerde verordening. In haar advies van 28 juni 2018 over de 
aanpassing van de maximaal toelaatbare inname van vitamine D voor zuigelingen heeft de EFSA geconclu-
deerd dat het gebruik van volledige zuigelingenvoeding met 3μg/100kcal vitamine D ertoe kan leiden dat 
sommige zuigelingen tot en met 4 maanden uitsluitend via de zuigelingenvoeding een hoeveelheid vitamine 
D consumeren die groter is dan de maximaal toelaatbare inname. Voor vitamine B12 is de range nog kleiner.  

De vertegenwoordiger van Bachi vraagt over welke vorm van vit D het gaat. I Laquiere zegt dat het gaat om 
alle vormen van vitamine D die zijn toegelaten voor deze voedingsmiddelen en rekening houdend met even-
tuele omzettingsfactoren.  
  

                                                 
(1) EFSA Journal 2018;16(8):5365, 118 blz. 
(2) EFSA Journal 2016;14(11):4593, 173 blz. 
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b. Omkadering verkoop voeding voor medisch gebruik FSMP’s 

Het voorstel van aanpak is bij de Minister die een beslissing moet nemen over de door onze dienst voorge-
stelde aanpak die ook werd overlegd met de sector (alle opmerkingen van de stakeholders werden ook over-
gemaakt aan de Minister). De inhoudelijke voorstellen werden reeds gepresenteerd tijdens de vorige advies-
raad.  

Babynutrition.be vraagt of de regeling op tijd zal zijn rekening houdend met nieuwe delegated acts betreffende 
FSMP. De FOD legt uit dat er in principe geen sprake is van een conflict met de nieuwe verordening die van 
toepassing zal zijn. In afwachting van een beslissing van het kabinet, blijft het huidige KB van toepassing.  

We wachten dus nog op het akkoord van de Minister alvorens de ontwerptekst te verspreiden. 

c. Gedelegeerde verordening babyvoeding en bewerkte voeding op basis van granen 
voor zuigelingen en jonge kinderen 

Het eerste voorstel van de Commissie, dat de huidige bepalingen van de Richtlijn voor deze specifieke voe-
dingsmiddelen wou integreren in de kaderverordening van voeding voor specifieke groepen met kleine aan-
passingen op het vlak van etikettering, werd verworpen door het Europees Parlement op 20 januari 2016 op 
grond van het suikergehalte en de etiketterings- en reclamevereisten (in het bijzonder de introductie van vaste 
voeding voor 6 maanden).  

De Commissie heeft nu de discussies opgestart over de toekomstige gedelegeerde verordening inzake baby-
voeding en bewerkte voeding op basis van granen voor zuigelingen en jonge kinderen. De Commissie heeft 
hiervoor een werkdocument opgesteld met 2 uiteenlopende strategische opties voor de algemene aanpak die 
kunnen gevolgd worden bij het opstellen van specifieke samenstellingsvereisten voor babyvoeding en be-
werkte voeding op basis van granen. De Commissie heeft de lidstaten hierover geconsulteerd. De meeste 
lidstaten hadden de voorkeur voor de tussenoplossing en wezen op een aantal belangrijke principes, bijvoor-
beeld een duidelijkere aflijning van wat moet aanzien worden als babyvoeding die “beantwoordt aan de spe-
cifieke nutritionele behoeften van oudere zuigelingen en jonge kinderen”. Etiketteringsvereisten moeten spe-
cifiek beschouwd worden om te verzekeren dat de informatie die voorzien wordt duidelijk en accuraat is en 
een goede identificatie van het product toelaten.  

Er is al een eerste overlegvergadering gepland midden maart met de lidstaten om de mogelijke opties te be-
spreken.  

S. Laureysen  vraagt of de aanwezigheid van contaminanten ook deel uitmaakt van de werkzaamheden. I. 
Laquiere preciseert dat het uitsluitend gaat om de nutritionele samenstelling, eisen op vlak van etikettering en 
reclame, maar niet over de contaminanten (erucazuur was eerder een uitzondering omdat er  al een specifieke 
norm voor was binnen de Richtlijnen ). Contaminanten worden normaal geregeld binnen de contaminanten-
wetgeving. 

 
7. In het kort 
a. Procescontaminanten en milieucontaminanten (S.Korati) 

 
Acrylamide 

- Bespreking maximumlimieten  

Er zijn momenteel besprekingen aan de gang over een ontwerp om maximumlimieten vast te leggen voor 
voeding voor zuigelingen en peuters. De beoogde voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen voor baby’s, pro-
ducten op basis van granen en koekjes en beschuiten, zoals vastgelegd door verordening (EG) 609/2013. Het 
voorstel is gebaseerd op de laatste gegevens van de database van EFSA.  De eerste draft zal binnenkort 
verstuurd worden naar de verschillende betrokken stakeholders. 

Wat betreft de raadpleging van de Commissie over het voorstel van maximumlimieten voor acrylamide in 
voeding voor zuigelingen en peuters, zal contact opgenomen worden met de Europese federaties. We zullen 
de nationale stakeholders daarvan evenwel ook op de hoogte brengen. 

- Aanbeveling inzake Monitoring  
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Die aanbeveling werd goedgekeurd en zal tegen begin maart gepubliceerd worden. Ter herinnering: het gaat 
om een monitoring van de voedingsmiddelen die niet afgedekt zijn door verordening (EG) 2017/2158. 

- Guidance document van verordening (EG) 2017/2158 

De publicatie is voorzien voor begin maart. 

FEVIA merkt op dat het voorstander is van de toepassing van de huidige aanpak, d.w.z. de toepassing van 
bench mark levels.  

S. Lauryssen zegt dat Test-Aankoop daarentegen voorstander is van lagere normen dan de bench mark levels. 
Ze is van oordeel dat de maatregelen die momenteel genomen zijn met de bench mark levels niet volstaan om 
de consument te beschermen. Uit analyses blijkt dat normen veel lager kunnen zijn.  

E. Moons benadrukt dat de operatoren in geval van problemen wel reductiepraktijken moeten toepassen! 

Fevia legt uit dat de resultaten van recente analyses (studie van de FOD Volksgezondheid en procedure van 
Test-Aankoop) aantonen dat de benchmark levels in de overgrote meerderheid van de gevallen worden ge-
respecteerd. Met andere woorden, de huidige aanpak werkt goed. 

Op de vraag van babynutrition.be (Lid van FEVIA) over de stand van zaken inzake asparaginase antwoordt 
S. Korati dat er geen verschil zal zijn qua normen voor acrylamide tussen de producten waaraan asparagi-
nase werd toegevoegd en deze zonder asparaginase. FEVIA adviseert om rechtstreeks contact op te nemen 
met Bioforum en Bio Vlaanderen om informatie te hebben over de mitigerende maatregelen die worden 
toegepast in de BIO-sector. 
 
3 MCPDE 

De besprekingen over het vaststellen van maximumlimieten voor plantaardige olie bevinden zich in de laatste 
fase. De meerderheid van de lidstaten – waaronder België – heeft ermee ingestemd om twee limieten vast te 
stellen: 1250 µg/kg (bv voor olie van kokosnoot, maïs, zonnebloem,…) 2500 µg/kg (bv voor olie van vis, 
palm,…). De Commissie moet nog de opmerkingen van de laatste vergadering opnemen en het document 
zou binnenkort gepubliceerd moeten worden met het oog op de openbare raadpleging (Procedure Feedback). 
 
Perchloraat 

Het document over de maximumlimieten moet binnenkort gepubliceerd worden voor de openbare raadple-
ging. 
 
Furaan/ 2-methylfuraan / 3-methylfuraan 

De Aanbeveling inzake monitoring van furaan alsook 2-methylfuraan en 3-methylfuraan in voedingsmiddelen 
werd goedgekeurd en moet binnenkort gepubliceerd worden. De betrokken voedingsmiddelen stemmen 
overeen met de grootste bijdragers die geïdentificeerd zijn in het advies van EFSA van 2017, meer bepaald 
koffie, babyvoeding in potjes, crackers, knäckebröd, koekjes, chips op basis van aardappelen, kant-en-klare 
soepen, vruchtensap en ontbijtgranen. 

In het kader van die Aanbeveling gaat de FOD dit jaar een studie (MEFURAN) uitvoeren over de aanwezig-
heid van furaan en methylfuraan in voedingsmiddelen. Het project zou de komende maanden van start moe-
ten gaan. 
 
Cadmium 

De besprekingen over de herziening van de maximumlimieten zijn van start gegaan. Naar aanleiding van de 
Aanbeveling inzake monitoring 2014/193/EG hebben de lidstaten hun nationaal rapport ingediend over de 
mitigerende maatregelen die ingevoerd zijn om de gehalten aan cadmium in voedingsmiddelen voor 2018 te 
beperken. De Commissie heeft een analyse gemaakt van de nieuwe gegevens (2015-2016-2017) van EFSA, 
die als basis dienen voor de besprekingen omtrent de herziening. 

N. Cattoor vraagt zich af waarop de nieuwe gegevens van EFSA gebaseerd zijn.  
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S. Korati antwoordt dat de gegevens afkomstig zijn van de officiële controles die na 2014 in de diverse lidsta-
ten uitgevoerd zijn. De rapporten van de lidstaten hebben het mogelijk gemaakt om de Commissie te wijzen 
op de inspanningen die gedaan zijn om de aanwezigheid van cadmium in voedingsmiddelen te beperken maar 
maakten het ook mogelijk om de voedingsmiddelen die nog een probleem vormen, te identificeren. Het rap-
port van België zal ter beschikking worden gesteld van de leden van de Adviesraad.  
 

b. Recast contaminantenverordening (C. Vinkx/S.Korati) 

Verordening 1881/2006 dateert van 2006 en is intussen reeds 28 keer gewijzigd en er zijn nog wijzigingen in 
de pijplijn. De “recast” zal dit geheel vervangen door een nieuwe verordening, met een nieuw nummer. Dit 
is een gelegenheid om: 

• De redactionele aanpak ietwat te veranderen: een extra kolom om minder voetnota’s nodig te 

hebben. Een logischer volgorde van levensmiddelencategorieën onder een contaminant, in de 

plaats van volgens de historiek dingen onderaan de lijst toe te voegen. 

• Updates van verwijzingen naar definities in andere wetgevingen, bijvoorbeeld voor zuigelingen-

voeding. 

• Enkele verduidelijkingen, bij voorbeeld expliciet vermelden dat de norm voor de som van afla-

toxines een lower bound som is (wat nu altijd zo werd geïnterpreteerd). 

• Kleine wijzigingen, bijvoorbeeld voor melamine wordt een norm toegevoegd voor vloeibare (op-

volg)zuigelingenvoeding, ter implementatie van de Codex-normen.  

De recast is geen oefening om normen te herzien. Alleen wijzigingen die te klein zijn om te leiden tot een 
aparte verordening en die helemaal niet controversieel zijn, kunnen mee geïntegreerd worden. Voor echte 
discussies over wijzigingen blijven we met aparte verordeningen werken. 

Er komen GEEN wijzigingen in procedure in de recast, dus de comitologieprocedure blijft ongewijzigd.  
 

c. Landbouwcontaminanten: mycotoxines en plantentoxines (C. Vinkx) 

Er dient nog een stemming te gebeuren vóór 15 maart voor de verordeningen over  

• erucazuur  

• citrinine in voedingssupplementen. (nvdr: de stemming is nu gepland op 29 maart). 

Er is een finalisering bezig van de discussies over: 

• Verlaging van de norm voor moederkoornsclerotiën en vaststelling van normen voor moeder-

koornalkaloïden. 

• Uitbreiding van de normen voor tropaanalkaloïden 

• Vaststelling van normen voor pyrrolizidinealkaloïden 

Voor deze drie materies vond een Europese stakeholderconsultatie plaats, waarop veel reactie kwam. De 
reacties werden besproken in de werkgroep (Commissie en lidstaten). De discussie zal nog verdergezet wor-
den in een volgende werkgroepvergadering. De bedoeling is dat de tekst gestemd wordt voor de zomer en 
gepubliceerd wordt eind dit jaar. De overgangsperiodes worden ook besproken. 

Zie ingevoegde documenten met de voorgestelde normen waaronder ook enkele tijdelijke normen (rogge), 
die daarna verlagen.  

tropane-alkaoids-afte

r-meeting-15-02-2019.docx

Pyrrolizidine-alkaloid

s-after-meeting-15-02-2019.docx

Ergot-alkaloids-after-

meeting-15-02-2019.docx
 

Voor opiumalkaloïden in maanzaad is er nog steeds geen consensus over de norm, maar het is nu wel echt 
tijd voor Europese normen. Het EFSA-advies van 2018 bevat een acute referentiedosis van 10 µg morfine-
equivalenten/kg lichaamsgewicht per dag, met voor codeïne een factor van 0,2 voor omzetting tot morfine-
equivalent. 
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Voor DON lijkt het er op of de huidige norm voor DON kan omgezet worden tot een norm voor de som 
van DON, 3-AcDON, 15-Ac-DON en DON-3-glucoside (die nu samen in de groeps-TDI zitten), maar 
uiteraard worden de statistieken nog goed geanalyseerd. 

Er moeten ook normen voor T-2-toxine en HT-2-toxine uitgewerkt worden.  

Er zal een monitoringaanbeveling uitgewerkt worden voor de Alternariatoxines alternariol, alternari-

olmonomethylether en tenuazonic acid, waarbij er ook guideline levels opgenomen worden (voor bij-

voorbeeld tomatenproducten). 
 

d. Additieven: toelatingsdossiers, calls, interpretaties (C. Vinkx) 

In het permanent comité van 8 februari 2019 werden volgende additieventoelatingen gestemd: 

• E120 in zeer specifieke Franse gezouten vleesproducten 

• E471 als coating op volgende soorten vers fruit: citrus, meloen, ananas, banaan, papaya, mango, 

avocado, granaatappel [bij Codex CCFA eind maart staan er voorstellen op de agenda voor veel 

coatings op alle groenten en fruit] 

• E585 in een zeer specifiek Zweeds product 

Volgende interpretatieteksten werden goedgekeurd: 

• Macarons: het koekje valt onder 7.2.; de vulling apart te bekijken volgens de juiste categorie (bij 

voorbeeld jam) 

• Spray refrigerants: wordt beschouwd als technische hulpstof 

Er is ook verduidelijkt dat wijnazijn onder de wijnwetgeving valt. Bijgevolg zijn karamelkleurstoffen niet 
toegelaten in wijnazijn. 

In Frankrijk is er nog steeds discussie over een schorsing van de kleurstof titaandioxide E171. De minister 
heeft een nieuw advies gevraagd aan ANSES. Momenteel is er dus geen schorsing en geen juridische basis 
om een schorsing mogelijk te maken. Het is niet mogelijk om vooruit te lopen op het advies van ANSES. 
Op Europees niveau gaat intussen de opvolging van de herbeoordeling van E171 verder zijn gang. Dit bete-
kent dat momenteel twee zaken gaande zijn: EFSA evalueert de ingediende data over deeltjesgrootteverde-
ling en de fabrikanten hebben een toxicologische studie lopende, waarvan de resultaten tegen de deadline 
(nvdr : in juni-juli 2020) moeten ingediend worden, waarna EFSA ook hierover een advies moet geven. 

N. Catoor informeert naar het gebruik van karamel als kleurstof in frieten (zie aanvraag in Codex). C.Vinkx 

zal het opzoeken maar wij zijn tegen het kleuren van frieten. (nvdr dit staat niet op de agenda van CCFA51) 

Calls in het kader van de follow up van herbeoordelingen door EFSA: 

• Call for scientific and technical data on the permitted food additives calcium silicate (E 552), mag-

nesium silicate (E 553a(i)), magnesium trisilicate (E 553a(ii)) and talc (E 553b) 

• Call for technical data on the permitted food additive polyglycerol polyricinoleate (E 476)  

• Call for technical data on the permitted food additive polyglycerol esters of fatty acids (E 475) 

• Call for scientific and technical data on the permitted food additive glycerol esters of wood rosin (E 

445)  

• Call for technical data on the permitted food additive glycerol (E 422)  

• Call for technical and toxicological data on sucrose esters of fatty acids (E 473) for uses as a food 

additive in foods for all population groups including infants below 16 weeks of age  

• Call for technical and toxicological data on mono- and di-glycerides of fatty acids (E 471) for uses 

as a food additive in foods for all population groups including infants below 16 weeks of age 

Het gaat onder andere om meer gegevens over onzuiverheden zoals zware metalen, glycidylesters, transvet-
ten enzovoort. In sommige gevallen worden toxicologische studies gevraagd. 
K. Vinkx roept de sector op om tijdig te reageren op deze calls for data. 

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_reeval_call_20170130_e171_outcome-2.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_reeval_call_20181024_e552-e553ai-e553aii-e553b_data.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_reeval_call_20181024_e552-e553ai-e553aii-e553b_data.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_reeval_call_20181123_e476_data.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_reeval_call_20181123_e475_data.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_reeval_call_20181123_e445_data.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_reeval_call_20181123_e445_data.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_reeval_call_20181123_e422_data.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/181129
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/181129
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/callsfordata/2018-00953_Call-for-data_mono-and-di-glycerides-of-fatty-acids-E471.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/callsfordata/2018-00953_Call-for-data_mono-and-di-glycerides-of-fatty-acids-E471.pdf
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e. Unielijst van aroma’s (K. De Pauw) 

Update wat betreft de unielijst van voedingsaroma’s (bijlage I bij Verordening 1334/2008)  

De EFSA heeft eind januari een opinie gepubliceerd waarin ze de aromastof furan-2(5H)-one, FL-no 
10.066, genotoxisch in vivo verklaart. Deze stof staat momenteel op de unielijst maar zou volgens de sector 
niet gebruikt worden. De sectorverenigingen EFFA (European Flavouring association) en IOFI (Internati-
onal Organization of the Flavor Industry) hebben reeds hun leden geïnformeerd over de EFSA-opinie en 
aanbevolen om elk potentieel gebruik onmiddellijk te stoppen.  

De commissie heeft een ontwerptekst opgesteld om de stof van de unielijst te schrappen zonder over-
gangsmaatregelen en met de urgentieprocedure. Dit wil zeggen dat de aromastof verboden is vanaf de dag na 
publicatie van de verordening. De ontwerptekst werd reeds besproken in de standing committee Section Novel 
Food and Toxicological Safety of the Food Chain van 8 februari, de stemming zal gebeuren in een eerstvolgende 
standing committee (andere sectie) begin maart.  

Link naar de EFSA opinie: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5568  

Bij vragen: katrien.depauw@gezondheid.belgie.be  

f. Enzymen: register (C. Vinkx) 

Het is intussen tien jaar geleden dat enzymverordening 1332/2008 gepubliceerd werd. Na verscheidene ver-
tragingen en verduidelijkingen werden dossiers ingediend voor aanvraag voor toelating, om op de positieve 
lijst te komen. De Commissie moet vervolgens een register publiceren van ingediende dossiers die “valid” 
zijn, dus die voldoen aan de dossiervereisten. Die controle heeft lang geduurd, ook al omdat sommige dos-
siers nog aangevuld werden. De Commissie kampt met personeelstekort.  

Momenteel heeft de Commissie een ontwerp van register, dat nagekeken wordt en dat in de loop van vol-
gende maanden zou gepubliceerd moeten worden. Indien er nog vragen/opmerkingen omtrent dit ontwerp 
opduiken, dan wordt er nog een Europese werkgroepvergadering aan besteed, anders niet. Het is belangrijk 
om te weten wat het register niet is: het is geen lijst van toegelaten enzymen; het is geen lijst van enzymen 
die veilig verklaard zijn. Het is geen lijst van goedgekeurde gebruiken; de gebruiken zouden niet in het regis-
ter vermeld worden, maar later wel in de positieve lijst. Het is een lijst van dossiers die ontvankelijk zijn en 
dus in behandeling zijn. 

g. Contractueel onderzoek: nieuwe oproep, lopend en gepland onderzoek (C. Vinkx) 

De nieuwe oproep voor indiening van projecten contractueel onderzoek is gelanceerd, inzake voedselveilig-
heid en gezondheidsbeleid van dieren en planten. De deadline voor indiening van intentieverklaringen is 18 
april. Voor wat betreft voedselveiligheid omvat de oproep twee prioritaire RT-onderwerpen, namelijk over 
de inname van vrij glutamaat en over onderzoek naar de toxiciteit van Alternaria-toxines. Er is ook een bij-
komend thema over ontwikkeling, op basis van glyfosaat en neonicotinoïden als case-control studies, van 
een beslissingsondersteunend rooster om de problematiek van de alternatieven te kunnen integreren wan-
neer een beslissing om pesticidenproducten uit de handel te nemen wordt onderzocht of overwogen. Ten 
slotte is er ook de RF-oproep, waarbij de onderzoekers vrij onderwerpen kunnen voorstellen. 

Op basis van de oproep van vorig jaar, worden momenteel de ministeriële besluiten afgerond. Omwille van 
de situatie van de regering, gebeurt dit gespreid over het jaar. De projecten kunnen dus niet allemaal tegelij-
kertijd beginnen, maar de eerste projecten zouden beginnen op 1 april.  

Het is nog mogelijk om kandidaat te zijn voor het begeleidingscomité.  

Volgende projecten over voedselveiligheid zouden in de loop van het jaar starten : 

• Analyse van de aanwezigheid van furaan en methylfuranen in levensmiddelen (MEFURAN) 

• Solanine en chaconine in aardappelen en aardappelproducten (ALKALPO) 

• Aanwezigheid van gechloreerde paraffines in levensmiddelen en inname door de Belgische bevol-

king (PARCLINTA) 

• Analyse van genotoxische aromastoffen in voedingsmiddelen (FLAVOURAN) 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5568
mailto:katrien.depauw@gezondheid.belgie.be
https://www.health.belgium.be/nl/contractueel-onderzoek/openstaande-oproepen
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• Aanwezigheid van tropaanalkaloïden in levensmiddelen en risico voor de Belgische consument 

(TROPAL) 

• Ontwikkeling en validatie van analytische methoden voor de kwaliteitscontrole van voedingssup-

plementen op basis van planten (ANAHERBAFOOD)  

h. Vragen en antwoorden (FAVV- FOD) over het gebruik van cannabis sativa L. en cannabi-

noiden (zoals cannabidiol) als of in voedingsmiddelen (I. Laquière – J. Pottier) 

Een lijst FAQ’s werd gepubliceerd op de website van de FOD. We krijgen de laatste maanden namelijk zeer 
veel vragen over producten met cannabidiol en producten op basis van hennep (Cannabis sativa). De Belgi-
sche wetgeving voor voedingsmiddelen is duidelijk: Producten op basis van cannabis zijn verboden op de 
Belgische markt, tenzij een derogatie bekomen werd bij de dienst voedingsmiddelen. Deze derogatie is alleen 
maar mogelijk onder specifieke voorwaarden die vastgelegd zijn in het Plantenbesluit. Voor novel foods zijn 
geen nationale derogaties mogelijk. Cannabidiol wordt beschouwd als novel food, dus een Europese novel 
food goedkeuring is vereist. 

Er is ook een gecoördineerde communicatieactie in voorbereiding (samen met het FAGG), ook m.b.t. het 
gebruik in rookwaren en cosmetica. 

Fevia vraagt zich af of de interpretatie van België/de Europese Commissie in overeenstemming is met de 
recente mededeling van Ierland, met name: 

• De “Food Safety Authority of Ireland (FSAI)” heeft verduidelijkt dat CBD-olie die wordt geëxtra-
heerd met behulp van specifieke extractiemethoden, zoals het gebruik van solventen of superkritische 
CO2-extractie, in de EU niet in de handel mag worden gebracht, tenzij het bedrijf een vergunning 
aanvraagt voor een nieuw levensmiddel. 

• Er wordt geen gezondheidsclaim voor hennep of CDB toegestaan op grond van (EU) Verordening 
nr. 1924/2006, merkt de FSAI op. Bijgevolg kunnen claims zoals "behandelt stuipen", "geneest kan-
ker", "vermindert angst" of "anti-inflammatoir" niet worden gemaakt op een etiket van een voedings-
middel, zelfs niet verbaal, noch op het bijbehorende marketingmateriaal zoals websites, sociale media 
en brochures," zegt de FSAI. 

De FOD Volksgezondheid antwoordt bevestigend. 

i. Novel foods : Verduidelijking van de status van cannabis en cannabinoïden in de catalo-

gus van de Europese Commissie (J. Pottier -I. Laquière) 

De Commissie heeft de novel food catalogus voor cannabis sativa (hennep) en cannabinoïden (waaronder 
CBD) in januari verduidelijkt: https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en. 

8. Komende evenementen, conferenties en workshops  

a. XX EuroFoodChem in Porto, Portugal, from 17th to 19th June 2019 

The scientific program of the congress will be focused on the following main topics: 
i.     - Food composition and authenticity 
ii.     - Food sustainability 
iii.     - Functional foods 
iv.     - Food safety 
v.     - Food processing 

b. Closing Event of the EDINCO project ( Microbiological and chemical food safety risks 
during the rearing of insects) Tuesday, May, 7, 2019 Eurostation Registration : jo-

han.claes@kuleuven.be;  

c. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science ( EAAP Congres) -
Gent- 26 - 30 Aug 2019 

9. Varia 
/ 

VOLGENDE VERGADERING: 4 JUNI 2019 OM 14.00 UUR 

https://www.health.belgium.be/nl/Faq-cannabis-sativa-cannabidiol-als-of-in-voedingsmiddelen-toegelaten-of-niet
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en
https://www.euchems.eu/divisions/food-chemistry-2/
https://www.eaap2019.org/EN/Home/tabid/9594/Default.aspx
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Aanwezigheidslijst  

 

Membres du Conseil consultatif /Leden van de Adviesraad Effectif / Effectief X - V Suppléant/ Vervanger X - V

Président / Voorzitter Mortier Philippe V

Responsable du service Alimentation -Verantwoordelijke van de dienst VoedingsmiddelenBerthot Carl X
AFSCA - FAVV Moons Emmanuelle X Maudoux Jean-Philippe

SPF Economie -  FOD Economie Ogiers Luc X Bastin Valérie V

BEMEFA/APFACA Dejaegher Yvan D'Hooghe Katrien 

Boerenbond Claeys Herman Vanoirbeek Luc

Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA) Granados Ana Carlier Maryvonne V

Algemeen BoerenSyndicaat vzw (ABS) Depraetere Guy De Busschop Koen

FEVIA Bresseleers Guido X Jacobs Kathleen

FEVIA O'Sullivan Maureen X Hallaert Johan

FEVIA Vandewaetere Bart Sermeus Maud X

BACHI Vzw (E)  // NAREDI (S) Marc Gryseels X Valerie Vercammen V

Essenscia - DETIC Van de Meerssche Eric Heylen Kevin

Comeos Hemdane Sami X De Greve Nathalie 

Unizo Bert Véronique Ardies Luc

FVPhouse // Fédération nationale des bouchers, charcutiers et traiteurs de BelgiqueCattoor Nele X Pottier Jean-Luc

Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) De Craene Ann V Lies Elsen V

Bemora Terryn  Stijn Hemdane Sami X

FED. Ho.Re.Ca Bruxelles-Brussel   // VZW Navefri - Unafri ASBL Tomaz Paulo Lefèvre Bernard 

Test-Achats - Test-Aankoop Lauryssen Sigrid X Bonnewyn Stéphanie

Test-Achats - Test-Aankoop Van den Broeck Aline Vandenbroucke Joost  

AB-REOC - BV-OECO Muraille Billy-Ray X De Cort Leen

O.N.E.  // Kind en Gezin Claes Nathalie X Quintelier Sigrid X

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen  //  Biowallonie Asbl  Bienstman Mathias Grogna Philippe

Expert Horion Benoît X

Expert Darimont Amandine

Expert De Pauw Katrien V

Expert Korati Safia X

Expert Fiolet Thibault X

Expert Laquiere Isabelle X

Expert Pottier Jean X

Expert Vinkx Christine X

Expert Meunier Joëlle

Expert de Clock Dominique 

Expert Lardinois Kelly

Expert Dumont de Chassart Quentin

Expert Heyvaert Els V

Expert Doughan Laurence X

Expert Rigaut Dominique X

Hocepied Philippe X

Van Nevel Johan X
Relations internationales Kubina Anna

Cabinet - Kabinet Maggie De Block Lecok Harmen

Cabinet - Kabinet Maggie De Block Legroe Peter

Cabinet - Kabinet Denis Ducarme Bolle Fabien

Invité du 26 février 2019 Moonens  Sander ( FEVIA) X

X = Présent- Aanwezig

V = Excusé - Verontschuldigd

SPF Santé publique - FOD Volksgezondheid

Protection de l'environnement - Milieubescherming

Horeca 

Représentants des consommateurs et des organisations familiales - Verbruikersorganisatie 

Secteur de la fabrication d'aliments pour animaux -  Sector van de productie van dierenvoeders

Secteur de la production agricole - Sector van de landbouwproductie

Industrie alimentaire - Voedingsindustrie 

Compléments alimentaires - Voedingssupplementen 

Industrie chimique - Chemische nijverheid 

Commerces et distribution - Handel en distributie


