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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9521 

 
Algemeen advies betreffende het gehalte aan mangaan, kalium, vitamine K 

en zink in maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing 
 

In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers, 

the Superior Health Council of Belgium provides an expert opinion on the levels of Mn, K, 

vitamin K and Zn in replacement meals for weight control 

 
Versie gevalideerd op het College van 

April - 20191 

 
 

I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) werd op 8 oktober 2018 gevraagd door het 
Directoraat-generaal 'Dier, Plant en Voeding', dienst 'Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en 
andere Consumptieproducten' met betrekking tot maaltijdvervangende producten voor 
gewichtsbeheersing. De vraag betreft in het bijzonder het mangaangehalte (Mn) in deze 
vervangingsproducten, maar eveneens de gezondheidsclaims betreffende het gehalte aan 
kalium (K), vitamine K en zink (Zn). 
 
Deze vraag werd behandeld naar aanleiding van een verzoek van SNE (Europese federatie 
van de gespecialiseerde voedingsindustrie) tot afwijking van het koninklijk besluit 'Nutriënten' 
van 3 maart 1992 (Koninkrijk België, 2017) voor maaltijdvervangende producten voor 
gewichtsbeheersing met betrekking tot de maximumwaarde voor Mn en de verplichte 
gezondheidsclaims betreffende kalium, vitamine K en zink.  
 
SNE haalt met name aan dat maaltijdvervangers bedoeld zijn om één of twee hoofdmaaltijden 
volledig te vervangen en bijgevolg dus niet 'bovenop' een normaal dieet komen, in 
tegenstelling tot verrijkte voeding of voedingssupplementen.  
 
Sinds de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 609/2013 op 20 juli 2016 is het begrip 
'voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (PARNUTS)' of 'dieetvoeding' immers 
afgeschaft als gevolg van de intrekking van Kaderrichtlijn 2009/39/EG. Producten 
aangeboden als vervanging van een of twee hoofdmaaltijden (en niet van het volledige 
dagrantsoen) vallen dus niet meer onder deze Verordening en zijn momenteel onderworpen 
aan de regelgeving betreffende verrijkte voeding. 
  
Bijgevolg zijn de bepalingen van het KB van 3 maart 1992 (Koninkrijk België, 2017) 
betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan 
nutriënten werden toegevoegd, van toepassing. Maaltijdvervangende producten voor 
gewichtsbeheersing moeten daarbij met name het volgende naleven:  

- de minimum- en maximumgehalten aan vitaminen en mineralen per dagelijkse portie;  

                                                
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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- een notificatieprocedure alvorens de producten in de handel gebracht kunnen worden; 
- de verplichtingen inzake etikettering en reclame. 

 
De criteria inzake de samenstelling en etikettering van maaltijdvervangers voor 
gewichtsbeheersing zijn opgenomen in Verordening (EU) 2016/1413 tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 432/2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims 
voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid 
van kinderen gaan. Deze verordening bepaalt strikte voorschriften inzake de samenstelling 
van maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing ter vervanging van een of twee 
hoofdmaaltijden (en niet het volledige dagrantsoen). 
 
Desondanks is voor Mn het gebruik van de claim 'maaltijdvervangend product voor 
gewichtsbeheersing', zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/1413 tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 432/2012, in het bijzonder voor de vervanging van twee van de 
hoofdmaaltijden uit het dagrantsoen van een vermageringsdieet door middel van 
maaltijdvervangers om bij te dragen aan het gewichtsverlies, niet compatibel met de 
maximumwaarde voor Mn zoals bepaald in het KB van 3 maart 1992.  
 
Bovendien legt het KB van 3 maart 1992 claims op voor kalium, vitamine K en zink die, 
vanwege de criteria voor het gebruik van de claim "maaltijdvervangend product voor 
gewichtsbeheersing", moeten worden vermeld als norm voor alle maaltijdvervangers voor 
gewichtsbeheersing. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voorwaarden 
opgenomen in beide wetgevingen: 
Overzicht van de criteria voor het gebruik van de gezondheidsclaim gewichtsverlies en 
bepalingen betreffende nutriënten in het KB: 

Nutriënt Criteria voor het gebruik van de 
claim "Maaltijdvervangend product 
voor gewichtsbeheersing" 
 

KB Nutriënten (3 maart 1992) 

 Tot 14 september 
2019 

Voor 2 maaltijden 

Vanaf 15 
september 2019 

Voor 2 maaltijden 

 

Mangaan Minstens         

0,6 mg/dag 

Minstens  

1,2 mg/dag 

Maximaal 1 mg/dag 

Kalium Minstens  

1000 mg/dag 

Minstens  

1200 mg/dag 

Voeding die minstens 1000 mg 

kalium/dagdosis bevat, moet de 

volgende claim vermelden: "Niet 

geschikt voor oudere personen of 

personen met nierafwijkingen, met 

diabetes met insulineresistentie of 

personen die behandeld worden 

voor arteriële hypertensie." 

Maximaal 6000 mg 

Vitamine K Minstens  

45 µg/dag 

Minstens  

45 µg/dag 

Voeding die meer dan 25 µg 
vitamine K/dagdosis bevat, moet 
de volgende claim vermelden: "Niet 
geschikt voor personen die 
coumarine-anticoagulantia 
innemen." 
Maximaal 210 μg/dag. 

Zink Minstens  

5,7 mg/dag 

Minstens  

6 mg/dag 

Voeding die meer dan 10 mg 

zink/dagdosis bevat, moet de 

volgende claim vermelden: "De 

inname dient beperkt te worden tot 

enkele weken/maanden."  

Maximaal 22,5 mg/dag. 
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De vragen die dit advies behandelt, betreffen:  
 

- De onschadelijkheid van een afwijking van het KB Nutriënten van 3 maart 1992 voor 
het maximumgehalte aan Mn specifiek voor maaltijdvervangende producten voor 
gewichtsbeheersing zodat maaltijdvervangers die voldoen aan de 
samenstellingscriteria voor het gebruik van de claim van gewichtsverlies wettelijk in de 
handel gebracht kunnen worden in België. 

- Een veilige maximumwaarde voor Mn in maaltijdvervangende producten voor 
gewichtsbeheersing. 

- De verplichting om de gezondheidsclaims zoals opgenomen in het KB Nutriënten van 
3 maart 1992 te vermelden op maaltijdvervangende producten voor 
gewichtsbeheersing voor kalium, vitamine K en zink om de veiligheid van deze 
producten te waarborgen of indien er voor deze producten een afwijking gemaakt kan 
worden. 

  
II CONCLUSIE  

Aangezien deze maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing bedoeld zijn om 1 
tot 2 maaltijden per dag te vervangen en naar aanleiding van de recente aanbevelingen van 
de EFSA met betrekking tot de samenstelling van maaltijdvervangende producten voor 
gewichtsbeheersing (EFSAa, 2015), verstrekt de HGR een gunstig advies voor de toekenning 
van een afwijking van het KB Nutriënten voor de grenswaarde van Mn specifiek in 
maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing.  
 
Wat betreft de veilige maximumwaarde voor Mn in maaltijdvervangende producten voor 
gewichtsbeheersing, overwegende dat de adequaat geachte inname via de voeding voor een 
volwassene ongeveer 3 mg bedraagt en dat de dagelijkse inname via de voeding van een 
volwassen populatie zich tussen 2 en 6 mg bevindt, beveelt de HGR aan om een 
mangaangehalte van 3 mg/dagdosis niet te overschrijden. Hij stelt voor om te streven naar 
een gehalte van 1,5 mg per maaltijdvervanger, overwegende dat de consumptie van deze 
producten niet meer dan twee eenheden per dag mag bedragen (de inname los van deze 
vervangproducten niet meegerekend). 
 
Wat betreft de verplichting om de voedingsclaims zoals opgenomen in het KB Nutriënten van 
3 maart 1992 te vermelden op maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing, 
beveelt de HGR aan om de verplichte vermelding ervan voor kalium, vitamine K en zink te 
behouden zoals voor voedingssupplementen. Dit met het oog op de bescherming van de 
volksgezondheid. 

- Specifiek voor kalium beveelt de HGR de producenten van maaltijdvervangers aan om 
de aanbevelingen van de EFSA te volgen (totale inname van 3,1 g/dag) en stelt hij 
voor dat deze vervangproducten per portie ongeveer 1 g kalium bevatten. 

- Voor zink beveelt de HGR de producenten van maaltijdvervangers aan om de 
aanbevelingen van de EFSA en van de HGR (totale inname van 10 mg Zn/dag) te 
volgen en stelt hij voor dat deze vervangproducten per portie ongeveer 3,5 mg Zn 
bevatten.  
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden 

die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 

III METHODOLOGIE 

 
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van het domein VGVV (Voeding 
en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen) de nodige expertises bepaald. Om de vraag 
te beantwoorden werd de beoordeling van het dossier toevertrouwd aan de permanente 
werkgroep VGVV van de HGR waarbinnen de expertises die onder punt VI worden 
weergegeven vertegenwoordigd waren. De experten van de werkgroep hebben een algemene 
belangenverklaring en een ad-hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie 
heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties 
die in deze materie bevoegd zijn (peer reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 
 
Na de goedkeuring van het advies door de permanente groep VGVV werd het advies tot slot 
gevalideerd door het College. 
 
 
  

                                                
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

Mesh terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

“Food safety”  Food safety Voedselveiligheid Innocuité 

alimentaire 

Lebensmittelsiche

rheit 

“Nutritional 

requirements” 

 Nutritional 

requirements 

Voedingsbehoefte

n 

Besoins 

nutritionnels 

Ernährungsanford

erungen 

“Nutrition 

policy ” 

 Nutrition policy Voedingsbeleid Politique 

nutritionnelle 

Ernährungspolitik 

“Legislation, 

Food” 

 Legislation, Food Wetgeving, 

voedsel 

Législation, 

nutrition 

Gesetzgebung 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

 
Lijst van afkortingen  
 

EC Europese Commissie 

EFSA European Food Safety Authority - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 

EU Europese Unie 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

K Kalium 

KB Koninklijk besluit 

Mn Mangaan 

MTI Maximale Toelaatbare Inname 

PARNUTS Foods for particular nutritional uses 

SNE Specialized Nutrition Europe 

VGVV Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen 

Zn Zink 

 
Voor de behandeling van de vraag wordt eerst en vooral verwezen naar de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheden voor deze nutriënten zoals opgenomen in enerzijds de meest 
recente voedingsaanbevelingen voor België opgesteld door de HGR (HGR, 2016) en 
anderzijds in de herziening van het KB van 3 maart 1992 van de Belgische wetgever 
(Koninkrijk België, 2017). 
 

1 Onschadelijkheid van een afwijking van het KB Nutriënten van 3 maart 1992 
voor het maximumgehalte aan mangaan, specifiek voor maaltijdvervangende 
producten voor gewichtsbeheersing. 

In zijn voormelde voedingsaanbevelingen (HGR, 2016) baseert de HGR zich op de momenteel 
beschikbare studies en de meest recente aanbevelingen van de EFSA (EFSA, 2013) en geeft 
hij aan dat een dagelijkse inname van Mn van 3 mg voldoende is voor volwassenen (mensen 
ouder dan 15 jaar) alsook voor vrouwen tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
Wat betreft de MTI (Maximale Toelaatbare Inname) wijst de HGR erop dat de EFSA geen 
maximale inname heeft vastgelegd, maar dat verschillende autoriteiten en auteurs van 
wetenschappelijke onderzoeken aangeven dat de dagelijkse inname van Mn schommelt 
tussen 2 en 6 mg (voor volwassenen) en dat een adequate dagelijkse inname 2,5 mg bedraagt 
(HGR, 2016). De HGR wijst er expliciet op dat elke aanvulling op de inname van Mn over het 
algemeen overbodig en onnuttig is. Hij wijst er echter op dat in zeldzame gevallen (HGR, 
2016) een suppletie van 0,5 tot 1 mg Mn per dag aanbevolen kan worden door middel van 
toegelaten Mn-zouten. Suppletie met hogere dosissen is af te raden wegens het 
neurotoxische karakter van Mn, in het bijzonder bij kinderen. 
 
De Belgische wetgever heeft onlangs de aanbevelingen van de HGR nauwgezet gevolgd bij 
de herziening van het KB van 3 maart 1992 (Koninkrijk België, 2017) door het maximale 
toegelaten gehalte aan Mn vast te leggen op 1 mg.  
 
Rekening houdend met de argumenten aangebracht door de verzoeker, blijkt dat een 
wetgeving voor de gezondheidsclaim "gewichtsverlies" vereist dat er minstens een dagdosis 
van 1,2 mg Mn wordt aangebracht indien twee maaltijdvervangers worden geconsumeerd 
(Verordening (EU) 2016/1413, Verordening (EU) nr. 1169/2011), een waarde die dus in 
tegenspraak is met het recent gewijzigde KB van 3 maart 1992 dat voedingssupplementen 
beperkt tot een maximumwaarde van 1 mg (Koninkrijk België, 2017)  
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De recente aanbevelingen van de EFSA over de samenstelling van maaltijdvervangende 
producten voor gewichtsbeheersing (EFSAa, 2015) halen de voormelde gegevens aan en 
concluderen dat zulke producten per dag minstens 3 mg Mn zouden moeten aanbrengen. 
  
Overwegende dat deze vervangproducten voor gewichtsbeheersing bedoeld zijn om 1 tot 2 
maaltijden per dag volledig te vervangen, spreekt de HGR zich gunstig uit voor de toekenning 
van een afwijking op het KB Nutriënten voor Mn.  
 

2 Veilige maximumwaarde voor mangaan (Mn) in maaltijdvervangende producten 
voor gewichtsbeheersing. 

In hun rapporten over de voedingsaanbevelingen voor Mn drukken zowel de HGR (HGR, 
2016) als de EFSA (EFSA, 2013) zich uit over de moeilijkheid om een veiligheidsgrenswaarde 
te bepalen voor de aanbreng van dit sporenelement. Waar de EFSA beslist om geen 
veiligheidswaarde vast te stellen, vermeldt ze wel, net als de HGR, de mogelijkheid dat een 
teveel aan Mn via de voeding neurotoxisch kan zijn, in het bijzonder bij kinderen en bij een 
inname hoger dan 2 mg. De HGR stelt derhalve voor om een maximale dagelijkse aanbreng 
van 1 mg mangaan voor de samenstelling van voedingssupplementen te hanteren, met een 
samenstellingsbereik tussen 0,5 tot 1 mg/dag.  
 
Rekening houdend met de adequaat geachte inname van 3 mg voor een volwassene en de 
overweging dat de dagelijkse inname bij een volwassen populatie schommelt tussen 2 en 6 
mg, beveelt de HGR aan om de veilige maximumwaarde voor Mn in maaltijdvervangende 
producten voor gewichtsbeheersing vast te leggen op een maximumhoeveelheid van 1,5 mg 
per dag (inname los van deze vervangproducten niet meegerekend). Hij beveelt dus aan om 
voor deze maaltijdvervangers een gehalte van 1,5 mg Mn per maaltijdvervanger te hanteren, 
overwegende dat de consumptie hiervan niet meer dan twee eenheden per dag mag 
bedragen.  
 

3 Toegelaten gezondheidsclaims voor kalium, vitamine K en zink, voor 
maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing. 

Wat betreft de toegelaten maximumwaarden in voedingssupplementen, vindt u hier een kort 
overzicht van de standpunten van de HGR (HGR, 2016) en die van de Wetgever (Koninkrijk 
België, 2017) 

- Kalium (mg): 1000 (HGR, 2016) en 6000 (Koninkrijk België, 2017) 
- Vitamine K (µg): 210 (HGR, 2016) en 210 (Koninkrijk België, 2017) 
- Zink (mg): 10 (HGR, 2016) en 22,5 (Koninkrijk België, 2017)  

 
Zoals de HGR reeds enige tijd heeft aangegeven, is het betreurenswaardig dat de Belgische 
wetgever de aanbevelingen van de HGR voor 2 van de 3 voormelde nutriënten niet heeft 
gevolgd.  
 
Wat betreft de verplichte vermelding voor kalium zoals vereist door de wetgever: 

voedingsmiddelen die minstens 1000 mg kalium als dagdosis bevatten, dienen de volgende 

waarschuwing te vermelden: "Niet geschikt voor oudere personen of personen met 

nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor 

arteriële hypertensie." Deze vermelding is geïnspireerd op de aanbevelingen van de HGR 

(HGR, 2016) waarin wordt gesteld dat "supplementen met kaliumgehaltes van 1 tot 5 g/dag 

reeds toxische effecten [kunnen] veroorzaken [...], vooral bij oudere personen, bij patiënten 

met nierafwijkingen, bij patiënten met diabetes en insuline-resistentie of bij personen die 

behandeld worden met inhibitoren van het renine-angiotensinesysteem wegens arteriële 

hypertensie" (HGR, 2016).  
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De HGR vindt het moeilijk om te begrijpen dat de wetgever het maximumgehalte voor 

voedingssupplementen heeft vastgelegd op 6 g K/dag, een waarde waarvan bekend is dat ze 

potentieel schadelijk is voor de gezondheid. 

 

In hun recente aanbevelingen over de samenstelling van maaltijdvervangende producten voor 

gewichtsbeheersing stelt het panel van experts van de EFSA (EFSAa, 2015) voor dat deze 

bereidingen niet meer dan 3,1 g K per dag aanleveren, wat overigens de referentie-inname is. 

Deze laatste werd geacht 2 tot 4,7 g K/dag te bedragen, waarden die overgenomen werden 

door de HGR in zijn eigen aanbevelingen (HGR, 2016). 

  

Met betrekking tot de gestelde vraag, beveelt de HGR aan om de verplichte vermelding voor 
kalium op maaltijdvervangers te behouden zoals voor voedingssupplementen.  
 
Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, beveelt hij de producenten van 
maaltijdvervangende producten desalniettemin aan om de aanbevelingen van de EFSA te 
volgen (totale inname van 3,1 g/dag) en stelt hij voor dat deze vervangproducten per portie 
ongeveer 1 g kalium aanbrengen.  
 
Wat betreft de verplichte vermelding voor vitamine K vermelden we in de eerste plaats dat 
de experten van de EFSA van oordeel zijn dat maaltijdvervangers voor een volwassene van 
70 kg moeten bijdragen aan een aanbreng van 70 µg/dag (EFSAa, 2015), de referentiewaarde 
die de HGR eveneens vermeldt (HGR, 2016). De maximale grenswaarde voor 
voedingssupplementen voorgesteld door de HGR (210 µg) werd ongewijzigd overgenomen 
door de Belgische wetgever. 
 
De claim vastgelegd door de wetgever "Voeding die meer dan 25 µg vitamine K/dagdosis 
bevat, moet de volgende claim vermelden: 'Niet geschikt voor personen die coumarine-
anticoagulantia innemen'" is van toepassing en werd rechtstreeks geïnspireerd op de 
aanbevelingen van de HGR.  
 
Met betrekking tot de gestelde vraag, beveelt de HGR aan om de verplichte vermelding voor 
vitamine K op maaltijdvervangers eveneens te behouden zoals voor voedingssupplementen.  
 
Wat betreft de verplichte vermelding voor zink vermelden we in de eerste plaats dat de 
experten van de EFSA van oordeel zijn dat maaltijdvervangers moeten bijdragen aan een 
aanbreng van 9,4 mg Zn/dag (EFSAa, 2015; EFSAb, 2015), vergelijkbaar met de 
referentiewaarde die de HGR voorstelt, namelijk tussen 8 en 11 mg/dag (HGR, 2016). De 
maximale grenswaarde voor voedingssupplementen voorgesteld door de HGR (10 mg 
Zn/dag) werd niet overgenomen door de Belgische wetgever, die tot 22,5 mg Zn/dag toelaat 
in voedingssupplementen. Zulke inname lijkt onnuttig en sterk overdreven op voedingsvlak, 
maar lijkt geen risico van toxiciteit in te houden, zoals ook de EFSA benadrukt (EFSA, 2014).  
 
De claim vastgelegd door de wetgever "Voeding die meer dan 10 mg zink/dagdosis bevat, 

moet de volgende claim vermelden: 'De inname dient beperkt te worden tot enkele 

weken/maanden'" is van toepassing en werd rechtstreeks geïnspireerd op de aanbevelingen 

van de HGR. 

Met betrekking tot de gestelde vraag, beveelt de HGR aan om de verplichte vermelding voor 
Zn op maaltijdvervangers eveneens te behouden zoals voor voedingssupplementen.  
 
Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, beveelt hij de producenten van 
maaltijdvervangende producten desalniettemin aan om de aanbevelingen van de EFSA en 
van de HGR te volgen (totale inname van ongeveer 10 mg Zn/dag) en stelt hij voor dat deze 
vervangproducten per portie ongeveer 3,5 mg Zn aanbrengen.  



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 8 − 

V REFERENTIES 

 
(A) EFSA – European Food Safety Authority. Scientific Opinion on the essential composition 
of total diet replacements for weight control. EFSA Journal 2015;13:3957. 
 
(B) EFSA – European Food Safety Authority. Statement on the conditions of use for health 
claims related to meal replacements for weight control. EFSA Journal 2015;13:4287.  
 
EFSA – European Food Safety Authority. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for 
manganese. EFSA Journal 2013;11:3419. 
 
EFSA – European Food Safety Authority. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for 
zinc. EFSA Journal 2014;12:3844. 
 
Europese Unie. Richtlijnen Richtlijn 2009/39 / EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 6 mei 2009 betreffende voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen 
(herschikking). PB L 124 van 20 mei 2009, blz. 124-129. 
 
Europese Unie. Verordening (EG) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1924/2006 en Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad Raad en intrekking van Richtlijn 87/250 / EEG van de 
Commissie, Richtlijn 90/496 / EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10 / EG van de Commissie, 
Richtlijn 2000/13 / EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67 / EG en 
2008/5 / EG en Verordening nr. 608/2004 van de Commissie. PB L 304 van 22 november 
2011, blz. 18-63. 

Europese Unie. Verordening (EG) nr. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot 
vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over 
ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan. PB L 136 van 25 
mei 2012, blz. 1-40. 
 
Europese Unie. Verordening (EU) nr. 2016/1413 van de Commissie van 24 augustus 2016 tot 
wijziging van Verordening nr. 432/2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen die geen verband houden met de beperking van het 
ziekterisico en ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. PB L 230 van 25 augustus 2016, 
blz. 8-15. 

Europese Unie. Verordening nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 
juni 2013 inzake voeding voor zuigelingen en peuters, voeding voor medisch gebruik en 
substituten voor het totale dagrantsoen voor de controle op en intrekking van Richtlijn 92/52 / 
EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8 / EG van de Commissie, 1999/21 / EG, 2006/125 / EG en 
2006/141 / EG, Richtlijn 2009/39 / EG Parlement en de Raad en de verordeningen van de 
Commissie nr. 41/2009 en nr. 953/2009. PB L 181 van 29 juni 2013, blz. 35-56. 

HGR – Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België – 2016. Brussel: HGR; 
2016. Advies nr. 9285.    
 
Koninkrijk België – Koninklijk besluit van 03 maart 1992 betreffende het in handel brengen van 
nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. BS van 15 april 
1992, 2017 Geconsolideerde versie. blz. 1-8.  
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

De samenstelling van het Bureau en het College, alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: (wie zijn we?.). 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben deelgenomen aan het opstellen en goedkeuren van het advies. 
Het voorzitterschap werd waargenomen door Stefaan DE HENAUW en het wetenschappelijk 
secretariaat door  Florence BERNARDY en Michèle ULENS. 
 
 
ANDJELKOVIC Mirjana Chemische residuen en 

contaminanten 
Sciensano 

BRASSEUR Daniel Voeding in de pediatrie ULB 
DE HENAUW Stefaan Voeding en volksgezondheid UGent 
HUYGHEBAERT André Chemie, technologie UGent 
MAINDIAUX Véronique Voeding en diëtetiek IPL 
MELIN Pierrette Infectieziekten, epidemiologie en 

volksgezondheid 
ULiège 

NEVE Jean Therapeutische chemie en 
voedingswetenschappen 

ULB 

 
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
FIOLET Thibault Wetenschappelijk 

samenwerkingsverband EFSA  
FOD VVVL, DG 4 

POTTIER Jean Etikettering voor voedingsmiddelen,  
voedings- en gezondheidsclaims 

FOD VVVL, DG 4 

  
Dit advies werd door een extern bureau vertaald. 
 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
https://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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