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De WWW-Module van FOODSUP laat het publiek toe om de genotificeerde producten te
consulteren. Er kan gezocht worden op de naam van de verantwoordelijke firma en/of de naam
van het product of delen daarvan. Daarnaast kan ook gezocht worden op het notificatienummer
van het product. Het notificatienummer mag vermeld worden in de etikettering maar dat is geen
wettelijke verplichting.
Zoeken op naam van de firma en/of de naam van het product

Deze zoekopdracht zal alle producten opleveren van firma’s met in hun naam “phar” en “vit” in
de naam van het product. Eén van deze velden kan open gelaten worden en zo kan gezocht
worden op enkel de naam ven de firma of enkel de naam van het product.
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Zoeken op het notificatienummer

Deze zoekopdracht zal het product met notificatienummer 1/1 opleveren. Ook alle producten van
die firma kunnen gezocht worden.

Voor dossiers behandeld na midden-november 2020 kunnen in de gegevensbank drie types van
resultaten teruggevonden worden:
-

De producten waarbij naast het nummer geen symbool afgebeeld staat zijn de producten
waarbij geen ernstige non-conformiteit in het administratieve dossier werd vastgesteld;

-

De producten waarbij naast het nummer een symbool van een vergrootglas
staat, zijn de producten waarvan de evaluatie lopend is;

-

De producten waarbij naast het nummer een symbool van een oranje triangel
afgebeeld staat, zijn de producten waarbij één of meerdere ernstige non-conformiteiten in
het administratieve dossier werden vastgesteld. Deze producten mogen in hun huidige
staat niet in de handel worden gebracht. Wanneer het product geconformeerd wordt, zal
na een positieve herevaluatie van het dossier het symbool van de oranje triangel
verwijderd worden.
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afgebeeld

Zoeken per producttype
Er zijn verschillende producttypes opgenomen in de gegevensbank van Foodsup. Het is mogelijk
om de resultaten te filteren, door het juiste producttype te selecteren in het vervolgkeuzemenu:
- FS/FF voor de voedingssupplementen en de verrijkte voedingsmiddelen
- FSG voor de voedingsmiddelen die bestemd zijn voor specifieke groepen
(zuigelingenvoeding, voeding voor medisch gebruik, …)

Opmerkingen aangaande deze gebruikersgids kunnen naar foodsup@health.belgium.be gestuurd
worden.
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