
 

 

Gereglementeerde stoffen in ons voedsel 
Belangrijke wijzigingen in de toelatingsprocedure 

 

Verordening (EU) 2019/1381, de zogenoemde "transparency regulation", treedt in werking op 
zaterdag 27 maart 2021. Officiële aankondiging van de Commissie op Europa website. 

Ter herinnering: deze verordening is opgenomen in de zogeheten "General Food Law" (178/2002) 
en wijzigt fundamenteel de regels inzake de transparantie van de informatie en de gegevens die 
de aanvragen moeten vergezellen met betrekking tot de gereglementeerde stoffen en de 
informatie die moet worden gebruikt in het besluitvormingsproces voor de beoordeling van deze 
aanvragen (actieve stoffen van pesticides, GM FOOD, GM FEED, additieven FEED, additieven 
FOOD, enzymen FOOD, aroma's FOOD, Novel Food, nutrienten en andere stoffen, 
gezondheidsclaims, IF en FOF, contactmaterialen, ...) Deze verordening voorziet ook in de 
ontwikkeling van een algemeen risicocommunicatieplan, wijzigt de regels voor de samenstelling 
van de toekomstige raad van bestuur van de EFSA en de selectieprocedure van experten in de 
EFSA-panels, en verdubbelt de begroting van de EFSA. 

Deze verordening heeft aanzienlijke gevolgen voor de volgende partijen: 

• Exploitanten van levensmiddelenbedrijven en organisaties die aanvragen voor 
gereguleerde stoffen indienen aan EFSA of aan de bevoegde autoriteiten (FOD 
Volksgezondheid voor België) 

• EFSA en haar partners 

• Bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces voor deze 
stoffen (FOD Volksgezondheid, DGAPF, voor België)   

Om de inwerkingtreding van de verordening te vieren, organiseert de Commissie op 30 maart 
2021 van 10.00 tot 12.30 uur een evenement. Informatie over dit evenement is hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/info/events/celebratory-event-entry-application-transparency-regulation-2021-

mar-30_en. Dit evenement kan via webstreaming worden gevolgd. 

Om belanghebbenden te helpen deze verordening en alle uitvoeringsmaatregelen te begrijpen en 
toe te passen, zijn informatie en video-tutorials beschikbaar op de websites van de Commissie 
en de EFSA, in het bijzonder:  

• Algemene informatie : https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/implementation-
transparency-regulation_en  https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/transparency-
regulation-implementation  

• Training program : https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/transparency-regulation-
implementation-training-programme 

• Elektronische indiening van aanvragen op het platform ESFC : 
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/training-and-support_en 
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• Ondersteuning bij het indienen van aanvragen:  Applications helpdesk 

• Administratieve en wetenschappelijke richtlijnen over gereglementeerde stoffen: 
Applications helpdesk 

• Practical arrangements: https://www.efsa.europa.eu/en/corporate-pubs/transparency-
regulation-practical-arrangements  

• Vragen: contacter TransparencyRegulationImplementation@efsa.europa.eu  

Aanvragen voor gereguleerde stoffen en alle gerelateerde informatie/gegevens moeten in 
elektronische format worden ingediend in het e-systeem IUCLID voor actieve stoffen van 
pesticides en in het platform E-Submission Food Chain (ESFC) voor de andere stoffen. De 
contactpunten van de FOD Volksgezondheid, DGAPF, zijn voor deze systemen aangewezen. 

Aanvullende informatie nodig: neem eerst contact op met de EFSA, vervolgens met de Belgische 
ESFC- of IUCLID-contactpunten via philippe.hocepied@health.fgov.be voor vragen over het indienen 
van aanvragen op het platform ESFC of IUCLID door uitsluitend Belgische bedrijven of organisaties, of 
benoit.horion@health.fgov.be voor algemene vragen. 
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