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Verslag van de vergadering van  

EG-Commissiewerkgroep Voeding voor specifieke groepen (FSG) 

 
Datum  : 7 februari 2014 
Commissie : Basil Mathioudakis 
Ned.Delegatie  : Marianne van Gemert-Falkena 
 
 
Samenvatting 

De belangrijkste punten zijn:  
• gedachten wisseling over de elementen voor Dieetvoeding voor medisch 

gebruik (FSMP) die in het nieuwe gedelegeerde besluit op basis van de 
Verordening (EU) nr. 609/2013 (FSG-verordening) moeten worden 
opgenomen.  

• gesproken over FSMP voor zuigelingen en specifieke problemen bij deze 
categorie. De LS hebben op verzoek van de Cie gegevens aangeleverd over 
FSMP voor zuigelingen die bij hen op de markt zijn.  

De volgende vergadering van de expertwerkgroep zal niet eerder dan eind mei 
plaatsvinden. 
 

 

 

1.Exchange of views on certain elements of the future delegated act on 

FSMP  
 
A. Specific elements to include in the delegated act 

De Cie geeft aan dat het de bedoeling is om op de wijze waarop het werkdocument 
is ingericht ook het gedelegeerde besluit in te richten, maar wil graag puntsgewijs 
door het tekstvoorstel lopen en de reacties van de LS vernemen. 
 
1.Subject matter and scope 
De Lidstaten hebben geen commentaar op het Cievoorstel. 
 

2.Categories of food for special medical purposes 
Een LS merkt op dat de zin na sub c) overbodig is, nl. dat het ook gebruikt mag worden ter 
gedeeltelijke vervanging van het het dieet. 
De Commissie geeft aan dat deze zin uitleg geeft aan professionals, omdat bij a) en b) ook als 
enige voedingsbron toegestaan zijn. 
 
3.Composition 
Cie legt uit dat het gaat om de oude tekst tussen haakjes over de geschiktheid en het effect van de 
formule van het product. 
Volgens de Juridische Dienst is er overlap met de zin in artikel 9 van de FSG verordening die ook 
gelijksoortige termen bevat. 
Een LS merkt op dat de oude zin strikter is en daardoor duidelijker en beter te handhaven. 
Een aantal andere LS geven aan het hiermee eens te zijn en willen de oude tekst dus laten staan. 
 

4.Name of the food 
Cie wil weten of iedereen tevreden is met de vertaling van dieetvoeding voor medisch gebruik. 
Op een vraag van een LS meldt de Cie dat de naam (dieetvoeding voor medisch gebruik) altijd op 
deze manier op het product moet. 
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5.Specific requirements on food information 
De Cie licht toe dat de voorstellen in het document voortborduren op de discussies die in 
september plaatsvonden in de werkgroep. 
1) Volgens de Cie regelt deze bepaling dat als er niets is geregeld in de FSG erordening, de 
Verordening Voedselinformatie voor consumenten (EU) nr. 1169/2011 (FIC) van toepassing is. 
2) Cie maakt duidelijk dat het hier gaat om aanvullende eisen voor FSMP. De Cie wil met name 
weten wat de LS van sub g) vinden. In dit onderdeel wordt duidelijk gemaakt dat er een verband 
moet zijn met de ziekte/aandoening. Deze eis zou het gebruik van DVMG´s moeten inperken. 
Een LS vraagt wat precies het verschil is tussen “as appropiate” in sub c) en “where appropiate” in 
sub d) en wat precies wordt bedoeld met “rationale”? 
Volgens de Cie is d) meer geconditioneerd dan c) en wordt bij c)  bijv. een specifieke leeftijd 
bedoeld. De rationale slaat op de wetenschappelijke onderbouwing van producten. 
Een aantal LS geeft aan blij te zijn met het voorstel onder g). Een LS benadrukt dat deze zin echter 
niet de deur moet openzetten voor allerlei claims. 
Een andere LS stelt voor om “dietary management” te vervangen door “properties and 
characteristics”. 
De Cie vindt dat we voorzichtig moeten zijn met andere formuleringen. Het mag niet zo zijn dat 
producten die nu terecht als DVMG op de markt zijn straks buiten de boot vallen.  
Er ontstaat een discussie of FSMP naast een voedingskundig effect ook bijvoorbeeld een 
fysiologisch effect kan hebben. 
Voorgesteld wordt om dit punt mee te nemen in de werkgroep van 14 maart over de classificatie 
van FSMP.  
3) Deze bepaling regelt dat de voorschriften over font size in de FIC ook van toepassing zijn op de 
verplichte vermeldingen in de FSG verordening. VerLS hebben geen commentaar. 
4) Een LS vraagt waarom deze bepaling wordt voorgesteld. De Cie antwoordt dat hier duidelijk 
wordt gemaakt dat FIC de basis is. 
5) Cie licht toe dat de invulling van sub b), nl. het vermelden van andere nutriënten dan de 
verplichte nutriënten in de FIC overgelaten wordt aan de producenten. 
6) Een LS betwijfelt of herhaling op de voorkant per portie zinvol is. Professionals kijken toch op 
achterkant. 
Cie geeft aan dat in eerdere discussies de LS vonden dat vergelijking met gewone voeding mogelijk 
moest zijn, dus waarom niet op de voorkant herhalen? 
Het gaat om vrijwillige informatie, dus is volgens de Cie is er geen reden om restrictief te zijn. 
Cherry picken is alleen niet de bedoeling: dus alles of niets herhalen. 
7) Hier wordt afgeweken van de FIC. De hoeveelheidsaanduiding is gebaseerd op het product zoals 
het verkocht wordt en niet na bereiding. LS hebben geen commentaar 
8) Dit gaat over een vermelding van significante hoeveelheden vitaminen en mineralen of als een 
percentage van de referentiewaardes in de FIC. LS hebben geen commentaar. Cie vraagt nog of LS 
een dergelijke vermelding willen verbieden of vrijwillig toelaten. 
Een LS meldt dat de industrie heeft aangegeven dit überhaupt niet te willen gebruiken, omdat het 
product niet voor gezonde mensen is bestemd.Een andere LS merkt nog op dat de consument door 
deze informatie bovendien verward kan raken. Eén LS geeft aan wel wat te voelen voor het 
verbieden van de percentageaanduiding. 
9) Een LS wil eerst natrium noemen, dan pas zout. 
Een andere LS vraagt of het klopt dat natrium zo twee keer op de verpakking wordt genoemd. 
Cie antwoordt dat dit is om de FSMP met normale producten te kunnen vergelijken. 
 
6.Notification 
Een LS vraagt op welke grond de LS om wetenschappelijk bewijs/dossier kunnen vragen. In de 
infant formulae richtlijn is een passage opgenomen dat er om bewijs gevraagd mag worden. 
Aantal LS geeft aan voorstander te zijn van een dergelijke passage. Er zijn bij diverse LS vooral 
zorgen over voedingssupplementen die als DVMG worden genotificeerd (derde categorie). Er is 
behoefte aan een guidance van de Cie. 
De Cie wijst op artikel 3 van de FSG verordening die uiteindelijk van kracht wordt. 
 
 
B. Nutrition and health claims on FSMP 

De Cie licht toe dat het soms lastig is te beoordelen of een vermelding een verplichte DVMG 
verklaring is of een claim. Bovendien komen de conditions of use in sommige gevallen niet 
tegemoet aan de specifieke behoeften van DVMG-gebruikers. 
Aan de LS wordt gevraagd of claims op DVMG moeten worden toegestaan, wat de voor- en nadelen 
zijn van claims en of de Claimsverordening dan van toepassing is. 
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Groot aantal LS vinden claims niet geschikt voor deze specifieke categorie producten. Sommige LS 
vinden dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen voedingsclaims en 
gezondheidheidclaims. Voedingsclaims zouden van geval tot geval beoordeeld moeten worden.  
Een LS vraagt zich af hoe bijv. claim voor extra vezels moet worden beoordeeld, want dat kan dat 
niet op basis van conditions of use.  
 
 

2. Exchange of views on FSMPs for infants on the basis of the input provided by Member 
States upon request of the European Commission FSMP’s for infants 
 
A. Results of the data collection exercise   

Cie concludeert dat er vooral classificatieproblemen zijn in de categorie onvolledige/aanvullende 
voeding (bijv. dieetvoeding om vitaminedeficiencies aan te vullen) 
 
B.Elements of discussion 

 
Misclassification/technical adaption 
De Cie legt uit dat uit de gegevens van de LS is gebleken dat in sommige gevallen sprake is van 
misclassificatie van een product als DVMG voor zuigelingen. Met deze gevallen moet rekening 
gehouden worden bij een mogelijke guidance van de Cie. 
Een aantal LS steunt deze aanpak. Wel vraagt een LS zich af wat te doen met de producten die al 
als zodanig op de markt zijn.  
Ook zijn er een aantal categorieën die nu als DVMG op de markt zijn, maar (mits producenten het 
bewijs aandienen) door een aanpassing van de zuigelingenvoedings/opvolgmelkrichtlijn als 
zuigelingenvoeding/opvolgmelk kunnen worden aangemerkt. Cie moet dit ook aan het EFSA panel 
voorleggen i.v.m. het 2e rapport over de samenstelling van zuiglingenvoeding en opvolgmelk.  
 
Nutritional and health claims 
Vanwege de discussie die hiervoor al is gevoerd over  claims op FSMP wordt dit punt verder niet 
meer besproken voor de FSMP voor zuigelingen. Cie vindt het wel opvallend dat er claims op deze 
categorie gebruikt worden die voor gewone zuigelingenvoeding niet zijn toegestaan. 
 
Statement on breastfeeding 
Cie stelt voor om dit niet verplicht te maken. 
Een LS geeft aan dat deze verklaring al wordt gebruikt en hier nooit problemen mee gehad. Heeft 
de Cie soms meer informatie? 
Volgens Cie gaat het meer om het psychologische effect voor moeders die geen keuze hebben. 
Een aantal LS vindt dat er een goed onderscheid gemaakt moet worden welke producten deze 
verklaring wel mogen gebruiken en welke niet. 
 
Other provisions 
Cie geeft aan dat er 2 problemen zijn: 
- Issue of samples  
- advertising/communication 
Volgens de Cie is het pas een probleem als er informatie en monsters verstrekt worden aan de 
consument. Er ontstaat een discussie over informatie bestemd voor de professionals die zich (bijv. 
door rondslingerende tijdschriften in de wachtkamers) zich toch niet aan het oog van de consument 
onttrekt. Hoe moeten de LS daar mee omgaan? Verder wordt er ook gevraagd wat precies onder 
reclame wordt verstaan. Ook website informatie? 
Hier heeft Cie nog geen antwoord op. Cie wijst erop dat LS reclamemateriaal van tevoren zou 
kunnen goedkeuren, maar dat is bijna onbegonnen werk en reclame verbieden is ook niet zomaar 
mogelijk. 
 
 
3. AOB 

 
• Pesticide: Cie geeft aan op tijdsplanning/ andere delegated acts voorlopig hier niets mee te 

doen (maar wel aanpassen aan nieuwe MRL’s?).  
 
• Een LS wil weten hoe andere LS artikel 15 van de Zuigelingenvoedingsrichtlijn hebben 

geïmplementeerd. De LS zal de vraag nog per mail aan de andere LS toezenden. 
 
• Een LS wil weten hoe LS omgaan met FSG verordening en de verplichte 

voedingswaardedeclaratie in de FIC verordening. De LS meldt dat er een agreement op EU 
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niveau is over de voedingswaardedclaratie. Cie heeft hierover nog niets van SNE vernomen. Dit 
onderwerp komt nog in de Q&A met uitleg over de FIC aan bod. Nu gelden voor de Parnuts in 
ieder geval nog verplichte etiketteringseisen over de voedingswaarde op grond van de huidige 
richtlijnen, dus mogen deze producten niet vrijwillig vóór 2016 aan de FIC voldoen. 

 
• In afwachting van het 2e EFSA rapport zal de volgende expertgroep pas rond eind mei 

plaatsvinden. 14 maart is er nog wel een werkgroep over de classifcatie van bestaande FSMP 
en in april zal er nog in het Permanent Comité over de glutenregelgeving gesproken worden. 

 
• Omdat er bij gedelegeerde besluiten geen voorafgaande stemming van de Raad plaatsvindt, wil 

de Cie de bezwaren van LS in de expertgroep horen en zal de Cie een document maken met 
een korte weergave van wat is besproken (dit komt op de registersite?). 

 
 

 

Den Haag,      16 februari 2014 


