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Samenvatting 

De EG-Commissiewerkgroep Voedselinformatie voor consumenten heeft op 
30 april gesproken over plaatsing op een lijst bij Verordening 1925/2006 
van de stoffen ephedra en yohimbe. Dit onderwerp zal verder in de 
daarvoor bestemde EG-Commisiewerkgroep worden besproken. Ook zijn 
er weer Questions and Answers aan de orde geweest met het oog op een 
gemeenschappelijke interpretatie en uitvoering van de Verordening 
Voedselinformatie 1169/2011. De Cie wil onderscheid maken tussen 
vragen die voortvloeien uit de nieuwe verordening en vragen die uit de 
huidige praktijk voortvloeien. Deze laatste categorie vragen worden op 
een later tijdstip behandeld in een aparte werkgroep. Verder is er 
gesproken over het onderzoek door het Joint Research Center ten aanzien 
van transvetzuren en de vragenlijst die aan de lidstaten is gestuurd. 
Volgende vergaderingdata zijn 23 en 27 juni (één over algemene 
etikettering en één over nano).  
 
 
1. Exchange of views on the inclusion of Ephedra species and 

Yohimbe in Annex III of Regulation (EC) No 1925/2006 on the 

addition of vitamins and minerals and of certain other substances 

to foods. 

De Cie licht toe dat er twee opties zijn voor de behandeling van de stoffen 
Epehdra en Yohimbe: Optie 1) beide stoffen in bijlage A, maar dat kan 
worden aangevochten. Optie 2) ephedra in bijlage A en yohimbe in bijlage 
C. Als een stof op bijlage C staat dan mogen nationale maatregelen van 
kracht blijven. 
Een lidstaat merkt op dat beide stoffen niet zijn aangetroffen op de 
natioale markt en wil deze uitsluiten van EU markt, maar de lidstaat is 
tegen een negatieve lijst. Gedachte van de verrijkingsverordening 
1925/2006 is de kruiden uit te sluiten die ook daadwerkelijk op de markt 
zijn en onveilig zijn. Hiervoor moet je naar andere stoffen (other 
substances) kijken. 
Een aantal lidstaten geeft aan dat er wel producten aanwezig met deze 
stoffen. In ieder geval circuleren dergelijke producten via internet. Deze 
stoffen zijn ook aanwezig in bepaalde geneesmiddelen, dus moeten ze 
verboden worden via bijlage A. Een grote meerderheid sluit zich hier bij 
aan (optie 1) en is voorstander van een geharmoniseerde aanpak, ook al 
is er gebrek aan informatie (risk assessment). Juist bij twijfel moeten deze 
stoffen (uit voorzorg) worden uitgesloten. Een lidstaat meldt over 
onderzoeksresultaten te beschikken die serieuze bijwerkingen laat zien. 
Twee lidstaten vinden optie 2 meer in lijn met EFSA, maar kunnen ook wel 
leven met optie 1. Optie 1 is bovendien makkelijker te handhaven. Men 
vindt dat deze discussie door een daarvoor bestemde EG-
Commissiewerkgroep gevoerd moet worden.  
 



 

De Cie meldt dat er uiteindelijk over 8 stoffen besloten moet worden en we nu alvast 
kijken naar twee daarvan. De stoffen kunnen alleen op een lijst als deze stoffen ook 
daadwerkelijk op de EU markt worden verhandeld (dat kan ook in de vorm van een 
voedingssupplement) en na een risk assessment. De lidstaten en Cie moeten goed 
nagaan wat de consequenties zijn van een dergelijke beslissing voor andere stoffen. 
Dit zal in de daarvoor bestemde EG-Commissiewerkgroep worden besproken.  
 
 
2. Interpretation issues on nutritional labelling – discussion on the basis of 

the revised Questions and Answers document  

De Cie meldt dat het de intentie is om de huidige Q&A-lijst te updaten met de 
belangrijkste/meest prangende vragen. Er worden veel technische vragen gesteld die 
niet specifiek betrekking hebben op de nieuwe verordening. Daarom wil de Cie 
onderscheid maken tussen vragen die voortvloeien uit de nieuwe verordening en 
vragen die uit de huidige praktijk voortvloeien. 
 
Vraag 1 & 2: de lidstaten zijn akkoord. Een lidstaat verwijst nog naar een reeds 
vastgestelde Q&A in het gepubliceerde interpretatiedocument. Deze Q&A zou 
aangevuld moeten worden met de vragen 1 en 2. 
 
Vraag 3) De Cie licht toe dat straks één terminologie (RI) voor macro- en 
micronutriënten verplicht is die wat neutraler is. Voor voedingssupplementen is het 
geen eis is om RI te gebruiken, maar wel een advies gelet op eenduidigheid en begrip 
consument. De lidstaten zijn akkoord. 
 
Vraag 4) De lidstaten zijn akkoord. 
 
Vraag 5) Een lidstaat pleit voor het opnemen van een voorbeeld in het antwoord. 
 
Vraag 6) Voorgesteld wordt om het eerste deel te schappen en te beginnen met “Als 
de producent vrijwillig wil declareren...” Cie is het hiermee eens. Een lidstaat stelt nog 
de vraag of er bij een (vezel)claim ook alle andere nutriënten vermeld moeten 
worden.  
 
Vraag 7) De lidstaten zijn akkoord. 
 
Vraag 8) Een lidstaat geeft aan dat het duidelijk moet zijn dat het een case-by-case 
beoordeling is en dat dit alleen kan als het om verwaarloosbare waarden gaat. 
Verzocht wordt om humidity te vervangen door water. Verder merkt een lidstaat op 
dat koolhydraten uit meer kan bestaan dan suikers en vetzuren.  
Cie vraagt of dit in het aanvullende Q&A document thuishoort. Aantal lidstaten vindt 
dat dit in de guideline on tolerances moet worden opgenomen.Cie geeft aan deze 
issues in de guideline te verwerken en niet in Q&A document op te nemen. 
 
Vraag 10) idem 
 
Vraag 11) Twee lidstaten geven aan dat het ten behoeve van de consument is om 
alles te noemen. Er ontstaat een discussie over het genoemde voorbeeld met olijfolie. 
Olijfolie valt namelijk niet onder de ‘liquid mediums’ in de bijlage bij de verordening. 
Bovendien moet het ‘liquid medium’ geen functie hebben, want anders moet je het wel 
vermelden. Het gaat uiteindelijk om de nutritionele inhoud. 
De Cie zal het antwoord in lijn met bijlage IX brengen vanuit de gedachte wat de 
voedingswaarde is/consument binnenkrijgt en een andere term voor ‘liquid medium’ 
verzinnen (met het voorbeeld van tonijn in olie). 
 
Vraag 12) Een lidstaat merkt op dat als melk wordt toegevoegd, de totale hoeveelheid 
zou moeten worden gedeclareerd. Een andere lidstaat heeft vooral problemen met de 
laatste zin. In lijn met de huidige wetgeving zou het altijd moeten worden 
gedeclareerd `as sold`, dus als er melk aan chocoladepoeder moet worden 
toegevoegd, dan mag het calciumgehalte niet vermeld worden. De vraag rijst of dit 
ook het geval is als er vet en suiker moeten worden toegevoegd. 
 



 

Vraag 13) Na discussie is besloten na te gaan of gejodeerd zout verrijkte voeding is of 
niet. Als het verrijking is dan moet het in de voedingswaardevermelding, maar hoeft 
niet te worden gekwid. Verder is er brede steun om voorgekookt rijst niet te worden 
uit te zonderen van de voedingswaardedeclaratie, omdat dit volgens de definitie in 
Verordening 852 een verwerkt product zou zijn. 
 
Vraag 14) Op verzoek van een lidstaat legt de Cie uit dat het hier gaat om vrijwillige 
informatie die bovenop de verplichte informatie voor bijzondere voedingsmiddelen 
wordt gegeven. De lidstaat wijst erop dat deze kwesties ook besproken worden in de 
werkgroep voor bijzondere voedingsmiddelen in het kader van de nog vast te stellen 
gedelegeerde handelingen van de Cie op basis van de nieuwe FSG verordening. De Cie 
heeft toegezegd contact te zullen opnemen met de FSG collega´s. 
Een andere lidstaat is tevreden met het antwoord, maar heeft nog een vraag voor wat 
betreft lactose Cie erkent dat lactose nog nader besproken moet worden. 
 
Vraag 15) De lidstaten zijn akkoord. 
 
Vraag 16) Volgens de Cie mogen herhalingen alleen in het hoofdgezichtsveld. De 
verordening geeft geen beperking van het aantal herhalingen, maar schrijft wel voor 
dat deze in hetzelfde gezichtsveld moeten staan. 
 
Vraag 17) Een lidstaat meldt dat er veel zuivelproducten zijn die het vetgehalte 
vermelden. Volgens een andere lidstaat is vet voor veel consumenten een criterium 
om een product wel/niet te kopen. Er wordt een studievoorbehoud gemaakt door een 
lidstaat. 
Het gaat hier naar de mening van de Cie om de grens tussen een claim en informatie 
die het product karakteriseert. Dat laatste moet in nationale wetgeving zijn 
neergelegd en valt onder de voedingswaardedeclaratie.  
 
Vraag 18) De Cie licht toe dat de gedachte is dat als de voedingswaarde niet 
verandert, er een uitzondering kan worden gemaakt. Een pragmatische aanpak dus. 
Cie noemt het voorbeeld van curry/kruidenmix. 
Aantal lidstaten kunnen zich vinden in de tekst. Een lidstaat vraagt zich af wat de 
gevolgen van dit antwoord zijn. Cie is het eens dat we hier goed bij moeten stilstaan. 
In sommige aroma’s zit bijv. natrium. Willen we dit uitsluiten van de 
voedingswaardedeclaratie?  Een lidstaat merkt op dat dit afhangt van hoeveel er 
overblijft in product. 
 
 
3. Input by Member States and exchange of views on the Commission Report 

on Trans Fats (Article 30(7) of Regulation (EU) No 1169/2011) 

Er wordt een presentatie gegeven door het Joint Research Centrum (JRC), het bureau 
dat voor de Cie het onderzoek over transvetzuren uitvoert. Het JRC licht toe dat het 
zowel onderzoek doet naar dierlijk transvet als naar gedeeltelijk gehydrogeneerd 
plantaardig vet. EFSA advies wordt hierin ook meegenomen. Veel producten bevatten 
minder dan 2% transvet of helemaal geen transvet. Transvetrijke producten zijn bijv. 
biscuits, cakejes en gebak. Slechts vier lidstaten hebben consumptiegegevens van de 
hele bevolking.  
Het JRC verzoekt de lidstaten om bij het invullen van de vragenlijst over transvetzuren 
vooral nieuwe gegevens te betrekken, evt. met een onderscheid tussen dierlijk vet en 
plantaardig vet. Het literatuuronderzoek naar etikettering zal vooral buiten de EU 
plaatsvinden. Er komt geen aparte aparte EFSA risk assessment vanwege tijdgebrek. 
Benadrukt wordt dat de deadline voor de vragenlijst over transvetzuren 19 mei is, 
want in juni moet het conceptrapport aan de Cie worden gepresenteerd. Er wordt een 
nog een aparte meeting met stakeholders georganiseerd over de nieuwe verordening 
en daarbij zal ook dit aspect inzake transvetzuren worden belicht. 
Vervolgens wordt geïnventariseerd wat de lidstaten al doen/van plan zijn op dit terrein 
en wat de ervaringen tot nu toe zijn. Ook wordt er gepolsd hoe de lidstaten denken 
over een gemeenschappelijke EU-aanpak. Een lidstaat meldt goede ervaring te hebben 
met een nationale wettelijke norm. Dit werd goed door het bedrijfsleven opgepakt. Er 
is nu nog maar 6% overschrijding in dat land, vooral in de fast food sector. Een 
andere lidstaat laat weten dat transvet onderdeel is van twee programma’s, maar de 



 

vraag die in dat land gesteld wordt is door welk vet het transvet wordt vervangen. 
Ook speelt er de vraag wat precies onder transvet moet worden verstaan: dierlijk 
en/of plantaardig vet. De Cie wijst erop dat EFSA geen onderscheid maakt qua 
gezondheid en de consument zal ook geen onderscheid tussen beide soorten transvet 
maken. Er is nog een lidstaat die een wettelijke norm kent sinds 2009, waarbij een 
verbod geldt van producten met meer dan 2% transvet. Verder laten een aantal 
lidstaten weten voorstander te zijn van een EU-norm. Omdat het de consument weinig 
zegt en omdat het voornamelijk niet-voorverpakte levensmiddelen betreft (zoals 
gebak), zal verplichte etikettering waarschijnlijk weinig uithalen. 
 
 
4. Interpretation issues on general labelling – discussion on the basis of the 

revised Questions and Answers document (questions on meat labelling will 

be omitted in view of a forthcoming specific meeting on those issues) 

Vraag 1) De lidstaten zijn akkoord. 
Vraag 2) Een lidstaat heeft problemen met de eerste alinea. 
Overige Q&A’s worden volgende vergadering besproken. 
 
 
5. AOB 

• Volgende vergaderingdata zijn 23 en 27 juni. Eén vergadering wordt gewijd aan 
algemene etikettering. De andere vergadering zal over nano gaan en hoe nu 
verder. 

• Een aantal lidstaten vraagt de Cie wannneer zij iets gaat doen aan de minima en 
maxima voor micronutriënten en verzoeken om dit op korte termijn op te pakken. 

 

 

 

Den Haag, 8 mei 2014 


