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Verslag van de vergadering van EG-Commissiewerkgroep Voeding 

voor specifieke groepen 

 
Datum : 14 juli 2014 

Commissie : Basil Mathioudakis 

Ned.Delegatie : Marianne van Gemert-Falkena 

 
 
 
Samenvatting  

 
De EG-Commissiewerkgorep Voeding voor specifieke groepen heeft op 14 
juli gesproken bepaalde vereisten voor zuigelingenvoeding en opvolgmelk. 
Verder is er kort gesproken over een guidance voor Dieetvoeding voor 
medisch gebruik (DVMG). Aangezien het vooral een oriënterende 
vergadering was, zijn er nog veel resterende vraagstukken. De volgende 
vergadering zal naar verwachting in de tweede helft van september zijn.  
 

 

Agendapunt 1) Exchange of views on certain elements of the 

future delegated act on infant and follow-on formulae 
 
A. Composition of infant and follow-on formulae 

 

Cie meldt dat de publicatie van het tweede deel van het EFSA rapport gepland is 

voor eind juli. Als er in het werkdocument gerefereerd wordt naar het EFSA advies 

is dat naar het concept dat al eerder gepubliceerd is voor publieke consultatie. 

 

A1. Mandotary ingredients 

Cie concludeert dat er brede steun is van de lidstaten om het (definitieve) EFSA 

advies over te nemen. Dit reflecteert de laatste wetenschappelijke inzichten 
met betrekking tot de stoffen die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling 

van zuigelingen.. 
Een lidstaat of al duidelijk is wat EFSA adviseert over DHA. Volgens de Cie zal 

EFSA vermoedelijk niet adviseren dit veplicht als ingrediënt toe te voegen, 

aangezien er onvoldoende bewijs is van de noodzaak van deze stof, maar EFSA zal 

hier wel een aparte passage aan wijden. 

 

A2. Optional ingredients and claims on these ingredients 
Cie licht toe dat de stakeholders hebben aangegeven dat flexibiliteit nodig is voor 

innovatie, maar dan komen er wel verschillende producten op de markt. Dit maakt 

de beslissing voor ouders moeilijker en zal een extra last op het metabolisme van 

het kind. Ook hebben een aantal LS aangegeven dat EFSA dit moet beoordelen.  

Cie stelt voor om de huidige wijze met betrekking tot optionele ingrediënten te 

handhaven (flexibiliteit), maar claims niet toe te staan (zodat consument niet 

wordt misleid).  

Veel lidstaten geven aan voorstander te zijn van een gecentraliseerde procedure. 

De lidstaten moeten steeds de benefits en safety aspects nagaan en dat is heel 

lastig (er zijn bijv. wel klinische studies maar niet voor zuigelingen). Daarom zou 

deze beoordeling geharmoniseerd moeten worden en door EFSA moeten worden 

gedaan.Voor vitaminen gebeurt dat ook en het gaat hier per slot van rekening om 

een kwetsbare groep.  



 

Een lidstaat vraagt of een gecentraliseerde procedure wel een reële optie voor de 

Cie is en gaat de Cie ook de annex heropenen als er een verzoek door een bedrijf 

wordt gedaan? 

De Commissie antwoordt bevestigend maar zal e.e.a. dan nog wel voorleggen aan 

de EFSA. De Cie vraagt zich af wat de eisen dan zouden moeten zijn. Moet het 

bijvoorbeeld noodzakelijk zijn? De Cie meldt dat het nationale systeem tot nu toe 

wel heeft gewerkt. Als er een indicatie is van een benefit, dan is het aan de 

lidstaten om dit te beoordelen. Er moet sprake zijn van geschiktheid en niet (zoals 

bij claims) van een wetenschappelijke onderbouwing. 

Bij gecentraliseerde procedure wordt alle innovatie tegengewerkt. 

Een lidstaat merkt op dat in hun land het systeem niet werkt. Wat als het al in 

andere lidstaten op de markt is? De lidstaat kent geen apart assessment center 

hiervoor en moet naar de rechter om het van de markt te halen. 

De Commissie attendeert de lidstaat erop dat de beoordeling zich moet richten op 

de geschiktheid, niet op de noodzaak. Het gaat dus niet om risico's, maar om 

benefits.  

Een andere lidstaat steunt de desbetreffende lidstaat. Mogelijk is er toch een 

negatief effect, maar nog niet aangetoond.  

Cie wijst erop dat het hier niet gaat om SME's, maar een paar grote spelers op 

terrein van zuigelingenvoeding. 

Een lidstaat licht toe dat het technische bewijs lastig te verkrijgen is (welk dossier 

en welk niveau van bewijs is voldoende). We moeten bovendien voorzichtig zijn bij 

deze kwetsbare groep. Consumenten weten niet dat deze stoffen nog niet volledig 

bewezen zijn. 

Als voorbeeld wordt probiotica genoemd. Deze moeten bij een bepaalde graad 

verwarmd worden, terwijl zuigelingenvoeding bij een hogere temperatuur moet 

worden verwarmd. 

De Cie verwijst naar het onderzoek van EFSA over probiotica. Dit onderzoek heeft 

geen negatief effect aangetoond. Probiotica is een term die in sommige landen 

wordt gezien als claim. Er is nu een lidstaat die een algemene omschrijving heeft 

aangevraagd voor probiotica en daar kunnen lidstaten op reageren.  

Andere voorbeelden die door lidstaten worden genoemd zijn de verschillende 

combinaties van FOS en GOS en polydextrose. Er is nog te weinig informatie 

voorhanden. Ook is er angst bij een aantal lidstaten dat er nieuwe stoffen als 

enzymen worden toegevoegd. Er zijn ook stoffen die voor andere doeleinden dan 

voor nutritioneel effect worden toegevoegd, zoals smaakstoffen. 

De Cie verzoekt de lidstaten schriftelijke opmerkingen te maken en het standpunt 

te toetsen t.a.v. wel/geen gecentraliseerde procedure bij de Minister. 

Vervolgens vraagt de Cie wat de lidstaten vinden van het voorstel om de 

ingrediënten wel toe te laten, maar claims hierop niet toe te staan. Er zou ook een 

tijdslimiet verbonden kunnen worden waarbinnen bedrijf effect moet laten zien. 

 

A3. Protein hydrolysates as protein sources for infant and follow-on formulae 

Cie licht toe dat dit item losgezien moet worden van claims ten aanzien van eiwit. 

Er is niets geregeld met betrekking tot gehydrolyseerd eiwit. Elk soort mag 

gebruikt worden binnen minimum en maximum gehaltes, mits geschikt en veilig 

(via dossier aangetoond). Echter, er zijn zorgen vanuit de EFSA: we weten niet of 

het allemaal adequate eiwitbronnen (voor de groei en ontwikkeling van zuigeling). 

Het is onbekend wat er gebeurt met de organen van de kinderen als ze zo snel 

worden blootgesteld aan gehydrolyseerde eiwit. 

Het voorstel van de Commissie om per geval bewijs van geschiktheid te eisen voor 

gehydrolyseerd eiwit (optie 2 in het werkdocument) heeft tot gevolg dat er nog 

slechts één soort op de markt mag, want de andere soorten zijn nog niet 

beoordeeld. De Cie vraagt zich af: Is dit gerechtvaardigd en moet er dan niet een 

overgangstermijn gelden? 

 

Een lidstaat geeft aan voorstander te zijn van optie 2: een case by case 

assessment. Er zijn namelijk ook zorgen over de ontwikkeling van allergenen bij de 

toediening van gehydrolyseerde eiwitten. Een andere lidstaat laat weten dat de 

hypoallergene melk (met gehydrolyseerd eiwit) veel gebruikt wordt door moeders 

uit voorzorg, maar meestal ook duurder is. Ook wordt er door een lidstaat het 

belang van een overgangstermijn benadrukt, omdat dergelijke producten nu 

eenmaal al op de markt zijn. 



 

 

De Cie wil graag uiterlijk begin oktober weten van de lidstaten wat er op de markt 

is: of er producten met gehydroyseerde eiwitten op de markt zijn en hoeveel er 

zonder claim zijn toegelaten op de markt. Ook wil de Cie graag weten of er studies 

zijn die een claim/effect onderbouwen. De impact van optie 2 moet namelijk 

geëvalueerd worden.  

 

A4. Maximum amounts for micronutrients 
De Cie legt uit dat EFSA nu een dubbele benadering heeft: 

Er is geen noodzaak om meer toe te voegen dan de minimum waardes, maar er 

worden geen maximum waardes gesteld (want die kunnen niet wetenschappelijk 

onderbouwd worden). De Cie vindt dat er wel maximum waardes nodig zijn.  

Daarom stelt ze twee opties voor: 

Optie 1) de maximum waardes overnemen uit de Richtlijn 2006/141, maar dan 

bestaat het risico dat de UL's (maximum aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor 

zuigelingen) van ijzer, jodium, vitamine A en foliumzuur worden overschreden.  
Optie 2) idem, maar dan voor ijzer, jodium, vitamine A en foliumzuur aanpassen. 

 

Een lidstaat merkt op dat we de UL voor zuigelingen niet kunnen berekenen, dus 

hoe kunnen we dan het probleem berekenen van mogelijke overschrijding? 

De Cie bevestigt dat het meer een theoretische zorg is. 

Een aantal lidstaten vindt het wenselijk om de maximum levels aan te passen, 

want er moet rekening houden worden met het metabolisme van de zuigelingen, 

een kwetsbare groep. 

 

B. Nutrition and health claims in infant formulae 

 

B1. Lactose-related claims 

De Cie legt uit dat vermeldingen lactosevrij en -arm in de toekomst onder de 

Verordening voedselinformatie geregeld worden en dus niet beschouwd zouden 

moeten worden als voedingsclaims onder de Claimsverordening. Het voorstel van 

de Cie is daarom om de vermelding lactosevrij voor zuigelingenvoeding toe te 

staan.  

We willen verder weten wat het minimumgehalte is voor lactose (bij de vermelding 

lactosevrij), maar de EFSA is nog bezig met het berekenen van een minimum 

lactose gehalte. Als nu een op melk gebaseerde drank lactosevrij claimt, kan men 

onder het minimumgehalte uit. Strikt genomen kunnen alleen soyadranken de 

claim lactosevrij voeren. Daarom stelt de Cie voor een minimumgehalte af te 

spreken voor zuigelingenvoeding. 

 

De lidstaten zijn het eens met de benadering van de Cie dat zuigelingenvoeding de 

verklaring "lactosevrij" mag gebruiken. 

Een lidstaat geeft aan veel lactose patiënten (met galoctosaemia) te kennen en 

heeft zorgen dat deze patiënten straks ook "gewone zuigelingenvoeding" met de 

claim lactosevrij gaan consumeren, terwijl eigenlijk alleen soyadrank geschikt is. 

Volgens de Cie betreft dit een ziekte en we praten hier over gezonde zuigelingen.  

 

Twee lidstaten kunnen het voorstel van de Cie steunen om de grenswaarde voor de 

vermelding lactosevrij te stellen op 10 mg/100 kCal lactose, want een lager gehalte 

is niet onmogelijk te handhaven. 

 

De Cie concludeert dat rectificatie ten opzichte van huidige wetgeving in ieder geval 

nodig is.  

 

B2. Nutrition claims on omega-3 content   
De Cie vraagt of er een andere benadering nodig is ten opzichte van opvolgmelk. 

Een lidstaat vindt dat het in ieder geval in lijn moet zijn met de claims in 

claimwerkgroep. Weer een andere lidstaat wil een tijdslimiet aan de claim 

verbinden. Een aantal lidstaten wil verplichte ingredienten niet claimen en andere 

ingrediënten alleen tijdelijk. Het hangt er volgens sommige lidstaten ook vanaf 

welke woorden er gebruikt gaan worden. 

De Cie licht het punt toe: claims voor verplichte ingrediënten bij zuigelingenvoeding 

is niet meer toegestaan, maar de vraag is of we nog wel een overgangstermijn 



 

willen. We moeten ook rekening houden met onze concurrentie met derde landen, 

als we nu alle claims gaan verbieden.  

Cie roept de lidstaten opnieuw op om schriftelijke opmerkingen te sturen naar 

aanleiding van deze discussie. 

 

B3. Health claim on hypoallergenic properties 
De Cie stelt voor om op basis van de bevindingen van EFSA de claim te handhaven 

en de conditions of use te veranderen door specifieke studies te eisen die de claim 

kunnen ondebouwen dat het product het risico op allergie terugdringt.  

Een aantal lidstaten kan deze benadering steunen.  

De Cie informeert bij de EFSA hoe lang een studie zal duren naar deze 

productgroep en de effecten ervan. 

 

 

 
Agendapunt 2) Exchange of views on the guidance on food for special 

medical purposes 

Discussie niet gevolgd. De Cie heeft in ieder geval achteraf de lidstaten om 
commentaar gevraagd met betrekking tot: 

1) De structuur van de guidance; 
2) De aspecten die in de guidance terug moeten komen; 
3) Aanvullende elementen die in de guidance terug moeten komen. 

 
 

 
Agendapunt 3) AOB  

Cie wijst erop dat de vragen die de lidstaten hebben rondgestuurd met name 
betrekking hebben op bestaande regels en niet op de toekomstige wetgeving op 
basis van de nieuwe FSG verordening. Voor die vragen zal een aparte 
expertwerkgroep bijeen moeten komen.  
 
 
Den Haag, 14-8-2014  


