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Verslag van de vergadering van Commissiewerkgroep Voeding 

voor specifieke groepen 

 
Datum : 19 mei 2016 

Commissie : Jacques Humieres 

  Dora Szentpaly-Kleis 

  Stephanie Bodenbach 

Ned.Delegatie : Erika Smale 
 
 
Samenvatting 

De Commissiewerkgroep Voeding voor specifieke groepen heeft op 19 mei 
2016 gesproken over: 
- Een concept gedelegeerde handeling over de dagelijkse voeding 

volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing; 

- Het rapport van de Commissie over peutermelk. 

 
 
1. Exchange of views on the delegated act to be adopted on total 

diet replacement for weight control on the basis of the Working 

Document 
 
De Commissie heeft een eerder voorstel voor een gedelegeerde handeling 
over de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor 
gewichtsbeheersing (TDR) aangepast aan de hand van reacties van 
lidstaten op een schriftelijke consultatie eerder dit jaar. De punten die 
hierbij aan de orden kwamen zijn samenstelling (o.a. eiwit, linolzuur, 
choline), voedingsvezel, voedings- en gezondheidsclaims en enkele 
verplichte vermeldingen op het etiket. 
 
Samenstelling 
De industrie heeft aangegeven dat met de voorgestelde normen voor met 
name eiwit, linolzuur en choline er een onwerkbare situatie is komen te 
ontstaan om TDR’s met een zeer laag caloriegehalte tussen 600 en 800 
kcal/dag (VLCD) te produceren qua textuur, smaak, betaalbaarheid en 
houdbaarheid.  
De Commissie heeft met de EFSA en het Joint Research Centre (JRC) 
hierover gesproken en geconstateerd dat het niet onmogelijk is dergelijke 
producten met de voorgestelde normen te produceren, maar wel erg 
lastig. Daarom is er een overgangstermijn van 5 jaar opgenomen in de 
gedelegeerde handeling. 
In de schriftelijke consultatie hebben enkele lidstaten (waaronder NL) 
aangegeven zorgen te hebben over de samenstellingseisen ten aanzien 
van procestechnische problemen en acceptatie door de doelgroep. Echter 
de grote meerderheid van de lidstaten heeft hier geen opmerking bij. De 
Commissie vraagt de lidstaten die zorgen hebben geuit met 
wetenschappelijk onderbouwde compromisnormen te komen.  
Er wordt door de betreffende lidstaten aangegeven dat in de EFSA-opinie 
nogal boute conclusies zijn getrokken terwijl in de uitleg ervan meer 
nuancering zit. Er wordt door de EFSA bijvoorbeeld voor eiwit een range 
van 50 tot 105 g/dag als veilig en effectief aangegeven, terwijl voor de 



 

norm een theoretische berekening is maakt, uitkomend op 75g/d. Ook 
voor de vetzuren en choline is de uitleg in de EFSA-opinie breder te 
interpreteren dan de uiteindelijke conclusie. De onderbouwing voor een 
genuanceerder normstelling voor de samenstelling zit dus al in de EFSA-
opinie.  
De huidige producten zijn in de afgelopen decennia geoptimaliseerd qua 
veiligheid, houdbaarheid en textuur, binnen de huidige nationale 
regelgeving. Afgelopen jaren zijn er geen problemen geweest met 
veiligheid en effectiviteit. Door nu de samenstelling drastisch te 
veranderen (50% meer eiwit, 4x meer linolzuur, hoog cholinegehalte) 
wordt veiligheid, smaak, textuur en prijs een zeer grote uitdaging. De 
vraag is of de doelgroep dergelijke producten straks accepteert en kan 
betalen. Eén van de lidstaten concludeert dat als het doel van de 
gedelegeerde handeling is om VLCD’s van de markt te halen het 
voorliggende voorstel prima is. 
De Commissie geeft aan dat de EFSA opnieuw naar het cholinegehalte gaat 
kijken en vanwege vragen over het maximum magnesiumgehalte kan dit 
ook nog een keer bij de EFSA worden nagevraagd. 
Enkele lidstaten geven aan dat ze het belangrijk vinden dat voedingsvezel 
een verplicht ingrediënt wordt. De Commissie geeft aan dat op basis van 
de EFSA opinie dit een vrijwillig toe te voegen ingrediënt is. 
 
Etikettering 
• Naam van product: er is gevraagd om de TDR’s van een duidelijk 

productnaam te voorzien zodat het voor de doelgroep duidelijk is welke 
producten geschikt zijn. De Commissie heeft hiervoor de naam uit 
Verordening 609/2013 overgenomen ‘total diet replacement for weight 
control’. Er wordt gevraagd of dit wel een geschikte naam is, omdat 
hier gewichtsbeheersing (weight control) staat terwijl het om 
gewichtsverlies (weight loss) gaat. Bovendien mogen 
maaltijdvervangers een gezondheidsclaim over gewichtsverlies dragen. 
In het winkelschap kan dit verwarrend zijn voor de consument. Een 
enkele lidstaat geeft aan dat dit niet perse een probleem is omdat op 
een TDR moet worden vermeld dat het product bedoeld is voor 
gezonde personen die overgewicht hebben of obees zijn en die willen 
afvallen. 

• Er is een aanvullende verplichte vermelding opgenomen: a statement 
that the product should be not used by pregnant or lactating women, 
adolescents or by individuals in medical condition without the advice of 
health care professional. Er worden nog wat tekstsuggesties 
meegegeven aan de Commissie. 

• Er is een artikel opgenomen dat het niet is toegestaan voedings- en 
gezondheidsclaims te maken bij TDR’s. Hierbij is een uitzondering 
gemaakt voor voedingsclaims over voedingsvezel. Gevraagd wordt of, 
in afwijking van de verordening over voedselinformatie, voedingsvezel 
verplicht in de voedingswaarde van TDR’s kan worden vermeld. De 
Commissie zal dit nagaan en de tekst aanpassen.  

 
De Commissie zal de tekst aanpassen op basis van de opmerkingen in de 
vergadering en vervolgens intern voorleggen. 
 
 
2.  Discussion on the rules applicable for young child formulae 

after 20 July 2016  
 
De Commissie heeft eind maart het rapport over peutermelk gepubliceerd. 
Het rapport ligt nu bij het EP en de Raad. In tegenstelling tot wat lidstaten, 
industrie en NGO’s hadden verwacht naar aanleiding van discussies vorig 
jaar geeft de Commissie in het rapport aan dat er voor peutermelk geen 
specifieke regelgeving komt, maar dat dergelijke producten onder de 
gewone levensmiddelen zullen vallen. 



 

Aangezien in een aantal lidstaten peutermelk niet als dieetvoeding maar 
als gewoon levensmiddel word verkocht, wil de Commissie weten of deze 
lidstaten problemen ondervinden binnen de horizontale regelgeving.   
De betreffende lidstaten geven aan dat ze onder andere problemen 
voorzien met de naam van de productcategorie. Is peutermelk of 
groeimelk een claim die gezien moet worden als algemene 
gezondheidsclaim waarbij een specifieke gezondheidsclaim, in dit geval 
een kinderclaim, gemaakt moet worden? Er zal via de verordening over 
voedselinformatie of eventueel via de claimsverordening iets geregeld 
moet worden voor de benaming van de productcategorie. Daarnaast geven 
de lidstaten aan dat in de verrijkingsverordening minima en maxima 
ontbreken voor inname van vitaminen en mineralen door kinderen tussen 
1 en 3 jaar. Bovendien moet onder de horizontale regelgeving de 
voedingswaarde op het etiket gerefereerd worden aan volwassenen, het is 
voor de consument beter dit te specificeren voor kinderen tussen 1 en 3 
jaar. 
Lidstaten die peutermelk als dieetvoeding hanteren, waaronder NL, geven 
aan dat het teleurstellend is dat in het rapport peutermelk onder de 
horizontale regelgeving wordt geschaard. Er wordt aangegeven dat 
lidstaten het niet wenselijk vinden dat er nationale regelgeving komt, de 
wens is geharmoniseerde EU-regelgeivng en het liefst specifieke 
regelgeving voor peutermelk.  
Een belangrijk punt is dat per 20 juli 2016 de huidige regels voor 
peutermelk (dieetvoeding) vervalt. De lidstaten die peutermelk als 
dieetvoeding hanteren vragen de Commissie hoe om te gaan met de korte 
tijd tot 20 juli en hoe marktverstoring te voorkomen. De Commissie erkent 
dat de tijd te kort is voor de industrie om te anticiperen op de nieuwe 
situatie. 
 
In afwachting van wat het EP en de Raad doet en het oplossen van hiaten 
in de horizontale regelgeving met betrekking tot productnaam, 
referentieinnames voor kinderen tussen 1 en 3 jaar, minima en maxima 
voor vitaminen en mineralen etc. vraagt de Commissie de lidstaten vanaf 
20 juli coulant met de handhaving om te gaan. De Commissie geeft hierbij 
niet aan hoe dit juridisch gedekt is en wat de termijn zou moeten zijn. 
De Commissie geeft aan dat de industrie kan vragen om derogatie van de 
verrijkingsverordening voor minima en maxima voor vitaminen en 
mineralen (verordening 1925/2006 artikel 6.6). Vervolgens zal de EFSA 
dan worden gevraagd voor een advies hierover.  
 
 
3. AOB 

Er zijn enkele lidstaten die problemen voorzien met de overgangsperiode 
voor zuigelingenvoeding en voeding voor medisch gebruik. Er blijken 
juridische bezwaren als producten conform de oude en de nieuwe 
regelgeving naast elkaar in het winkelschap staan. Enkele lidstaten 
(waaronder NL) geven aan dat dit inherent is aan een overgangsperiode, 
maar dat producten wel in z’n geheel aan de oude of aan de nieuwe 
regelgeving moeten voldoen. 
 
 
 
Den Haag, 20 mei 2016  

 


