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Verslag van de vergadering van Ccommissiewerkgroep 
Nieuwe Voedingsmiddelen (CAFAB) 
 

Datum  :  22 februari 2017 

 

Commissie : Rafael Pérez-Berbejal, Ivona Babić, Lukasz Nadolny,  

Takis Daskaleros, Agnieszka Turek, Jan Baele (allen 

DG Santé) 

EFSA  :  Wolfgang Gelbman  

Ned. Delegatie  : Ana Viloria (VWS) 

  Clemens van Rossum (CBG)    

 

 

Samenvatting 

Unit G5 (Alerts, traceability and Committees) gaf een presentatie over meldingen 

binnen het RASFF-systeem, die verband houden met nieuwe voedingsmiddelen. De 

Commissie besprak conceptversies voor drie uitvoeringsverordeningen in het kader 

van Verordening 2015/2283 met de lidstaten, en  lichtte de stand van zaken toe. 

In de vergadering is gesproken over twee nieuwe voedingsmiddelen waarvoor een 

toelatingsbesluit wordt voorbereid. De Commissie en lidstaten wisselden ook 

informatie uit over lopende beoordelingsprocedures en over de status van een 

aantal producten. 

 

 

Agenda 

 

Agendapunt 1. Vaststelling agenda 

De Commissie licht toe dat de agendapunten 2, 3 en 4 eerder zijn besproken in de 

ad-hoc werkgroep die betrokken is bij het voorbereiden van 

uitvoeringshandelingen die zijn aangekondigd in Verordening 2015/2283. De 

volgende vergadering van deze ad-hoc werkgroep, waarin een tiental lidstaten zijn 

vertegenwoordigd, is gepland op 14 maart. Dan zullen de desbetreffende 

documenten opnieuw worden besproken, rekening houdend met de inbreng van 

alle lidstaten. 

 

Agendapunt 2. Uitvoeringshandeling volgens artikel 4 van Vo. 2015/2283  

Dit artikel gaat over procedure voor het vaststellen van de status van nieuw 

voedingsmiddel. Levensmiddelenbedrijven kunnen bij twijfel over de status van 

een bepaald product een lidstaat consulteren. Bij de afhandeling van een verzoek 

daartoe zullen de lidstaten en de Commissie een rol hebben. De Commissie 

presenteert een conceptversie voor een uitvoeringsverordening, die de 

desbetreffende procedure omvat, en waarin al veel reacties van de lidstaten in de 

ad-hoc werkgroep zijn verwerkt. Commentaren bij de bespreking van het 

document in de vergadering gaan onder meer over eventueel op te nemen 

definities, over de vorm en inhoud van verzoeken door firma’s, en over de wijze 

van informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen. Ook de besluitvorming 

binnen de procedure vergt de nodige discussie. De Commissie zal de opmerkingen 
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verwerken. Na bespreking in de ad-hoc werkgroep op 14 maart zal het onderwerp opnieuw 

aan de orde komen in de volgende CAFAB-vergadering op 3 april. 

 

Agendapunt 3. Uitvoeringshandeling volgens artikel 13 van Vo. 

2015/2283 

Dit artikel gaat over vaststelling van administratieve en wetenschappelijke 

voorschriften voor autorisatie-aanvragen. De Commissie bespreekt een 

conceptversie voor een uitvoeringsverordening met de lidstaten, waarin al veel 

commentaren zijn verwerkt van de ad-hoc werkgroep en van EFSA. In het 

bijzonder wordt besproken hoe de omschrijving van de voorgestelde toepassingen 

van het nieuwe voedingsmiddel zou kunnen worden geharmoniseerd, bijvoorbeeld 

door gebruik te maken van de indeling in categorieën volgens het FoodEx2-

systeem van EFSA. Verder wordt gesproken over het toetsen van de geschiktheid 

van een dossier vóór de eigenlijke veiligheidsbeoordeling door EFSA, over de 

informatie-uitwisseling tijdens de procedure, en over het opnemen van 

voorschriften in verband met het toepassen van overgangsmaatregelen die in 

Verordening 2015/2283 zijn vastgelegd. De Commissie zal de opmerkingen 

verwerken. Na een tussentijdse bespreking in de ad-hoc werkgroep op 14 maart 

zal een volgende versie worden voorgelegd aan CAFAB op 3 april, ter 

voorbereiding op een zo spoedig mogelijke besluitvorming in SCoPAFF, naar 

verwachting voor de zomer. 

 

Agendapunt 4. Uitvoeringshandeling volgens artikel 20 van Vo. 

2015/2283 

Dit artikel gaat over vaststelling van administratieve en wetenschappelijke 

voorschriften voor traditionele levensmiddelen uit derde landen. Ook voor deze 

uitvoeringsverordening zijn al veel commentaren van de ad-hoc werkgroep en van 

EFSA verwerkt in de concepttekst. In het document zijn voorschriften opgenomen 

voor de nieuwe notificatieprocedure voor dit type voedingsmiddelen, maar ook 

voor de autorisatieprocedure die kan worden gevolgd in het geval dat met redenen 

omklede bezwaren tegen een notificatie zouden worden ingebracht door lidstaten 

of door EFSA. Ook bij dit document wordt gesproken over de mogelijkheid  om 

voorschriften op te nemen in verband met het toepassen van 

overgangsmaatregelen die in Verordening 2015/2283 zijn vastgelegd. De 

Commissie streeft ernaar om voor het vaststellen van de uitvoeringsverordening 

volgens artikel 13 een identiek tijdspad te volgen als voor die volgens artikel 20. 

 

Agendapunt 5. Taxifolin-rich extract from Dahurian Larch 

De aanwezige vertegenwoordiger van EFSA geeft een toelichting op de positieve 

EFSA opinie over dit product, waarna de Commissie en de lidstaten een 

concepttekst voor een toelatingsbesluit en de daarbij behorende bijlage bespreken. 

De aanvraag betreft gebruik in voedingssupplementen, maar ook in enkele 

categorieën reguliere voedingsmiddelen (niet-alcoholische dranken, yoghurt en 

chocola). Enkele lidstaten vinden het problematisch dat voor een 

etiketteringsmaatregel voor die toepassingen wordt voorgesteld om consumptie 

door kinderen jonger dan negen jaar te voorkomen. Dit is vanuit 

handhavingsoogpunt wellicht lastig te realiseren en bovendien ontbreekt in de 

EFSA opinie een onderbouwing voor het uitzonderen van deze populatiegroep. 

Daarom zal de Commissie aan EFSA vragen om een aanvullende innameschatting 

voor kinderen jonge dan negen jaar te beoordelen, als de aanvrager instemt met 

die aanpak. 
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Agendapunt 6. Tolerase G 

Ook voor dit product is een concepttekst voor een toelatingsbesluit opgesteld door 

de Commissie, op basis van een positief advies van EFSA. De EFSA opinie wordt 

toegelicht en de Commissie en de lidstaten bespreken het conceptbesluit en de 

bijlage daarbij. Daarbij komen een aantal tekstuele en technische details aan de 

orde, maar ook vragen over de samenhang met eventuele claims, en over de 

doelgroep voor dit product. In dat verband wordt ook besproken of specifieke 

aanvullende etikettering nodig en wenselijk zou zijn. De Commissie zal de tekst 

van de toelatingsbesluit aanpassen en aan de LS toesturen voordat de inter-

service consultation begint.  

 

Agendapunt 7. Status of phytoglycogen 

Eén van de lidstaten verzocht om een vraag over de novel food status van dit 

product te bespreken, die daar was ingediend. Het gaat in dit geval om een 

product, dat via een gepatenteerd proces uit maïs wordt geïsoleerd. De werkgroep 

besprak een aantal overwegingen die in dat kader van belang zouden kunnen zijn, 

evenals de vraag of een notificatieprocedure toepasselijk zou kunnen zijn, op basis 

van een vergelijking met amylopectine, dat al op de 

markt is. 

 

Agendapunt 8. Stevia 

Opnieuw werd gesproken over de status van Stevia rebaudiana, maar een 

definitieve conclusie werd ook nu niet bereikt. Een centraal punt in de discussie is 

het feit sommige lidstaten ‘kruidenthee’ (herbal teas/infusions) als een bijzondere 

categorie voedingsmiddelen beschouwen, vergelijkbaar met 

voedingssupplementen. Daarom beschouwen die lidstaten de genoemde 

geschiedenis van gebruik van gedroogd blad van Stevia rebaudiana slechts 

significant voor de categorie kruidenthee, maar niet voor levensmiddelen in het 

algemeen. 

 

Agendapunt 9. RASFF-criteria voor Nieuwe Voedingsmiddelen  

Dhr Baele van Unit G5 (Alerts, traceability and Committees) presenteert een 

overzicht van RASFF meldingen uit de periode 2012-2016, die betrekking hebben 

op nieuwe voedingsmiddelen. De Commissie benadrukt dat het RASSF-systeem 

niet alleen wordt gebruikt voor het melden van (ernstige/acute) 

gezondheidsrisico’s. Naast zulke waarschuwingen worden ook mededelingen 

rondgestuurd ter informatie. Dat is relevant voor nieuwe voedingsmiddelen 

waarvoor nog geen risicobeoordeling is gedaan, en voor voedingsmiddelen 

waarvan vooralsnog niet duidelijk is of ze als nieuw voedingsmiddel moeten 

worden beschouwd. De Commissie wijst er op dat er naast RASFF ook andere 

systemen worden gebruikt om informatie uit te wisselen, namelijk in het kader van 

administrative assistance and cooperation (AAC), en food fraude (FF). Er zijn 

plannen om deze systemen te integreren in één IT-tool. De commissie stelt dat het 

onderwerp later zal terugkomen op de agenda, en nodigt de lidstaten uit om 

eventuele opmerkingen door te geven over de gepresenteerde lijst met meldingen 

voor nieuwe voedingsmiddelen. Ook wordt aan de lidstaten gevraagd om na te 

denken over te hanteren criteria voor zulke meldingen via het RASFF-systeem.  

 

Agendapunt 10. Update autorisatie-aanvragen 

Vanwege de volle agenda heeft de Commissie voor deze vergadering geen nieuw 

overzicht van lopende aanvragen verspreid. Wel heeft men een aantal recente 

aanvragen toegevoegd aan de openbare lijst op de website 

(http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_applications-

status_en.pdf ). De Commissie gaf mondeling informatie over recente 
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ontwikkelingen voor enkele dossiers die in behandeling zijn. De stand van zaken voor de 

besproken dossiers is bijgewerkt in de overzichtstabel aan het eind van dit verslag. 

 

Agendapunt 11. Any other Business 

Eén lidstaat vroeg naar de status van producten waarop hogedruk pasteurisatie is 

toegepast, een proces dat eerder werd besproken in het kader van 

voedselhygiëne. Gelet op Artikel 1(2)(f) van Verordening 258/97 zal van geval tot 

geval moeten worden bezien of een dergelijk eindproduct als nieuw 

voedingsmiddel moet worden beschouwd, ook als het proces op zichzelf niet als 

novel wordt beschouwd. Een andere lidstaat vroeg aandacht voor producten op het 

grensvlak van medicijnen en voedingsmiddelen, maar vanwege tijdgebrek was 

hierover slechts een korte uitwisseling van informatie mogelijk. 

 
 

Den Haag 2017 
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 Productomschrijving Status beoordeling  
(IA: initial assessment / eerste beoordeling) 

 

90* D-Ribose Er zijn bezwaren van lidstaten 

118 Taxifolin Zie agendapunt 6  

119 Selenite triglycerides EFSA is bezig met de beoordeling 

127 Cranberry extract powder EFSA is bezig met de beoordeling 

137  Tolerase Zie agendapunt 7 

144 Pyrroloquinoline Quinone Disodium  
Salt 

EFSA is bezig met de beoordeling 

149 Frying and cooking fats with added 
phytosterols 

EFSA is bezig met de beoordeling 

151 Sporopollenin shells Er zijn bezwaren van lidstaten 

153 Synthetic L-ergothioneine De Commissie zal een concept 
toelatingsbesluit voorleggen aan 
SCoPAFF op 27 maart. 

154 1-Methylnicotinamide chloride (1-
MNA) 

EFSA is bezig met de beoordeling 

160 EstroG-100 EFSA is bezig met de beoordeling van 
aanvullende informatie 

165 Hydroxytyrosol De beoordeling door EFSA is afgerond 

168 2'-Fucosyllactose De toepassing is beperkt door de 
aanvrager. De Commissie stelt een 
concept toelatingsbesluit op. 

169 DeltaGold® tocotrienol EFSA is bezig met de beoordeling 

170 Alginate-Konjac-Xanthan 
Polysaccharide Complex (PGX) 

EFSA is bezig met de beoordeling 

179 Hoodia parviflora EFSA is bezig met de beoordeling 

180 Ecklonia cava phlorotannins EFSA is bezig met de beoordeling 

182 Dimagnesiummalaat  EFSA is bezig met de beoordeling 

183 Xylo-oligosaccharide (XOS) Wachten op firma antwoord na 
bezwaren lidstaten 

185 Betaïne EFSA is bezig met de beoordeling 

186 Dicalciummalaat EFSA is bezig met de beoordeling 

187 N-acetyl-D-neuraminezuur EFSA is bezig met de beoordeling 

191 Phosphatidylserine and phosphatic 
acid standardised phospholipid 
powder product (Memreeplus

TM
-

40P)   

Het door Finland opgestelde 
toelatingsbesluit zal door de 
Commissie worden vertaald. 

197 Inositol-stabilised Arginine Silicate EFSA beoordeling gevraagd 

205 UV treated mushroom IA is gereed (positief). Wachten op 
commentaren 
lidstaten. 

206 HydroFibre Nieuwe aanvraag 

207 EPA-rich oil derived from the 
microalgae Phaeodactylum 
tricornutum 

Nieuwe aanvraag 

208 UV-treated mushroom Nieuwe aanvraag 

209 Refined shrimp peptide concentrate Nieuwe aanvraag 

210 Phenylcapsaicin Nieuwe aanvraag 

211 Chia seeds in fruit spreads, 
extension of use. 

Nieuwe aanvraag 

 
*) dezelfde aanvraag staat ook onder 192 op de lijst met alle nieuwe informatie inclusief 
herziene samenvatting 


