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Gemeenschappelijke vergadering 
WetCom – RadCom (21/02/2020)

Debat over veranderende consumptiepatronen: 
hoe moeten we hierop inspelen?

Veranderende consumptiepatronen: 

wat met de voedselveiligheid?
symposium (03/12/2019)



Context: Nieuwe consumentenkeuzes

• De wens om voedselverspilling en voedselverliezen te verminderen

• Een keuze voor herbruikbare en biologisch afbreekbare verpakkingen

• Een voorkeur voor meer plantaardige levensmiddelen 

• Een voorkeur voor het rauw consumeren van voeding

• Een voorkeur voor lokaal geproduceerde levensmiddelen

• Een interesse voor alternatieve eiwitbronnen (algen, insecten,...)

• Interesse in clean label (weinig bewaarmiddelen)

• Meer consumptie buitenshuis
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Voorbeelden van nieuwe levensmiddelen en 
nieuwe consumptietrends

• Alternatieve eiwitbronnen
• Microbiële biomassa afkomstig van bacteriën of schimmels (toxines)
• Insecten (allergieën, microbiologische risico’s)
• Algen: microalgen en zeewier (toxines)
• Eendenkroos

• Kweekvlees

• Super food – gojibes; eetbare bloemen en zelfgeplukte kruiden/bloemen
• Diepvriesgroenten als kant-en-klaar gebruiken

Voedselveiligheidsrisico's: Intrinsiek aan het product en als gevolg van 
de omgeving
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Voedselveiligheidsrisico’s geassocieerd met 
een plantaardig dieet

• Antinutrionele factoren (lectines, enzyme-inhibitoren,...)

binden met voedingsstoffen zoals eiwitten, vitaminen en mineralen, en verlagen 

de absorptie

• Giftige stoffen bv. mycotoxinen

• Allergene eiwitten
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Voorbeelden voedselveiligheidsrisico’s: allergenen

• Allergene eiwitten meer aanwezig in planten dan in vlees 

• Kruisreactiviteit tussen allergenen
d.w.z. kikkererwtenallergie - linzen, erwten

schaaldieren – insecten

• Verhoogde consumptie van allergene eiwitten
• Waarschijnlijke verhoging van het aantal patiënten
• Waarschijnlijke verhoging van het aantal allergene voedingsmiddelen
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Voorbeelden voedselveiligheidsrisico’s: 
mycotoxinen

• Giftige secundaire metabolieten van schimmels (Aflatoxinen, …)

• Aanwezigheid in levensmiddelen
• Plantaardige voedingsmiddelen: schimmelinfectie van planten

• Verhoging van het risico
• Bv. ten gevolge van de klimaatverandering (aflatoxine in maïs in de EU,…)

6



Voorbeelden voedselveiligheidsrisico’s: andere 
chemische gevaren

Procesverontreinigingen

bijv. acrylamide bij verwerking plantaardige bronnen, ..

Nikkel
Plantaardig voedsel is een belangrijkste bron van nikkel in het dieet

Cacao (chocolade), granen, noten en pinda’s

Toxisch (reproductiestoornissen bij dieren)

Reeds een bezorgdheid bij huidige consumptiepatronen
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Voorbeelden voedselveiligheidsrisico’s: 
nieuwe (verpakkings)materialen
Onverwachte migratie van componenten naar de voeding
Bijv. Migratie van melamine afkomstig van de lijmen van biologisch afbreekbare
materialen (bamboo,…)
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Voorbeelden voedselveiligheidsrisico’s: 
microbiologische gevaren
(Onverwachte) microbiologische gevaren

• Gerelateerd aan een consumptiepatroon met minder 

verwerkt voedsel, technologische processen zoals kieming 

en fermentatie

• Clean label (gebruik van minder bewaarmiddelen,…)

• Meer kant-en-klare maaltijden, meer consumptie 
buitenshuis; aandacht nodig voor menselijke hygiëne (vb. 
virussen) en bewaartemperatuur en tijd
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Hoe deze veranderende consumptiepatronen 
tijdig opsporen?
• Nationale consumptiegegevens: 

• Algemeen overzicht van de bevolking 

• Traag : niet geschikt voor het vaststellen van trends + recentste gegevens afkomstig uit 2014

• Probleem met beschikbaarheid van ruwe data voor risico-evaluatie

• Nieuwe methoden om gegevens te verzamelen?

• Klantenkaarten (privacykwesties!), via sociale media (Twitter-screening), …

• Nog geen eenvoudige oplossing voor het betrouwbaar vastleggen van verbruiksgegevens

• Meer data nodig om de blootstelling correct in te schatten voor een risico-evaluatie !
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“Take home messages”
• Verhoogde consumptie van (plantaardig) eiwitrijk voedsel

• Wordt aanbevolen in de voedingsrichtlijnen maar voedselveiligheidsrisico’s 
werden niet in acht genomen

• Verhoogde blootstelling aan diverse (chemische) gevaren

• Verergeren van risico’s voor bepaalde gevaren + nieuwe risico's introduceren

• Bepaalde consumentengroepen met verhoogde risico’s

• Aandacht voor microbiologische gevaren 
• Rauw voedsel, gebruik van minder bewaarmiddelen,..

• Nieuwe soorten verpakkingen
• Onverwachte blootstelling aan chemische verontreinigingen
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Wat kunnen we concreet doen met deze “take-
home” boodschappen?

Que peut-on faire concrètement avec ces 
messages à retenir ?

DOEL VAN HET DEBAT /OBJECTIF DU DÉBAT 
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Hoe omgaan met nieuwe consumentenkeuzes?

1. Een voorkeur voor meer plantaardige levensmiddelen 

2. Een keuze voor herbruikbare en biologisch afbreekbare verpakkingen

3. Verminderen van voedselverspilling en voedselverliezen

4. Een voorkeur voor het rauw consumeren van voeding

5. Interesse in clean label (weinig bewaarmiddelen)

6. Een interesse voor alternatieve eiwitbronnen (kweekvlees, insecten,...)
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1. Een voorkeur voor meer plantaardige levensmiddelen
+ Een interesse voor alternatieve eiwitbronnen (algen, soja,...)

Dient de consument/producent beter geïnformeerd te 
worden over de risico’s?

Faut-il mieux informer le consommateur/fabricant au sujet 
des risques ?

14

1. Préférence pour un régime basé sur davantage de 
denrées alimentaires d'origine végétale
+ Intérêt pour les sources alternatives de protéines (algues, soja...)



2. Een keuze/beleid voor herbruikbare en biologisch 
afbreekbare verpakkingen

Is de consument/producent/overheid voldoende op de hoogte dat 
“natuurlijke” materialen niet altijd veilig zijn?

Kent de consument de gevaren van herbruikbare verpakkingen?

15

2. Choix/politique en matière d’emballages réutilisables et 
biodégradables

Le consommateur/le fabricant/l’autorité est-il/elle suffisamment au 
courant que des matériaux “naturels” ne sont pas toujours sûrs ?

Le consommateur connait-il les dangers des emballages 
réutilisables?



3. Verminderen van voedselverspilling en voedselverliezen

Dient er een wijziging te komen van de waarschuwing “ten 
minste houdbaar tot”? Waarom?

Faut-il modifier l'avertissement « à consommer de 
préférence avant le » ? Pourquoi ?
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3. Réduction du gaspillage alimentaire et des pertes 
alimentaires



4. Een voorkeur voor het rauw consumeren van voeding
bv. rauw eten van diepvriesgroenten

Moeten bedrijven hier rekening meer houden in de 
autocontrole? 

Moet de communicatie naar de consument beter?

Les entreprises doivent-elles en prendre davantage compte 
dans leur autocontrôle ? 
La communication vis-à-vis du consommateur doit–elle 
être meilleure ? 17

4. Préférence pour la consommation d’aliments crus
par ex. manger des légumes surgelés crus



5. Interesse in clean label (weinig bewaarmiddelen)

Krijgen de consumenten voldoende informatie over de 
risico’s van het verminderen of vervangen van 
bewaarmiddelen?
Zijn de operatoren zich voldoende bewust van de risico’s?

Les consommateurs sont-ils suffisamment informés sur les 
risques relatifs à la diminution ou au remplacement des 
conservateurs? 
Les opérateurs sont-ils suffisamment conscients des 
risques ? 18

5. Intérêt pour le clean label (peu de conservateurs)



6. Een interesse voor alternatieve eiwitbronnen 
(kweekvlees, insecten,...)

Hoe kunnen deze alternatieven goed opgevolgd worden ? 
Bv. captatie in het analyseprogramma?

Comment peut-on assurer un bon suivi de ces alternatives? 
Par ex. captation dans le programme d’analyse ?
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6. Intérêt pour les sources alternatives de protéines 
(viande in vitro, insectes,...)



Conclusies + communicatie naar de consument

Conclusions + communication aux consommateurs
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