
SnelEffi ciënt
Betrouwbaar

Dagelijks helpen oplossingen van 3M Food Safety over de gehele wereld professionals in 
de voedingsmiddelenindustrie de hoogste standaard voor voedselveiligheid te behalen. Wij 
ontwikkelen, produceren en brengen producten op de markt die tegemoet komen aan een 
breed spectrum van behoeftes bij bemonstering, identifi catie, analyses en monitoring.

Bij elke stap legt 3M de focus op het leveren van oplossingen die risicos reduceren en 
kosteneffi ciënt zijn en daardoor ervoor te zorgen dat uw reputatie altijd beschermd is.

3M biedt een uniek assortiment voor de voedingsmiddelenindustrie in Nederland en 
België. Kijk voor een uitgebreid assortiment van onze producten op de website.

Nadere details: Bel  0031(0)71 5 450 342 of  0032 (0)2 722 52 24 
of ga naar www.3M.nl/voedselveiligheid of www.3M.be/voedselveiligheid 
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Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl
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Stelling: ‘Onder de huidige novel foods- 
wetgeving kunnen bedrijven ook heel goed 
innoveren’ 

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Euro-
pese Raad kwamen niet tot een akkoord over herziene wet-
geving voor nieuwe levensmiddelen. Paniek in de industrie, 
want dit is geen goede zaak voor innovatieve productont-
wikkeling. Maar is dit wel zo?

a)  Eens. De mate van innovatie hoort niet af te hangen van 
welke wetgeving dan ook. 

b) Oneens. De huidige novel foods-wetgeving belemmert 
innovatie te veel. 

c) Herziene novelfoods-wetgeving had mooi geweest, maar 
het uitblijven hiervan is geen ramp.

De Federatie van de Nederlandse Levensmiddelenindustrie 
(FNLI) is van mening dat nieuwe wetgeving de innovatie in 
de voedingsmiddelenindustrie zal stimuleren en de concur-
rentiepositie zal versterken. “Zowel de Europese politiek als 
nationale hoofdsteden hebben hun mond vol van innovatie-
kracht en kennisontwikkeling. Het blijkt een mond vol meel 
te zijn. Het resultaat is bedroevend, weer een rem op innova-
tie. Er is helaas maar één snelheid: die van een slak”, fulmi-
neert FNLI-directeur Philip den Ouden.

Paul den Dulk van Innovation in Food, kiest voor a. “Echte 
innovaties zitten niet in een toevoeging of een claim, maar 
in een slimme combinatie van consumentwens en markt-
vraag door een goed ontwerp, echte ingrediënten, vernieu-
wende technologie en de juiste marketing. Multinatio-
nals willen zich onderscheiden door een claim die door de 
wet wordt gedragen. Maar de investering in een EFSA-claim 
is groot in tijd en geld, daarnaast kan een nieuwe weten-
schappelijke studie verschijnen waarin een claim ineens niet 
meer zoveel waard blijkt te zijn. De meeste mkb-bedrijven 
die willen innoveren zoeken naar haalbare projecten met 
een maximale ontwikkeltijd van 36 maanden, de doorloop-
tijd bij de EFSA is 42 maanden. Ik denk dat er veel relevante-
re topics zijn die producenten kunnen toepassen op produc-
ten waar mensen op zitten te wachten. Voedingsmiddelen 
zijn geen geneesmiddelen.”

De meningen op de website zijn verdeeld.

‘Vastlopen novel foods  
hinderen innovatie’ 
Unilever vindt het jammer dat de EU geen 
akkoord heeft weten te bereiken over de 
hervormingen van de bestaande novel 
foods-regels. De onderhandelingen liepen 
onlangs spaak omdat er geen overeenstem-
ming kon worden bereikt over hoe om te 
gaan met producten van gekloonde dieren. 
Een woordvoerder van Unilever tegen food-
navigator.nl: “We zijn teleurgesteld dat het 
Europa na meer dan drie jaar onderhande-
len niet gelukt is, om overeenstemming te 
bereiken over een voorstel dat belangrijke innovatieve prikkels zou 
hebben gegeven aan de voedingsmiddelenindustrie. De EU heeft 
maatregelen nodig die innovatie stimuleren om economische groei 
te bevorderen. Nu blijven we vasthouden aan de oude verordening 
uit 1997, waardoor goedkeuring soms meer dan 30 maanden 
duurt”, aldus de woordvoerder. Ook andere bedrijven ergeren zich 
aan de gang van zaken rondom de onderhandelingen over novel 
foods-regelingen. Eerder waarschuwde General Mills-directeur Jim 
Moseley al dat de huidige wetgeving op dit gebied nieuwe ontwik-
kelingen onnodig vertraagt.

www.unilever.nl QQ

0,0% Rosé 
Bavaria brengt een alcoholvrij 
rosébier op de markt: 0,0% 
Rosé. Met de lancering van het 
nieuwe alcoholvrije bier breidt 
Bavaria haar segment van alco-
holvrij bier uit. Eerder introdu-
ceerde de bierbrouwer al Bava-
ria 0,0% Wit. Volgens Bavaria is 
in de afgelopen vijf jaar in Euro-
pa een stijging van meer dan 
50% te zien in de consumptie 
van alcoholvrij bier. 

www.bavaria.nlQQ

Pringles 
De Amerikaanse multinational 
Procter & Gamble verkoopt zijn 
chipsdivisie Pringles aan het 
eveneens Amerikaanse Dia-
mond Foods voor $1,5 miljard. 
Diamond Foods is bekend van 
de merken Pop Secret Popcorn 
en het vorig jaar overgenomen 
Kettle Chips. Met de komst van 
Pringles verdrievoudigt Dia-
mond Foods zijn omzet tot $2,4 
miljard.

www.pg.comQQ


