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Betreft : Gebruik van rode gefermenteerde rijst (Angkak) als ingrediënt in 

voedingssupplementen 
 
 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer,  
 
 
Verordening (EG) Nr. 258/97 van 27 januari 1997 bepaalt welke voedingsmiddelen of 
voedselingrediënten als novel foods moeten beschouwd worden. Novel foods zijn 
voedingsmiddelen en voedselingrediënten die vóór 15 mei 1997 niet in significante 
mate voor menselijke voeding werden gebruikt. Novel foods mogen pas in de 
Europese handel gebracht worden na het doorlopen van een algemene of verkorte 
aanvraagprocedure, naargelang de aard van het product. De algemene 
aanvraagprocedure leidt tot een Beschikking van de Europese Commissie of een 
vergunning van de lidstaat waar het dossier werd ingediend. Bij de verkorte 
aanvraagprocedure wordt genotificeerd aan de Europese Commissie. 
 
Rode gefermenteerde rijst (Rijst gefermenteerd met de rode gist Monascus 
purpureus) in voedingssupplementen werd tot voor kort door de Europese Commissie 
beschouwd als een niet toegelaten novel food, omdat er geen consumptiegegevens 
van vóór 15 mei 1997 konden worden verstrekt. Naar aanleiding van dit statuut 
moesten een aantal producten uit de handel worden genomen. 
 
De Europese Commissie heeft haar standpunt gedeeltelijk herzien en heeft beslist dat 
het ingrediënt rode gefermenteerde rijst niet als novel food wordt beschouwd in 
voedingssupplementen.  
 
Deze beslissing is ook opgenomen in de officiële online novel food catalogus van de 
Europese Commissie onder Monascus purpureus 
(http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/nfnetweb/index.cfm of zie 
bijlage).  
 

Omzendbrief met betrekking tot het gebruik van 
rode gefermenteerde rijst 

Onze opdracht is te waken  
over de veiligheid  van de 

voedselketen en de kwaliteit 
van ons voedsel, ter 
bescherming van de 

gezondheid van  
mens, dier en plant. 
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Alle voedingssupplementen die op de Belgische markt gebracht worden, dienen 
uiteraard wel altijd genotificeerd te worden bij het Directoraat-generaal Dier, Plant en 
Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Diricks (get.) 
Directeur-generaal 


