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Transparante informatie over 
voeding steeds belangrijker

Nubel, verantwoordelijk voor het beheer van de voedings- 
middelentabel, bestaat dit jaar 25 jaar. Diëtiste Carine Seeuws, 
businessunitmanager van Nubel, was vanaf het eerste uur bij de 
Belgische voedingswaardetabel betrokken. Chris Moris, general 
manager van Fevia, benadrukt het belang van transparantie. 

Vijfentwintig jaar geleden nam de Belgische 
diëtistenvereniging het initiatief om te ko-
men tot een Belgische voedingsmiddelenta-
bel. Dit gebeurde in samenwerking met het 
Belgische ministerie van Volksgezondheid. 
“In de loop der jaren is voor diëtisten  
gebleken dat hoe meer informatie ze over  
voedingsmiddelen kunnen verkrijgen, hoe 
beter”, vertelt Carine Seeuws, businessunit-
manager van Nubel. “We zijn van generieke 
informatie naar merkeninformatie gegaan. 
Je kunt nu de voedingswaarde van merken 
vergelijken met algemene producten; waar 
staan ze? Is dit product ideaal voor een  
goede voeding of kan ik beter een ander 
product gebruiken?” 
Door de belangstelling voor suiker en  
zoetstoffen in de voeding, zowel van het  
publiek, de professionals, als de politiek, 
heeft Nubel dit jaar de gegevens hierover 

Nubel 25 jaar jong

uitgebreider geanalyseerd. “De zoetstoffen 
en afzonderlijke suikers worden binnenkort 
aan de tabel toegevoegd.”

Europees netwerk
Nubel is, net als het Voedingscentrum in 
Nederland, aangesloten bij het Europese 
netwerk van voedseldatabases Eurofir. Hoe-
wel de infrastructuur hiervan gericht is op 
samenwerking en harmonisering van on-
derzoek, is het in elkaar schuiven van Euro-
pese voedingswaardetabellen in het 25-jarig 
bestaan niet mogelijk gebleken. “We hebben 
dat in het begin wel gedacht”, zegt Seeuws, 
“maar de culturele verschillen en producten 
zijn te groot. Als ik in België spreek over 
een rozijnenbrood, dan spreken ze in Ne-
derland over een krentenbrood, maar dat is 
iets anders. Een verzameling van databan-
ken van de ons omringende landen is niet 

te maken. Het platform van databanken is 
met elkaar verbonden, maar je kunt er niet 
één databank van maken.”

Transparantie
“Doordat gezonde voeding vandaag zo’n 
hot item is, waarover zoveel tegenstrijdige 
berichtgeving verschijnt, wordt transparan-
te informatie steeds belangrijker”, bena-
drukt Chris Moris, general manager van 
Fevia. “De databanken waarmee Nubel we-
tenschappelijke informatie over Belgische 
voedingsmiddelen gratis ter beschikking 
stelt, zijn een perfect instrument om op een 
transparante wijze over de nutritionele 
waarde van voeding te communiceren.”
De Nubel databanken worden daarenboven 
ook door de overheid gebruikt om de resulta-
ten van de voedingsconsumptiepeiling om te 
zetten naar effectieve voedingswaarde. Moris: 
“Een platform met objectieve informatie 
rond de voeding zoals Nubel, ervaren wij 
vanuit onze federatie dan ook als bijzonder 
positief. Vooral omdat het bijdraagt tot de 
objectivering van informatie over voeding.”

Gemeenschappelijk belang
De Belgische voedingsindustrie gaat er vol-
gens Moris van uit dat niet alleen de consu-
ment, maar ook de voedingsbedrijven baat 
hebben bij gezonde voeding. “We hebben 
dan ook actief meegewerkt om bijvoorbeeld 
de transvetzuren in onze voedingsproducten 
tot een absoluut minimum te herleiden. Van-
daag wordt de aanbeveling van maximum 
2% algemeen gerespecteerd. Het is toch wel 
knap dat dit gerealiseerd kon worden zonder 
dat hiervoor wetgeving nodig was.”
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De website  

www.internubel.be is  

een interactieve merk- 

namendatabank met 

gedetailleerde voedings-

informatie van 7000 

voedingsmiddelen.
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