
Welkom bij 
be-sup!



Wie is be-sup?

                is de officieel erkende beroepsfederatie van en voor de Belgische  
voedingssupplementenindustrie. Be-sup wil de geloofwaardigheid en het imago  
van voedingssupplementen verdedigen en het vertrouwen in veilige, kwalitatieve  
producten ondersteunen. Onze 130 leden vertegenwoordigen de hele keten van het  
voedingssupplement: van innovatie, over creatie, productie, verdeling en kwaliteitscontrole.

Onze leden zijn:
•    Leveranciers van ingrediënten en grondstoffen
•   Producenten van voedingssupplementen
•   Loonfabrikanten
•   Groothandelaars
•    Kleinhandelaars
•    Analyselaboratoria
•    Consultants

                staat uiteraard voor “Belgian Food Supplements”.  Maar het is ook een 
verwijzing naar welzijn en gezondheid: voedingssupplementen helpen mensen om 
zich “super” te voelen.  Bij be-sup zijn wij ervan overtuigd dat voedingssupple-
menten een essentiële rol spelen in het behoud van een goede gezondheid en dat 
ze hun plaats hebben in een gezonde levensstijl.

                staat ook voor “superieur”. Daarmee verwijzen we naar de kwaliteit van 
de Belgische voedingssupplementen. Belgische voedingssupplementen en supple-
menten die op de Belgische markt wettelijk worden verkocht moeten de meest strikte en 
verregaande regelgeving voor voedingssupplementen in Europa naleven. De Autocontro-
legids omvat naast HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ook GHP (Goede 
Hygiëne Praktijken) en GMP (Good Manufacturing Practices). Door het toepassen van de 
be-sup Autocontrolegids bewijzen Belgische producenten dat ze in alle stadia van produc-
tie, verwerking en distributie voldoen aan alle wettelijke voorschriften inzake voedselveilig-
heid, kwaliteit en traceerbaarheid. Dit biedt extra veiligheids- en kwaliteitsgaranties 
voor de consument.

Dit is waar be-sup voor staat. 

                is ervan overtuigd dat voedingssupple-
menten een essentiële rol spelen in het behoud 
van onze gezondheid en welzijn en bijgevolg een 
essentieel deel zijn van onze gezonde levensstijl.

                gelooft in de waarde van de eerlijke en 
nuttige producten van zijn leden.

                gelooft dat voedingssupplementen 
een belangrijkere rol moeten kunnen spelen in 
onze gezondheidszorg.

                is overtuigd van de belangrijke eco-
nomische en maatschappelijke waarde van de 
activiteiten van zijn leden, die recht hebben op 
een efficiënte, flexibele en toegankelijke markt.

Optimaal reglementair kader
              wil een optimaal reglementair kader  
creëren en verdedigen ten voordele van de  
ontwikkeling van de aangesloten onder-
nemingen die actief zijn in het op de markt 
brengen van voedingssupplementen op de 
Belgische markt.

Imago en credibiliteit
               wil de geloofwaardigheid en het 
imago van voedingssupplementen verdedi-
gen en zo het vertrouwen in de producten 
en in de actoren in deze sector in België 
vergroten en ondersteunen.

Onze visieOnze missie

Dienstverlening met de focus op opleiding
                wil het leven van zijn leden ge-
makkelijker maken door het aanbieden van 
advies, ondersteuning en informatie die 
hen zullen helpen om uit te munten in hun 
activiteiten.



Bij be-sup beginnen we de dag met de 
pers onder de loep te nemen.

              treedt systematisch op wanneer er 
onwaarheden worden verteld over voedings-
supplementen.

              waakt! We willen de waakhond 
van de voedingssupplementenindustrie zijn.  
Telkens we onjuiste informatie over voedings-
supplementen lezen, nemen we contact op 
met de auteurs, vragen hen om een recht-
zetting en nodigen hen uit voor een gesprek. 
Stap voor stap willen we er zo voor zorgen 
dat stakeholders die vragen hebben zich 
automatisch tot be-sup wenden en dat zij die 
iets schrijven over voedingssupplementen 
weten dat er een waakhond voor de industrie 
is. 

#foodsupVOCATE op social media
Be-sup lanceerde ook de hashtag  
#foodsupVOCATE, een samenvoegsel van 
“food supplements” en “advocate”.  We 
stellen onze leden informatiemateriaal ter 
beschikking om zelf actief voedingssupple-
menten te verdedigen wanneer ze onterecht 
in een slecht daglicht worden geplaatst of om 
achterhaalde “mythes” over voedingssupple-
menten met een science based standpunt 
te weerleggen.  Met dat materiaal kunnen 
be-sup leden zelf aan de slag gaan op social 
media en ambassadeurs worden van onze 
sector.

Be-sup waakt Be-sup verdedigt

Onder deze pool vallen onze activiteiten van 
lobby en belangenverdediging. We willen een 
zo optimaal mogelijk reglementair kader voor 
onze leden creëren zodat ze kunnen blijven 
ondernemen en innoveren. Daarom hebben 
we een structureel overleg met de Bel-
gische autoriteiten (FOD Volksgezondheid en 
FAVV). Via onze Europese federatie, EHPM, 
staan we ook permanent in contact met de 
Europese autoriteiten. Be-sup heeft ook een 
mandaat in de Plantenadviescommissie van 
de FOD Volksgezondheid.

Een greep uit de dossiers die we voor 
onze leden hebben behandeld tijdens de 
voorbije maanden:

Op Europees vlak 
 •    Ingrediënten die onder druk staan door  
    een niet-proportioneel gebruik van de  
    veiligheidsprocedure in richtlijn EU  
     1925/2006 proberen redden (Mona- 
    coline K, groene thee catechines,  
    hydroxy anthraceen derivaten,…). 
 •   Een constructief voorstel aanbieden  
         aan de Europese Commissie voor de      
         classificatie van de botanicals claims  
         on hold.
 •   Een redelijke overgangsperiode in het  
    dossier van de pyrrolizidine alkaloïden  
    bereiken. 
 •   Een oplossing proberen vinden in het  
          dossier van de probiotica.

Op Belgisch vlak 
   De nieuwe notificatieprocedure  
         bijsturen.
   De veiligheid van voedings- 
         supplementen met curcuminoïden  
         bewijzen.
         Een constructieve dialoog opzetten met  
          de overheid bij notificatieproblemen.

En dat onze acties lonen, bewijzen we 
graag aan de hand van een aantal con-
crete voorbeelden:

Notificatie
In het dossier van de nieuwe notificatiepro-
cedure vroegen we juridisch advies aan 2 
gespecialiseerde advocatenkantoren, waarna 
we op basis van een stevig geargumenteerd 
dossier in discussie gingen met de FOD 
Volksgezondheid. We zijn fier dat, dankzij 
onze tussenkomst, de FOD de verplichte 
hernotificatie om de 5 jaar niet doorvoerde. 
Dit zou een zware administratieve last en 
financiële kost hebben gehad voor de voe-
dingssupplementenindustrie.

Kurkuma
Dankzij onze tussenkomst in het dossier van 
de curcuminoïdes zijn we er in geslaagd om 
het plafond van 500 mg curcuminoïden per 
dag (te delen door de factor van verhoging 
van de biobeschikbaarheid), te vermijden. De 
plantenadviescommissie heeft een advies ge-
publiceerd, doch het is niet wettelijk bindend.

Ubiquinol
Sinds september 2019 is het toegelaten om 
200 mg ubiquinol te gebruiken. Ook dit is 
dankzij het werk van be-sup! Wij vroegen ad-
vies aan de Hoge Gezondheidsraad om een 
veilige dosis van ubiquinol te bepalen. 



Be-sup tot uw dienst
Advies op maat
Als lid van be-sup kan u ook bij ons terecht voor advies op maat. Heeft u een vraag 
over de voedingssupplementenwetgeving op Europees of Belgisch vlak? Be-sup helpt 
u graag verder. 

Dit kan gaan over:
 • Vragen over toegelaten ingrediënten
 • Interpretatie van de claimswetgeving
 • Problemen bij notificatie
 • … 

Be-sup staat tot uw dienst!

Onze werkgroepen zijn 
de kracht van be-sup
Ze zijn bij uitstek de ontmoetingsplaatsen 
voor onze experten waar deze niet alleen aan 
de bron zitten van unieke informatie maar die 
tegelijkertijd ook als uitwisselingsforum voor 
best practices dienen. Leden van de werkgroep 
kunnen hun stempel drukken op position  
papers, wetsontwerpen, ….  

Er bestaan vaste werkgroepen en ook “ad hoc” 
werkgroepen, die enkel vergaderen wanneer 
een bepaalde problematiek opduikt.

Een overzicht:
 • Werkgroep technical & botanicals: In  
  deze 2 werkgroepen die op vraag van de  
  experten werden samengevoegd, behan- 
  delen we technische vragen, regulatory  
  affairs, vragen mbt tot planten en  
  plantenmengsels.

 • Werkgroep kwaliteit: Hier kwamen de  
  voorbije jaren vooral de updates van de  
  autocontrolegids aan bod. Staan op de  
  agenda: een EU kwaliteitslabel,  
  certificering, e.d.

 • Werkgroep probiotica: Samen met onze  
  Europese collega’s in de werkgroep van  
  EHPM zoeken we naar een oplossing voor  
  het gebruik van de term “probiotica”.

 • “Ad hoc” werkgroep “kurkuma”: Om  
  de veiligheid van voedingssupplementen  
  met curcuminoïdes aan te tonen. 

Als lid van be-sup bent u welkom om 
deel te nemen aan deze werkgroepen.



Waarom lid worden? 
Als lid…
     •    bent u als eerste geïnformeerd over  
           wettelijke verplichtingen waardoor uw  
           regulatory risico aanzienlijk vermindert     
          en u strategisch de juiste keuzes kan  
          maken;

     •    kan u problemen aangeven die dan  
           gemeenschappelijk kunnen worden  
           aangepakt;

     •    krijgt u individueel advies;

     •    ontvangt u maandelijks onze elektro- 
          nische nieuwsbrief Monthly Suppdate;

     •    heeft u toegang tot MyBesup: het  
          “members only” gedeelte van onze  
          website met een volledig overzicht van  
          de regelgeving dat regelmatig wordt  
           geüpdatet;

     •    kan u deelnemen aan onze verschillen- 
          de werkgroepen van experten;

     •    bent u gratis welkom op onze oplei- 
          dingen en workshops;

     •    schaart u uw bedrijf achter een  
           kwaliteitsvisie;

     •    beïnvloedt u mee de Belgische en  
           Europese regelgeving;

     •    wordt uw standpunt verdedigd.

Wie kan lid worden?
Elke onderneming die activiteiten ontplooit in 
België en die rechtstreeks actief is in de sector 
van de voedingssupplementen:

 • Bent u een producent*, loonfabrikant*,  
  distributeur, groothandelaar of  
  kleinhandelaar van grondstoffen,  
  halffabricaten of eindproducten ? 

 • Of verleent u diensten ter ondersteuning  
  van de voedingssupplementenindustrie   
  binnen de sector van de voedingssupple- 
  mentenindustrie?

Om lid te worden moet u zich akkoord verklaren 
met de missie, visie en waarden van be-sup.  
U kan die vinden op onze website onder  
https://be-sup.be/nl/over-be-sup.

De aanvraag voor lidmaatschap wordt voorge-
legd ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur 
van be-sup. 

Voor meer inlichtingen over het be-sup-lidmaat-
schap kan u mailen naar info@be-sup.be

Informatie over de lidmaatschapsbijdrage en het 
aanvraagformulier vindt u op: 
https://be-sup.be/nl/lid-worden

*Fabrikanten met voedingssupplementen als voor-
naamste activiteit dienen eveneens lid te worden van 
Fevia, de Federatie van de Voedingsindustrie. Dit is 
onlosmakelijk verbonden met het be-sup-lidmaat-
schap. De aansluiting gebeurt aan een voordeeltarief 
voor be-sup leden. Als lid van Fevia kunnen bedrijven 
beroep doen op verschillende expertisedomeinen: 
concurrentiekracht (economie), duurzaamheid, milieu 
en energie, voedselveiligheid , werk en talent  (sociale 
wetgeving) en voeding en gezondheid.

Opleidingen
Deze pool omvat onze activiteiten om 
onze leden te  informeren en te onder-
steunen. Be-sup legt daarbij de focus op 
opleiding.  Sinds 2018 organiseren we, 
bijvoorbeeld, elk jaar workshops over 
de claimswetgeving. Op 2 jaar bereikten 
we via die sessies meer dan de helft van 
onze leden. Op die manier draagt    
be-sup zijn steentje bij tot het correct 
naleven van de  claimswetgeving, wat 
ten goede komt aan de credibiliteit en 
het imago van de sector.

Happy Hour
De Happy Hours zijn opleidings- of infor-
matiesessies gevolgd door een smakelijk 
en leuk netwerkmoment. Het nuttige en 
het aangename met elkaar koppelen, dat 
doen we graag bij be-sup!

Algemene vergadering
Als er één event is dat u als lid niet 
mag missen, dan is het de jaarlijkse 
algemene vergadering, eind februari. 
Tijdens de namiddagsessie krijgt u een 
volledige update van de activiteiten van   
het voorbije jaar en een overzicht van 
de Europese en Belgische actualiteit. 
Na de statutaire algemene vergadering, 
houden we een plenaire sessie met 
boeiende uiteenzettingen van nationale 
en internationale sprekers. We sluiten 
af met een walking diner waar de hele 
sector en prominenten uit politiek, 
overheid en academische wereld aan-
wezig zijn. Een aanrader.

Be-sup ON TOUR

https://be-sup.be/nl/over-be-sup
mailto:info@be-sup.be
https://be-sup.be/nl/lid-worden


• Aforti BVBA
• Agence Phytocontrol Paris 

SARL
• Ajinomoto Omnichem Natural 

Specalities S.A.
• Aminolabs Group NV
• Arkopharma Belux SA
• Art De Vivre SA
• Astel Medica SA
• Atrium Innovations Belgium 

BVBA
• Azelis Benelux NV
• Bayer Consumer Care NV
• Bio Minerals NV
• Bio Shop Group CVBA  
• Biofresh Belgium NV
• Biogem SPRL
• Biok Center VZW
• Bio-Life SPRL
• Biover NV
• BioXtract SA
• Botalys SA
• Brumago SPRL
• Capsugel Belgium NV
• Celabor SCRL
• Chrinda BVBA
• Codilab SAS
• Cosmotrend BVBA
• Damart T.S.D. SA
• De Bio-Kruidenier NV
• De Kruidenmozaiek NV
• Decola Nutraceutics BVBA
• Delisana BVBA
• Dema International SA 
• De Walnoot VZW
• Dieximport NV
• Difitan BVBA
• Distribio SCRL
• Dynarop Products SPRL
• EG NV
• Elin BVBA
• Energetica Natura BV
• Equi-nutri SCRL
• Eytelia SPRL
• Fidelitas Healthcare Limited
• Fortilab BVBA
• Frutarom Belgium NV
• G.D.I NV
• 4gold BV
• Goodlife Pharma SA
• Health Science & Nutrition NV
• Herbalife International Belgi-

um SA
• Herbovan BVBA

• Holland & Barrett Benelux NV
• Ideactifs Eurl
• IMCD Benelux NV
• Indena Paris SAS
• Indis NV
• Ingrizo NV
• Ixx Pharma CVBA
• Juva Sante International
• Kaneka Pharma Europe NV
• Katarsis - Symbio BVBA
• Keypharm NV
• Kreglinger Europe NV
• Kruydenglory BVBA
• KTBA Belgium NV
• Labo Phytophar NV
• Labophar NV
• Laboratoires Ortis SPRL
• Laboratoires Qualiphar NV
• Laboratoires Super Diet SA
• Laboratoires Surveal SPRL
• Laboratoria Wolfs NV
• Laboratorium Cosdam NV
• LFC NV
• Longevie SA
• Luxplantes SA
• Mannavita BVBA
• Maretakje (Herboriste)
• Marma BVBA
• Meda Pharma S.A.
• Medix Laboratoires NV
• Melphar BV
• Mercure Advisors SPRL
• Metagenics Belgium BVBA
• Microz BV
• Mordans NV
• MPI NutriParma BV
• NSF Belgium BVBA
• Nu Skin Belgium NV
• Nutracon
• Nutraveris SAS
• Nutrifarma NV
• Nutriphys Belgium SPRL
• Nutriphyt NV
• Nutrisan BVBA
• Nutrition & Santé Benelux NV
• Ojibwa De Roeck BVBA
• Orthofoods Laboratoires 

SPRL
• P&G Health BVBA
• Parabolic Biologicals SPRL
• Pharmanager Devlopment 

SARL
• PharmaNutrics BVBA
• Planet Pharma BVBA

• Postelre NV
• Pranarom International SA
• Primoris CVBA
• Pro Well BVBA
• Pro-Vera SA
• Purasana BVBA
• Revogan NV
• Safic-Alcan Benelux SA 
• Sinecura BV
• Sol et Vita NV
• Solgar Vitamins BV
• Solipharma BV
• Soria Bel NV
• Speclab SPRL
• Springfield Nutraceuticals 

Belgium BVBA
• Takeda Belgium SCA/CVA
• Trisport Pharma BVBA
• Truvion Healtcare NV 
• ULB - Laboratoire de phar-

macognosie, bromatologie et 
nutrition humaine 

• Vemedia Consumer Health 
Belgium NV

• Verno Scientific BVBA
• Vicom BVBA
• Vidalabs SPRL
• Vie et Santé SPRL
• WCUP NVA
• Wellvita APS
• WHC Labs BVBA
• YVB BVBA

Ledenlijst

Wetenschapsstraat 14
1040 Brussel

info@be-sup.be

www.be-sup.be

Contacteer ons!

https://www.be-sup.be
https://twitter.com/besupbe
https://www.linkedin.com/groups/3121601/
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