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Wetgeving & Toezicht

Wetgeving is meer dan ooit een kwestie 
van de lange adem. Of het nu gaat om 
novel foods, claims of voedingsprofielen, 
de industrie moet noodgedwongen dag 
in dag uit wachten op meer duidelijk-
heid. De politiek houdt nu eenmaal geen 
rekening met strak geplande en kostbare 
productontwikkelingstrajecten in voe-
dingsmiddelenbedrijven, zo bleek op het 
Congres Levensmiddelenwetgeving. Dag-
voorzitter Petra de Best, advocaat bij AKD 
Prinsen van Wijmen, kon aan het eind 
van een recessiejaar ruim 80 deelnemers 
begroeten.

Food of Pharma?
Wanneer is een voedingsmiddel een 

geneesmiddel? Beide tegelijkertijd kan 
niet omdat artikel twee van de Algemene 
Levensmiddelen Verordening expliciet 
aangeeft dat geneesmiddelen niet onder 
de definitie van levensmiddelen vallen. 
VWS en VWA hebben recent een voorstel 
tot eenduidige interpretatie gedaan, 
maar dat wordt niet op alle punten door 
de industrie gesteund. “Ook bij het 
gebruik van een verboden medische 
claim blijft het een voedingsmiddel en 
geen geneesmiddel”, verwoordt Christi-
ne Grit, manager Voeding en Gezondheid 
bij de FNLI, een belangrijk discussiepunt. 
“Verder moet de VWA niet alleen kijken 
naar de claim, maar daarbij ook de con-
sumentenperceptie en het type product 

betrekken. Grit: “Een sinaasappel is een 
levensmiddel, ook als er een genezende 
werking aan wordt toegeschreven. Dat 
laatste is echter verboden en daarom 
beboetbaar, maar wel ‘gewoon’ onder de 
Warenwet.”
Onder welke wetgeving een product valt, 
is vooral van belang voor de hoogte van 
de boete. Bij een voedingsmiddel kent 
de Warenwet boetes toe van maximaal 
¤1.500; bij een overschrijding van de 
Geneesmiddelenwet kunnen boetes wor-
den opgelegd van ¤150.000 en aan een 
recidivist zelfs maximaal ¤450.000. 
Sinds 1 april 2009 is de VWA volledig 
bevoegd om overtreders van de Genees-
middelenwet op te sporen en te beboe-
ten, vertelde Alwijn ten Cate, jurist bij de 
VWA. Bij de beoordeling of een product 
een voedings- dan wel een geneesmid-
del is, hanteert de VWA twee criteria: het 
toedieningscriterium en het aandienings-
criterium. In het eerste geval moet het 
effect wetenschappelijk zijn vastgesteld. 
Daardoor zal dit criterium minder snel 
van toepassing zijn en dus volgens Ten 
Cate ook “niet de hoogste prioriteit van 
de VWA krijgen”. De jurist verwacht dat 
in verreweg de meeste gevallen het aan-
dieningscriterium van toepassing zal zijn, 
waarvoor een product slechts de indruk 
moet wekken dat het een geneesmiddel 
is. Ten Cate: “In die gevallen is dus de 
Warenwet en claimswetgeving, denk aan 

De Europese wetgever zet kleine stapjes vooruit; over 

belangrijke dossiers als novel foods, claims en voedingsprofielen 

wordt eindeloos gediscussieerd. Industrie en overheid hopen 

op nieuw elan van het Spaanse voorzitterschap van de EU 

in de eerste helft van 2010, zo bleek tijdens het tweede VMT 

Wetgevingscongres begin december in Maarssen.

Europese wetgeving 
verscholen in kristallen bol
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Test van criteria zoals de Commissie in oktober 2008 voorstelde in haar eerste wetsontwerp. 
Binnen de omcircelde productcategorieën zijn de voorstellen zo streng dat naar verwachting 
weinig claims mogelijk zouden zijn. 
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medische claims, niet van toepassing!”
Jurisprudentie bij het Europese Hof van 
Justitie in Luxemburg zal moeten uitwij-
zen waar de grenzen liggen. Ten Cate 
gaf daarbij wel aan dat de VWA in eerste 
instantie zal gaan voor een overtreding 
van de Geneesmiddelenwet, waarbij de 
VWA in haar boeterapport de medische 
claim gelijktijdig als een overtreding van 
de Warenwet als alternatieve tenlasteleg-
ging zal hanteren.

Generieke gezondheidsclaims
Over de eerste batch met daarin 500 
generieke gezondheidsclaims heeft de 
EFSA 90 opinies gepubliceerd. De overige 
van de in totaal 4.185 ingediende claims 
zouden officieel voor 31 januari 2010 
moeten zijn goed- of afgekeurd door de 
Europese Commissie. Bij een positief 
oordeel worden deze opgenomen in een 
Europese lijst van toegestane gezond-
heidsclaims. Marieke Lugt, regulatory 
affairs manager bij FrieslandCampina: 
“Dat lukt niet. Over de vierde en laatste 
batch van enkele duizenden claims zal 
EFSA op zijn vroegst in de zomer van 
2011 opinies publiceren. Daarna moet de 
Europese Commissie nog haar oordeel 
vellen.”
Zodra de Europese Commissie de eerste 
batch van generieke gezondheidsclaims 
heeft goedgekeurd en omgezet in Euro-
pese wetgeving zal de VWA daarop met 
een team van tien mensen handhaven. 
Een aantal dat Ten Cate bestempelde 
“als niet aan de ruime kant voor een der-
gelijke belangrijke handhavingstaak.”
Na vastlegging in wetgeving van de eer-
ste batch geldt een overgangstermijn van 
zes maanden. Daarna moeten niet toege-
stane claims zijn veranderd of verwijderd 
op het niveau van de winkelvloer. “Voor 
de levensmiddelenindustrie is deze over-
gangsperiode van zes maanden te kort”, 
aldus Lugt. Ook met de beoordeling in 

vier batches is de industrie volgens haar 
niet blij. “De levensmiddelenindustrie zal 
vier keer moeten controleren of de door 
hen gebruikte claims zijn toegestaan of 
niet, en eventueel etiketten en/of pro-
ductsamenstellingen moeten aanpassen. 

Bovendien leidt dit tot rechtsongelijk-
heid, bijvoorbeeld omdat een bedrijf met 
een claim die in de vierde batch wordt 
beoordeeld deze claim langer mag blij-
ven gebruiken dan een (concurrerend) 
bedrijf van wie de claim al in de eerste 
batch is afgewezen.”

Voedingsprofielen
Hoe de voedingsprofielen er uit komen 
te zien, is nog volstrekt onduidelijk, 
vertelde Joyce de Stoppelaar, programma-
manager Voeding en Levensmidde-
lenwetgeving bij NZO. Vanwege teveel 
(politieke) controverse zijn afgelopen 
maart de voorstellen over de criteria per 
productcategorie in een bureaula van 
de Europese Commissie verdwenen. 
De Commissie zal dus met een nieuw 
voorstel moeten komen en daarover met 
de lidstaten overeenstemming moeten 
bereiken. Als dat lukt, zal er vervolgens 
nog duidelijkheid moeten komen over de 
juridische interpretatie van wanneer er 
van de criteria mag worden afgeweken, 
de zogeheten uitzonderingen uit artikel 4 
lid 2 a en b.
De Commissie heeft niet in alle gevallen 
het advies van de EFSA gevolgd. De Stop-

pelaar: “Volgens de EFSA is suiker slechts 
voor bepaalde categorieën relevant. Toch 
heeft de Commissie deze voedingsstof 
in alle profielen opgenomen. Een weten-
schappelijke onderbouwing daarvoor 
ontbreekt.” 
Overigens is NZO niet faliekant tegen de 
komst van voedingsprofielen, mits inno-
vatie mogelijk blijft. “Dat is essentieel”, 
aldus De Stoppelaar.
Als de voedingsprofielen er komen, dan 
heeft de industrie zes maanden de tijd 
om de etiketten op de producten aan te 
passen. Daarna zal de VWA erop kunnen 
handhaven. 

Novel foods
Jaap Kluifhooft, director regulatory 
affairs bij Lipid Nutrition, schetste de 
stand van zaken rond novel foods. In feite 
zijn dat voedingsmiddelen(ingrediënten) 
die voor 15 mei 1997 niet in significante 
mate voor menselijke voeding in de EG 
zijn gebruikt.
Begin 2008 startte de Commissie met de 
modernisering van de alweer tien jaar 
oude novel food verordening (258/97/EU). 
Additieven, aroma’s en extractiemiddelen 
vallen daar niet onder omdat deze al via 

‘Een boete kan maximaal 
¤450.000 bedragen’
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Beoordelingsresultaten novel foods en opsplitsing van de 48 goedkeuringen in diverse cate-
gorieën. 

Not novel

Additives as nutritional substance

Protein

New Proces

Exotics (noni, baobab, seeds)

Saccharides (poly-, di- mono-)

GM Maize

Oil & Lipids

Phytoserols

10

12

4

5

5

2

2

6
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–	 107	applicaties	(1997-2009)
–	 41	pending
–	 24	teruggetrokken
–	 3	naar	GMO-wetgeving	GMFFTL-2003
–	 4	afgewezen
–	 48	approved

–	 2	‘niet	novel’
–	 13	zonder	EFSA-evaluatie
–	 33	met	EFSA-evaluatie

–	 Gemiddelde	doorlooptijd	42	maanden	(9-116)

Update NF Authorisatie Procedure (status november 2009)
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aparte wetgeving zijn geregeld. 
Eerder op de dag had Wieke Tas, hoofd cluster Voeding en Con-
sumentenproducten bij het ministerie van VWS, al verduidelijkt 
dat VWS zich tevergeefs sterk had gemaakt om producten van 
gekloonde dieren niet onder de novel food verordening te laten 
vallen. Wat industrie en overheid vreesden, kwam uit. Kluif-
hooft: “Raad, Europees Parlement en de Commissie kunnen het 
hierover niet eens worden.” 
De hoop is gevestigd op het Spaanse voorzitterschap. “Lukt het 
hen niet om voor de zomer van 2010 een tweede lezing van de 
conceptwettekst te hebben, dan wacht een tijdrovende conci-
liatieprocedure waarbij conceptteksten meerdere keren tussen 
Raad en EP worden uitgewisseld.

Doorlooptijd
Hoe stroperig de procedures zijn, toonde Kluifhooft aan met 
enkele cijfers. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 42 maan-
den, met uitschieters van negen maanden tot bijna tien jaar! 
Belangrijke wijziging is dat dossiers voortaan centraal in Brus-
sel moeten worden ingediend om door EFSA gedurende maxi-
maal negen maanden te worden beoordeeld. Vervolgens heeft 
de Commissie negen maanden om een voorstel te formuleren 
waarover lidstaten en Europees Parlement zich moeten buigen. 
Voor dit laatste is geen tijdslimiet vastgesteld. “Het is dus nog 
maar zeer de vraag of het aan het begin van de procedure bui-
tenspel zetten van de lidstaten de toelatingsprocedure bekort 

en minder gevoelig maakt voor politieke afwegingen”, aldus 
Kluifhooft. Helemaal gerust was hij er niet op, ook al getuige 
zijn advies waarmee hij zijn lezing afsloot: “Zorg ervoor dat uw 
product niet wordt beschouwd als een novel food.”
Andere belangrijke wijzigingen in het (eerste) voorstel van de 
Commissie zijn het opnemen van een definitie van nanomate-
rialen en de nu gedefinieerde traditionele levensmiddelen uit 
derde landen zullen via een verlicht toelatingsregime worden 
onderzocht. Tot slot komen er publieke lijsten, de zogenoemde 
‘communautaire lijsten’, met daarop nieuwe voedingsmidde-
len en traditionele levensmiddelen uit derde landen. Tas: “Die 
lijsten zijn belangrijk om helder te krijgen wat waaronder wordt 
verstaan.”

Routeplanner TNO 
‘Aan welke wettelijke eisen moet mijn nieuwe product voldoen?’ 
Lisette Krul, regulatory affairs en risk assessor food en feed bij 
TNO, presenteerde een model waarmee de industrie op een 
efficiënte manier antwoorden kan formuleren. De titel van haar 
presentatie was veelzeggend: ‘Getting through the maze of the 
EU food legislation.’ Ruggegraad van dit model is een beslis-
boom met 24 vragen waarmee de gebruiker kan bepalen welke 
wetgeving voor hem relevant is. Dit voorjaar zal hierover een 
uitgebreid artikel in VMT verschijnen.

Hans Damman

‘Etiketten moeten veelvuldig worden 
gecontroleerd en aangepast’

Technisch nieuws

Compacte compressor
Compair	introduceert	een	olievrije	centrifugaal-
compressor	die	tot	25%	energiezuiniger	is	dan	
traditionele	compressoren.	De	Quantima	heeft	een	
Q-Drive	compressie.	Dit	betekent	dat	de	hoofdas	
met	waaiers	vrijwel	wrijvingsloos	en	contactloos	in	
magneetlagers	en	asafdichtingen	draait.	Hierdoor	
ontstaat	een	hoog	toerental	tot	60.000	rpm.	Vol-
gens	Compair	is	de	Quantima-compressor	onder-
houdsarm.	De	hoofdas	is	het	enige	bewegende	deel	van	de	
compressor.	Daarnaast	is	het	apparaat	olievrij.	De	compres-
sor	is	leverbaar	in	capaciteiten	van	150	tot	300	kilowatt.	De	
700	kilowatt	wordt	binnenkort	toegevoegd.
• www.geveke-persluchttechniek.nl

Vochtigheidsmeter voor granen
Merconet,	importeur	van	analyseapparatuur,	heeft	
het	productpakket	uitgebreid	met	een	vochtig-
heidsmeter	die	snelle	resultaten	geeft.	De	VO04	
is	een	vochtigheidsmeter	voor	granen,	bonen	en	
pitten.	De	vochtigheidsmeter	ijkt	automatisch	
de	temperatuur	voordat	de	vochtigheid	wordt	
bepaald.	Het	apparaat	is	compact	en	volgens	de	fabrikant	
makkelijk	in	gebruik.	De	VO04	wordt	geleverd	inclusief	
VO51	proefmonsterhouder,	VO51	lepel	met	pincet,	VO53	
borstel,	VO54	draagkoffer	en	gebruiksaanwijzing.
• www.merconet.nl

Model voor milieubelasting 
Het	model	Spider	Matrix	van	
de	Pacombi	Group	vergelijkt	
producten	met	elkaar	op	
CO2-uitstoot,	waterverbruik	
en	materiaalgebruik.	Met	
behulp	van	de	matrix	kan	een	
gebruiker	een	minder	milieu-
belastende	keuze	maken.	
Spider	gebruikt	wetenschap-
pelijke	data	van	binnen-	en	
buitenlandse	universiteiten,	waaronder	gegevens	van	2.900	
materiaalsoorten.	Daarnaast	houdt	het	model	rekening	
met	externe	factoren	zoals	het	lokale	afvalmanagementsy-
steem,	de	perceptie	van	de	consumenten	en	de	wettelijke	
eisen	aan	verpakkingen.	Een	testcase	bij	een	Nederlandse	
foodservice	organisatie	toonde	aan	dat	een	wijziging	in	
het	assortiment	23%	grondstof,	25%	CO2	en	31%	water	
bespaarde.	
• www.paardekooper.nl

Sausverpakking wint innovatieprijs
Amcor	Flexibles	heeft	de	2009	DuPont	award	ont-
vangen	voor	de	verpakking	van	Unilevers	Bertolli	
sauzen.	De	flexibele	stazakken	werden	gewaar-
deerd	om	het	efficiënte	gebruik	van	natuurlijke	
hulpbronnen’	en	de	‘verhoogde	functionaliteit’.	
Unilever	kon	door	de	Amcor	Heatflex	stazakken	
de	glazen	potten	vervangen	en	zo	het	materiaal-
verbruik	met	70%	verlagen.	Bovendien	zorgen	de	
lichtere	zakken	voor	minder	transportkosten	en	
een	lagere	carbon	footprint.
• www.amcor.com

Meer technisch nieuws: www.vmt.nl
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