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Wetgeving

Op 16 mei heeft het Europese Parlement bijna unaniem

ingestemd met de hoofdlijnen van de nieuwe verorde-

ning voor gezondheids- en voedingswaardeclaims.

Daarmee is een mijlpaal bereikt. Claims worden in de

toekomst wetenschappelijk en volgens een vaste proce-

dure getoetst. Vage claims zijn straks verleden tijd. 

Voorlopig staan alleen de hoofdlijnen van
de nieuwe regeling voor gezondheids- en
voedingswaardeclaims vast. Het bedrijfs-
leven kan nog slechts speculeren over de
consequenties. Jaap Kluifhooft, senior
regulatory affairs manager bij DSM: “De
implicaties van de verordening zijn zelfs
door en aan deskundigen nauwelijks uit
te leggen. Zie de regeling als de casco-
oplevering van een nieuwbouwwoning.

De uiteindelijke afbouw en inrichting
begint pas als de verordening na goed-
keuring door de Raad wordt gepubli-
ceerd. De eerste lijst met in de Europese
Unie ‘toegelaten’ gezondheidsclaims is
niet eerder dan tussen 2008 en 2010
beschikbaar.”
Naar verwachting stemt de Europese
Raad in december over het voorstel. Zes
maanden na het definitieve akkoord, dus
ergens in de eerste helft van 2007, treedt
de verordening in werking. 

Light
Het vastleggen van voedingswaarde-
claims (zie kader Definities) is een

belangrijk onderdeel van de nieuwe Euro-
pese verordening. De regels voor de ver-
melding van verminderd vet-, suiker- of
caloriegehalte zijn uitgebreid. De termi-
nologie wordt ‘Verlaagd gehalte aan… ‘.
Deze formulering is voor alle voedings-
stoffen toegestaan, indien de hoeveel-
heid ervan met minimaal 30% (voorheen
33%) verlaagd is ten opzichte van het ver-
gelijkbare, reguliere product. 
Marjan Gros, medewerker Voeding en
Gezondheid bij het Productschap MVO
en nauw betrokken bij de regelgeving:
“Fabrikanten moeten straks bij het ge-
bruik van de term ‘light’ toelichten waar
deze betrekking op heeft, bijvoorbeeld
op energie, vet of suiker. Vervolgens gel-
den dezelfde voorwaarden als voor de
claim ‘verlaagd’. Uitzondering is ‘light’
gebruikt voor producten als margarine
en halvarine. Deze producten mogen niet
meer dan eenenveertig procent vet be-
vatten.” De ondernemingen in de olie- en
vetindustrie hadden ook graag een claim
opgenomen gezien voor omega-3-vetzu-
ren, maar dat is niet gelukt.
Bijlage 1 van de verordening omschrijft
de voorwaarden voor het gebruik van 24
voedingswaardeclaims (tabel 1). De oude
terminologie mag nog twee jaar gebruikt

worden. In de tussentijd moeten levens-
middelenfabrikanten hun etiketten of
receptuur herzien. 

Positieve lijst 
Behalve in voedingswaardeclaims voor-
ziet de verordening in de totstandkoming
van een lijst met generieke gezondheids-
claims. Op deze zogenoemde positieve
lijst komen claims als ‘calcium is goed
voor de botten’. Iedere producent mag
zo’n claim gebruiken, mits zijn product
voldoet aan een voedingsprofiel. De voe-
dingsprofielen moeten nog ontwikkeld
worden en zullen worden opgesteld door
de European Food Safety Authority
(EFSA). Uitgangspunt is dat producten
met veel vet, verzadigde of transvetzuren,
suiker en/of zout geen of minder snel een

Mijlpaal Europese gezondheid

Claims gericht op kinderen zullen extra
scherp worden beoordeeld.

Wil je jouw claim op de positieve lijst
hebben, dan is het zaak er nu bij te zijn

– Voedingsclaim: een claim die stelt,
de indruk wekt of impliceert dat
een levensmiddel bepaalde eigen-
schappen heeft met betrekking tot
de energetische waarde, nutriën-
ten of andere stoffen.

– Gezondheidsclaim: een claim die
stelt, de indruk wekt of impliceert
dat er een verband bestaat tussen
een levensmiddelencategorie, een

levensmiddel of een bestanddeel
daarvan en de gezondheid.

– Claim over ziekterisicoreductie:
een claim die stelt, de indruk wekt
of impliceert dat de consumptie
van een levensmiddelencategorie,
een levensmiddel of een bestand-
deel daarvan een risicofactor voor
het ontstaan van ziekte bij de
mens in significante mate beperkt. 

Definities
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claim mogen dragen.
De Europese Commissie heeft toegezegd
de positieve lijst binnen drie jaar vast te
leggen. Nationale overheden mogen
voorstellen doen. Bestaande claims zijn
nog drie jaar toegestaan. Dick Toet, vice
president External Affairs bij Unilever en
actief in de Federatie van de Nederlandse
Levensmiddelenindustrie (FNLI): “Alle
claims die niet op de lijst voorkomen of
niet elders in de verordening worden
genoemd, mogen straks niet meer. Als
over twee jaar de voedingsprofielen be-
kend zijn, kan worden vastgesteld welke
producten wel en welke geen claim mo-
gen voeren.” 

Meldingsplicht
Iedere fabrikant, groot of klein, mag
straks claims van de positieve lijst ge-
bruiken. “Fabrikanten moeten erop toe-
zien dat bestaande, onderbouwde claims
op de generieke lijst komen te staan.
Want wil je jouw claim op de lijst hebben,
dan is het zaak er nu bij te zijn. Neem
contact op met de technische werkgroep

bij VWS. Is de lijst eenmaal vastgesteld
dan moet om een gezondheidsclaim aan
de positieve lijst toe te voegen, deze
claim wetenschappelijk worden onder-
bouwd”, aldus het advies en de motivatie
van Gros. 
Nieuwe producten met voedingswaarde-
en/of generieke gezondheidsclaims die
op de positieve lijst voorkomen, hoeven
alleen gemeld te worden bij de EFSA.
Gaat het om nieuwe toepassingen van
bestaande en bekende ingrediënten, dan
is een wetenschappelijk dossier niet

meer nodig. De fabrikant moet wel een
model van het etiket tonen aan de Voed-
sel en Waren Autoriteit (VWA). De mel-
dingsplicht zorgt voor een aanmerkelijke
verlichting van de administratieve lasten
voor bedrijven. 

Ziekterisicoreductie
In tegenstelling tot de generieke gezond-
heidsclaims van de positieve lijst, moeten
specifieke gezondheidsclaims wel weten-
schappelijk worden getoetst. Dat geldt
ook voor ziekterisicoreductieclaims (zie

eidsclaims

EFSA laat alleen claims met een voldoende onderbouwd wetenschappelijk dossier toe.

Tabel 1   Toegestane voedingswaardeclaims.
Voedingswaardeclaim Voorwaarden

1 Lage energetische waarde <40 kcal/100 g, <20 kcal/100 ml
2 Verminderde energetische waarde minimaal 30% verlaagd, eigenschappen vermelden
3 Bevat geen energie <4 kcal/100 ml
4 Vetarm <3 g/100 g, <1,5 g/100 ml (1,8 g voor halfvolle melk)
5 Vetvrij (0% vetvrij mag niet) <0,5 g/100 g of ml
6 Arm aan verzadigde vetten <1,5 g/100 g, <0,75 g/100 ml; maximaal 10% van energie
7 Vrij van verzadigde vetten <0,1 g/100 g of ml
8 Suikerarm <5 g/100 g of ml
9 Suikervrij <0,5 g/100 g of ml
10 Zonder toegevoegde suikers Geen mono- of disacchariden of zoetmakers toegevoegd
11 Natriumarm/zoutarm <0,12 g natrium/100 g of ml
12 Zeer laag natriumgehalte / zoutgehalte <0,04 g natrium/100 g of ml
13 Natriumvrij/ zoutvrij <0,005 g natrium/100 g of ml
14 Bron van vezels >3 g/100 g of 1,5 g/100 kcal
15 Vezelrijk >6 g/100 g of 3 g/100 kcal
16 Bron van eiwitten >12% energetische waarde
17 Eiwitrijk >20% energetische waarde
18 Natuurlijke bron van vitaminen en/of mineralen >15% ADH per 100 g of ml
19 Verrijkt met vitaminen en/of mineralen significante hoeveelheid, richtlijn
20 Rijk aan vitaminen en/of mineralen >30% ADH per 100 g of ml
21 Bevat ….. Elke voedingsstof, mits product voldoet aan verordening
22 Verhoogd gehalte aan …. minimaal 30% verhoogd
23 Verlaagd gehalte aan …. minimaal 30% verlaagd, 10% voor micronutriënten
24 Light idem als verlaagd, vermelding eigenschappen
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kader Definities) en claims voor kinder-
producten. Het is een doorbraak dat
claims voor ziekterisicoreductie worden
toegestaan en niet langer als een medi-
sche claim worden beschouwd. Dat biedt
mogelijkheden voor claims als ‘groente
en fruit beschermen tegen hart- en vaat-
ziekten’ en ‘ foliumzuur verlaagt de kans
op neuraalbuisdefecten’.
Bedrijven die een specifieke claim willen
gebruiken, moeten een dossier overleg-
gen aan de EFSA. Henk van den Berg,
specialist Voeding en Gezondheid bij het
Voedingscentrum: ”Tot nu toe kunnen
producenten gezondheidseffecten van
een product laten beoordelen via de vrij-
willige Gedragscode van het Voedings-
centrum. Straks is de toetsing door EFSA
verplicht. De criteria zullen waarschijnlijk
vergelijkbaar zijn. In dat opzicht is er dus
nauwelijks sprake zijn van een admini-
stratieve verzwaring.”
Producten met gezondheidsclaims die
zijn goedgekeurd volgens de Gedragsco-
de komen niet automatisch op de Euro-
pese lijst. “Ze mogen in elk geval nog
drie jaar worden gebruikt. Wat daarna
gebeurt, is nog niet duidelijk. Mogelijk

volstaat de EFSA in die gevallen met een
verkorte procedure”, zegt Van den Berg. 

Polsstok
Naar schatting kost het samenstellen een
goed wetenschappelijk dossier minimaal
¤ 150.000. Kluifhooft: “Alleen kapitaal-
krachtige bedrijven zijn straks in staat
om (op voorhand) met een wetenschap-
pelijke onderbouwing te komen voor een
ziekterisicoreductieclaim. DSM zal zich
schikken in de regeling omdat wij uit-
gaan van een voldoende wetenschappe-
lijke onderbouwing voor de claims op
onze ingrediënten. Voor veel bedrijven
zal de lat echter te hoog liggen. Zij kun-
nen de benodigde polsstok niet bekosti-
gen. We moeten afwachten of ze straks
niet onder de lat doorlopen zonder het
hoofd te stoten.” 
Behalve over de bekostiging van het dos-
sier moeten producenten nadenken over
aanpassing van hun communicatie. De
verordening geldt namelijk niet alleen
voor etiketteksten, maar ook voor afbeel-
dingen en zelfs merknamen. Producten
als SlimFast, Vitaal en Peutergroeimelk
krijgen het moeilijk, want ze moeten de-

ze pretentie onderbouwen. Wel krijgen ze
voor de aanpassing van hun merknaam
vijftien jaar de tijd. 

Compromis
“Een stap vooruit”, zo omschrijft Bernd
van der Meulen, hoogleraar Recht &
Bestuur aan Wageningen Universiteit, de
nieuwe verordening. “Na jarenlang over-
leg ligt er nu een compromis en is er dui-
delijkheid voor de industrie.” Hij vindt het
echter opmerkelijk dat de discussie pas op
gang komt, nu de regeling bijna rond is:
“Minister Hoogervorst van VWS gaat
tegen stemmen. Dat is buiten proporties.
De Nederlandse delegatie had beter op de
winkel moeten passen.”
Het grootste discussiepunt tussen EU-lan-
den is nog dat ook producten die niet aan
een voedingsprofiel voldoen een claim

mogen dragen, mits zij dat in dezelfde let-
tergrootte en op dezelfde plek als de claim
op de verpakking aangeven. Bijvoorbeeld
een product met ‘Rijk aan vitamine C’
krijgt dan in even grote letters op dezelfde
plaats de vermelding ‘Bevat veel vet’. VWS
had liever gezien dat producten met veel
vet, suiker of zout helemaal geen claims
krijgen. De verwachting is echter dat de
meerderheid van de Europese ministers
zal instemmen met de verordening. 

Gevolgen in kaart
De Europese commissie heeft Wageningen UR
opdracht gegeven onderzoek te doen naar de
impact van de Europese verordening op de con-
currentiepositie, administratieve lasten, kansen
of juist beperkingen. Bedrijven worden opgeroe-
pen hun ervaringen door te geven om onvoorzie-
ne gevolgen van de regeling terug te koppelen:
bernd.vandermeulen@wur.nl

Verwacht tijdschema
December 2006: Stemming ministerraad en publicatie Verordening.
Juni 2007: Verordening van kracht.
Tot 2009: Oude voedingswaardeclaims mogen nog.
Uiterlijk 2009: Vaststellen voedingsprofielen.
Tot 2010: Oude gezondheidsclaims mogen nog.
Uiterlijk 2010: Publicatie positieve lijst gezondheidsclaims.
Tot 2022: Oude merknamen met gezondheidssuggestie mogen nog. Corné van Dooren

Ir. C. van Dooren is freelance journalist.

Als de voedingsprofielen bekend zijn,
is vast te stellen welke producten wel
en welke geen claim mogen voeren

De claim ‘Bron van vitaliteit’ zal het niet halen.

VMT Bijeenkomst
VMT organiseert op 11 oktober een bijeen-
komst over voedingswaarde- en gezond-
heidsclaims. De impact van de nieuwe veror-
dening wordt besproken en er is volop gele-
genheid om uw specifieke vragen voor te
leggen aan een deskundig panel.
Meer informatie is binnenkort te vinden op
www.vmt.nl, button VMT bijeenkomsten. 


