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Tal van onderzoeken wijzen uit dat obesi-
tas een snel groeiend probleem is. Voe-
dingsmiddelenfabrikanten springen hier-
op in met ‘gezonde’ en ‘functionele’ voe-
ding, Ze maken gebruik van merknamen,
slagzinnen en andere commerciële uitin-
gen die snel en direct de aandacht vesti-
gen op het positieve gezondheidseffect
voor de consument.
Op nationaal niveau is wettelijk vastge-
legd dat levensmiddelenproducenten
geen reclame in welke vorm dan ook, via
tv, radio, tijdschriften of internet, mogen
gebruiken die consumenten misleidt ten
aanzien van producteigenschappen. Zo
mag yoghurt die geen cholesterolver-
lagende werking heeft niet als zodanig
worden aangeboden. Fabrikanten mogen
bovendien geen misleidende merken
gebruiken. Behalve de wetgeving is er
nog de Reclame Code voor voedingsmid-
delen die eist dat gezondheidsclaims
wetenschappelijk onderbouwd kunnen
worden.
Ook op Europees niveau is men steeds
meer bezig met regelgeving op het ge-
bied van voedingsmiddelen en voedings-
en gezondheidsclaims. Zo is er EG Richt-
lijn 2000/13 die verbiedt dat op etiketten,
bij de presentatie of in reclame van
levensmiddelen claims worden gemaakt
in de sfeer van behandeling of genezing
van ziekten. Aanbevelingen zoals ‘pro-
duct X geneest hart en bloedvaten’ zijn
niet toegestaan.

Weight Watchers
Op 16 juli 2003 heeft de Europese Raad
van Ministers een voorstel gelanceerd
voor een Richtlijn (2003/0165) over voe-
dings- en gezondheidsclaims bij levens-
middelen. Een heet hangijzer zijn merken

die, expliciet dan wel impliciet, uit te leg-
gen zijn als een voedings- of gezond-
heidsclaim. Een voorbeeld daarvan is het
merk Weight Watchers. 
Dit merk houdt onmiskenbaar een claim
in ten aanzien van de dienst die deze
organisatie aanbiedt. De vraag is welke
verwachting de consument heeft bij het
zien of horen van een dergelijke naam en
of die verwachtingen kunnen worden
waargemaakt.
Het Europese Parlement heeft zich actief
in de discussie gemengd. Binnen het Par-
lement vindt de ene groep dat merken
uitgezonderd moeten worden van de
werking van de Richtlijn. Anderen vinden
dat een uitzondering gemaakt moet wor-
den voor ‘dieetplannen’, zoals Weight
Watchers. Weer anderen vinden dat dit
soort merken na een overgangsperiode
moet verdwijnen, tenzij de claim kan

worden onderbouwd in overeenstem-
ming met de bepalingen van de uiteinde-
lijke Richtlijn.
De Raad van Ministers heeft vooralsnog
de wijzigingsvoorstellen van het Parle-
ment ter zijde gelegd. De discussie is nog
niet uitgewoed. Hoe dit wetgevingspro-
ces zal eindigen is onduidelijk. De maat-
schappelijke discussie over eisen die je
aan voeding mag stellen, die onvermin-
derd doorgaat, zal namelijk ook van
invloed zijn op de uiteindelijke wetge-
ving. Producenten doen er alvast goed
aan om merken te vermijden die moge-
lijk uitgelegd kunnen worden als voe-
dings- of gezondheidsclaims.

Wetgeving

Voedings- en gezondheidclaims

EC neemt merken
onder de loep

Huib Berendschot
Mr. H.G.M. Berendschot, AKD Prinsen van Wijmen, Breda,

076-5256500, hberendschot@akd.nl.

Producenten van levensmiddelen moeten voorzichtig zijn met de ontwik-

keling van merken of andere onderscheidingstekens. Merken met expli-

ciete of impliciete voedings- en gezondheidsclaims komen mogelijk

onder vuur te liggen, nu de Europese Commissie kritisch kijkt naar mer-

ken die uitgelegd kunnen worden als gezondheidsclaim.
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