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Wetgeving & Toezicht 

Breed bijgepraat worden op het gebied 
van wet- en regelgeving. Dat is het doel 
van VMT’s decemberbijeenkomst over 
wetgeving. Maar liefst 80 belangstel-

lenden kon dagvoorzitter Petra de Best, 
advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen, 
begin december welkom heten. De spre-
kers van hoog niveau deden kou en glad-
heid snel vergeten. 

Wieke Tas, bij het ministerie van VWS 
verantwoordelijk voor de beleidsontwik-
keling op het gebied van gezonde voe-
ding en voedsel- en productveiligheid, 
gaf een mooi overzicht van de belang-
rijkste Warenwettelijke veranderingen 
van 2010 en een vooruitblik voor 2011. 
“Ongeveer tweederde van de codes is 
herzien; de rest volgt in 2011”, vertelde 
Tas. “Bij deze een dringende oproep aan 
betrokken partijen om daar aan mee te 
werken zodat we deze herzieningsopera-
tie volgend jaar kunnen afronden.”

Eén logo
De eenwording van het IKB- en Gezonde 
Keuze Klavertje nadert haar eindfase. 
De indeling van het Voedingscentrum 

in drie categorieën (voorkeur, midden-
weg, uitzondering) is daarbij volgens 
Tas “echt een brug te ver; te verfijnd, te 
ingewikkeld”. “Uiteindelijk is gekomen 
tot twee categorieën: basis voedingsmid-
delen en extra voedingsmiddelen.” Op 
CEO-niveau overleggen partijen nu hoe 
te komen tot één beeldmerk, met twee 
verschillende verschijningsvormen. Tas: 
“Nog voor de zomer verwachten wij dat 
partijen hieruit zijn.”
Het nieuwe logo zal via de claimveror-
dening worden genotificeerd (lees EU-
breed worden geaccepteerd). VWS stelt 
hiervoor een Warenwetregeling op waar-
van de eerste versie al in het Regulier 
Overleg Warenwet is besproken. 

Etikettering
Doel van de etiketteringverordening is 
de gezonde keuze gemakkelijk te maken 
en de consument heldere informatie te 
verstrekken, in bijzonder over allergenen. 
Na de door het Europees Parlement inge-
diende amendementen is de Raad nu 
onder leiding van het Belgische voorzit-
terschap hard bezig een politiek akkoord 
tussen lidstaten te bereiken. Tas: “In dat 
akkoord zijn de honderden amendemen-
ten nog niet verwerkt.”
Discussiepunten zijn volgens Joyce de 
Stoppelaar, programmamanager Voe-
ding en Levensmiddelenwetgeving bij 
de NZO, onder andere de verplichte her-
komstetikettering. “De meeste lidstaten 
zijn daarvoor. Exportland Nederland is 
tegen. De industrie vreest dat landen de 
herkomstaanduiding aangrijpen om de 
bevolking vooral de nationale producten 
te laten kopen. Ook leidt de herkomst-

Behalve informatie over belangrijke dossiers als etikettering, aroma’s en logo’s kregen de 

deelnemers van VMT’s wetgevingsbijeenkomst veel informatie over de claimsverordening. Deze 

dreigt door te slaan, vandaar de oproep aan de wetgever: “Zorg bij de te nemen maatregelen voor 

een goede balans tussen het voorkomen van misleiding van de consument en het stimuleren van 

innovatie door de industrie.” 

VMT’s decemberbijeenkomst Wetgeving succesvol ondanks vorst en gladheid

‘Zorg bij claims voor balans  
tussen innovatie en misleiding’

De nalevingspiramiden van het VWA-handhavingsbeleid: zacht waar het kan, hard waar het 
moet.

‘Juni 2011 worden alle claims in 
één keer bekendgemaakt’

Recidiverende
overtreders

Eenmalige
overtreders

Nalevers na
overtuiging / druk

Nalevers na hulp of advies

Spontane nalevers

Streng
verticale

handhaving

Verticaal
toezicht

Horizontaal toezicht

Handhavingscommunicatie

Dienstverlening

VMT_028-030.indd   28 06-01-2011   13:22:59



vmt | 14 januari 2011 | nr 1/2 29

aanduiding tot een verzwaring van de 
administratieve last. Verder zou volgens 
De Stoppelaar de consument niet zo veel 
waarde aan de herkomst hechten als 
vaak wordt beweerd. Eerder had Tas al 
laten weten dat “VWS geen bezwaar heeft 
tegen een vrijwillige regeling”. 
De Stoppelaar ging later gedetailleerd in 
op de gevolgen voor het etiket (zie ook de 
artikelen ‘Geen stoplichten wel herkom-
stetikettering’ en ‘Consument staat bij 
etikettering voorop’ in VMT 16/17, 2010). 

Convenanten met VWA
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit 
gaat convenanten afsluiten met bedrijven 
en branches waarin deze verklaren dat 
zij zich aan de wet- en regelgeving zullen 
houden. Als tegenprestatie verlaagt de 
VWA bij deze bedrijven haar toezicht, zo 
vertelde Freek van Zoeren, plaatsvervan-
gend inspecteur-generaal bij de VWA. 
“We hopen nog voor de zomer 2011 met 
tien bedrijven een dergelijk convenant af 
te sluiten. ” 
De eerste convenanten zullen heel erg 
trial & error worden, maar we gaan het 
wel doen!”, aldus de VWA-topman. “Nu 
is ons toezicht nog erg ‘rule-based’, maar 
we moeten veel meer naar ‘principle-
based’ toezicht.”
“Maar hoe verhouden uw plannen zich 
tot het buitenland”, wilde een vertegen-
woordiger van de NZO in de zaal weten. 
“Deze aanpak begint bij de douane op te 
komen, op fiscaal vlak zien we iets der-
gelijk in de VS, maar op het gebied van 
voedselveiligheid lopen we hiermee in 
Nederland voorop”, erkende Van Zoeren. 

“Bij DG Sanco riep men niet direct hiep, 
hiep, hoera”, vertelde de VWA-topman. 
“In sommige landen vraagt de VWA zich 
af of we in Nederland gek zijn geworden, 
in andere landen ziet men hierin moge-
lijk een oplossing omdat zij bepaalde 
vormen van toezicht niet meer kunnen 
uitvoeren. Nederland zal zich in ieder 
geval inzetten voor het verkrijgen van een 
internationaal draagvlak.”

Claims
Het gehele middagprogramma besloeg 
de claimsverordening. Tas gaf ’s och-
tends al een aardig nieuwtje weg. “Er is 
veel gediscussieerd over of de goedge-
keurde claims nu per batch of allemaal in 
één keer moeten worden gepubliceerd. 
Recent heeft de Commissie laten weten 
dat deze juni volgend jaar allemaal tege-
lijk bekend zullen worden gemaakt.” 
Christine Grit, manager Voeding & 
gezondheid bij brancheorganisatie FNLI, 
begon de middag met een mooi overzicht 
van de in haar ogen innovatieve, maar 
erg onduidelijke claimsverordening. “Er 
is nu zo veel discussie over interpretatie 
van de wetteksten, dat er gesproken 
wordt over het maken van een vervolg 
Guidance document, in aanvulling op 
een in 2007 verschenen richtsnoer”, 
aldus de mild gestemde belangenbehar-
tigster. Verder wist zij te melden dat de 
Commissie van plan is voor december 
2011 de discussies over voedingsprofielen 
af te ronden. Het Parlement heeft daarna 
drie maanden om het systeem goed of af 
te keuren. “Voorjaar 2012 zouden er dus 
profielen moeten zijn vastgelegd.”

Verwachtingen
Saskia Geurts, directeur van branche-
organisatie Natuur- & gezondheidspro-
ducten Nederland (NPN), vertelde dat 
EFSA circa 20% van de 1.748 tot nu toe 
behandelde claims heeft goedgekeurd. 
“Bij alle 4.637 ingediende claims zal dit 

percentage lager uitkomen aangezien  
en tot nu toe overwegend supplementen 
zijn beoordeeld. Gebrek aan inzicht bij 
de industrie over hoe EFSA de claims zou 
beoordelen, is hiervoor grotendeels ver-
antwoordelijk, stelt Geurts. “Probiotica 
zijn daarvan een bekend voorbeeld. EFSA 
blijkt een andere karakterisering te wil-
len, dan wij hadden aangehouden.”
EFSA heeft volgens de NPN-directeur 
aangegeven alle gezondheidsclaims voor 
niet botanicals (met name vitamines en 
mineralen, red.) af te willen ronden voor 
de zomer 2011. Ergens medio 2012 zal dit 
dan in wetgeving zijn omgezet. Daarna 
komen dan nog de botanicals.

Verdwijnen
Met het verdwijnen van de claims zullen 
ook veel gerelateerde producten van de 
markt verdwijnen, verwacht Geurts. “Veel 
daarvan zullen via internet worden aan-
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claim aanbiedt, onder de claimsverorde-
ning valt. 

Preventief
Bouwmeester vertelde dat de keurings-
raad de afgelopen anderhalf jaar steeds 
meer overgegaan is op het al in een zeer 
vroeg stadium van het marketingtraject 
toetsen van uitlatingen over geneesmid-
delen, voedingsupplementen (gezond-
heidsproducten) en medische zelfzorg-
hulpmiddelen. “We baseren ons daarbij 
onder andere op werkafspraken die we 
met de VWA, IGZ en het ministerie van 
VWS maken.” Ook voedingsmiddelenfa-
brikanten staan een dergelijke aanpak bij 
de claimsbeoordeling voor; begin decem-
ber heeft hierover het eerste gesprek met 
EFSA plaatsgevonden.

Met die preventieve toetsing gaf Bouw-
meester meteen het belangrijkste 
onderscheid tussen de keuringsraad en 
de Reclame Code Commissie (RCC) aan. 
Deze laatste toetst reclame-uitingen 
achteraf, dus nadat deze reclame rich-
ting de consument is gecommuniceerd. 
Hij riep alle betrokken partijen, waarbij 
behalve de industrie onder meer de RCC 
een belangrijke partij is, op om de kennis 
en ervaringen te bundelen om zo de zelf-
regulering binnen de bandbreedte die 
de ‘example of wording’ biedt, krachtig 
overeind te houden. 
Desgevraagd gaf hij toe zich “hele grote 
zorgen te maken over de mogelijkheden 
die social media en allerlei consumen-
tenfora (met user generated content) op 
internet bieden. We komen daar voor 
dilemma’s te staan die we vanuit onze 
klassieke marketingmix nog nooit voor 
het vizier hebben gehad.” Bouwmeester 
riep alle betrokkenen op om over derge-
lijke zaken op basis van zelfregulering 
afspraken te maken, want een ding had 
de NPN-directeur voor hem al duidelijk 
gemaakt: “Handhaving van wetgeving op 
internet is een helse toer.”

heidswinst kan worden geboekt (en fabri-
kanten hun investeringen sneller kunnen 
terugverdienen, red). Geurts, die daarbij 
voor haar eigen brancheorganisaties 
een belangrijke rol ziet weggelegd, wees 
daarbij op het grotere geheel. “Food and 
Nutrition Delta heeft net €100 miljoen 
subsidie gekregen om het innovatieve 
onderzoek te stimuleren. Laten we het 
effect daarvan niet te niet doen met een 
te stringente claimwetgeving. We moeten 
zorgen voor een goede balans tussen het 
stimuleren van een gezonde keuze en het 
voorkomen van misleiding!”

Nieuwe leidraad
Vincent Bouwmeester, directeur van 
de KOAG/KAG, vertelde over hoe ‘zijn’ 
keuringsraad op vrijwillige basis (zelfre-
gulering) met behulp van een indicatieve 
lijst generieke gezondheidsclaims beoor-
deelt. “Daarbij nemen we uiteraard nu 
al de uitspraken mee over de (niet) toe-
gestane kinder- en ziekterisicoreductie 
claims.” Hij attendeerde de deelnemers 
op de nieuwe leidraad Informatie recep-
ten geneesmiddelen. Deze is in eerste 
instantie bestemd voor geneesmiddelen 
op recept, maar reikt voedingsmiddelen-
producenten zeker handvatten aan over 
wanneer het verstrekken van informatie 
overgaat in het aanbieden van verboden 
reclame. Bouwmeester benadrukte dat 
veel bedrijven zich veel te eenzijdig rich-
ten op de ‘geschreven’ claim, terwijl ook 
de illustratie of grafische voorstelling, 
kortom de gehele vorm waarin men de 

geprezen. Dat valt nauwelijks te contro-
leren of via zelfregulering in goede banen 
te leiden. Het is een drama”, verzuchte 
Geurts. “De industrie wil voorspelbare 
en transparante wetgeving, proportiona-
liteit in kosten en baten, snelle besluit-
vorming, – is dat nog wel het geval bij 
claims? – en tot slot differentiatie zodat 
bedrijven claims in hun bedrijfscommu-
nicatie kunnen inpassen”, somde Geurts 
op. “Goed aan de claimsverordening is 
dat deze bijdraagt aan het creëren van 
een level playing field.”

Gezonde mensen
Geurts hield namens de industrie een 
hartstochtelijk pleidooi voor dat de 
wetenschappers in de EFSA-panels op 
een manier kijken naar wetenschappe-
lijke studies. “Het is ontzettend moeilijk 
om gezondheidseffecten in gezonde 
personen aan te tonen. Daar komt bij: 
wat versta je onder gezond? Voordat je 
daar consensus over hebt, ben je tien jaar 
verder.”
EFSA zou de klinische gegevens over 
nutritioneel of fysiologisch effect uit 
wetenschappelijk onderzoek die de 
industrie wil gebruiken voor het onder-
bouwen van claims, dienen te accepte-
ren. “Deze worden nu genegeerd.”
Volgens Geurts zou de consument niet 
alleen over bewezen, maar ook over 
waarschijnlijk geachte effecten van 
stoffen moeten worden geïnformeerd. 
“Dergelijke aanwijzingen zijn veel sneller 
voor handen waardoor er eerder gezond-

Hans Damman

‘De informatievoorziening via 
internet is ongrijpbaar’

Aanprijzingen op internet zijn bijna niet te handhaven.
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