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Wetgeving & Toezicht

De eind 2006 gepubliceerde claimsver-
ordening 1924/2006/EG is in feite een 
aanvulling op het verbod op misleiding 
van de consument uit de etikette-
ringsrichtlijn (2000/13/EG), maar dan 
specifiek uitgewerkt voor voedings- en 

gezondheidsclaims. In dit artikel beperk 
ik mij tot voedingsclaims. De defini-
tie daarvan luidt: een uiting die stelt, 
de indruk wekt of impliceert dat een 
levensmiddel bepaalde heilzame voe-
dingseigenschappen heeft ten aanzien 
van de energetische waarde of van de 
hoeveelheid nutriënten of andere stof-
fen. 

Voorwaarden
In artikel 5 van de verordening staan de 
algemene voorwaarden waaraan voe-
dingsclaims moeten voldoen. De stof 
waarvoor de claim wordt gemaakt, moet 
een bewezen nutritioneel effect heb-
ben, moet in significante hoeveelheden 
aanwezig zijn, moet begrijpelijk zijn voor 
de consument, moet kunnen worden 
opgenomen door het lichaam en moet 
betrekking hebben op consumptiege-

rede levensmiddelen. Dus op een zakje 
droge soep mag je wel een voedingsclaim 
maken, maar deze moet betrekking heb-
ben op het volgens de gebruiksaanwij-
zing bereide product.
Daarnaast zijn er specifieke voorwaarden 
die in de bijlage van de claimverordening 
staan. Rode draad door de hele verorde-
ning is dat de producent de consument 
niet mag misleiden. 

Cornflakes
Om voeling met claims te krijgen, be-
spreek ik en kele vermeldingen die ik aan-
trof op ver pakkingen van een product als 
cornflakes.
‘Bron van vezels’. Dit is een toegestane 
voedingsclaim die in de bijlage van de 
claimverordening staat. Specifieke voor-
waarde daarbij is dat 100 gram product 
minimaal 3 gram vezels, of per 100 kcal 
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minimaal 1,5 gram vezels moet bevatten.
‘Fruit and fibre’. ‘Fibre’ in deze merk-
naam is toegestaan, maar altijd in combi-
natie met een voedingsclaim over vezels 
(bijvoorbeeld ‘bron van vezels’) en de 
daaraan verbonden voorwaarden. 
‘Verrijkt met vitamine C’. Ook deze claim 
is toegestaan, mits wordt voldaan aan de 
specifieke voorwaarde dat het product 
per 100 gram minimaal 15% van de ADH 
moet bevatten. Overigens hoeven pro-
ducenten bij gebruik van voedingsclaims 
niet de letterlijke teksten uit de bijlage 
van de verordening te gebruiken. Als een 
fabrikant op zijn verpakking bijvoorbeeld 
zet ‘boordevol vitamine C’, dan zal vol-
gens de VWA de consument dit opvatten 
als dat het product rijk is aan vitamine C. 
Dus ‘boordevol’ is gelijkwaardig aan de 
claim ‘rijk aan’. Gebruik van deze claim 
is toegestaan, mits voldaan wordt aan de 
daarbij behorende specifieke voorwaar-
den.
‘Bevat granen die rijk zijn aan voedings-
vezel’. Volgens de VWA zal de consument 
deze uiting opvatten als dat het hele pro-
duct rijk is aan voedingsvezel. Gebruik 
is toegestaan als voldaan wordt aan de 
daarbij behorende specifieke voorwaar-
den.
‘Vrij van cholesterol’. Een dergelijke 
vermelding is een voedingsclaim. Deze 
wordt echter niet in de bijlage van de 
claimverordening genoemd en is dus 
verboden.

Geen voedingsclaims
Voor de duidelijkheid geef ik ook enkele 
voorbeelden van uitingen op cornflakes 
die niet als een voedingsclaim worden 
beschouwd. Bijvoorbeeld ‘Verrijkt met 
fruit’. Hiervoor geldt de KWID-wetgeving, 
met andere woorden: de fabrikant moet 
in dit geval aangeven hoeveel fruit het 
product bevat. Ook ‘Gebakken in zonne-
bloemolie’ en ‘Met groene thee’ zijn geen 
voedingsclaims.
Een vermelding als ‘Bevat calcium dat 
goed is voor de botopbouw’ is geen voe-
dingsclaim, maar een gezondheidsclaim. 
Deze legt de relatie tussen nutriënt en de 
gezondheid.
‘Bevat antioxidanten’ lijkt een voedings-
claim, maar is een gezondheidsclaim 
omdat de claim betrekking heeft op de 
functie van deze stoffen (een antioxi-
datief effect). Op dit moment mag een 
producent deze claim nog maken, maar 
wanneer in de loop van 2012 de lijsten 
met toegestane gezondheidsclaims 
beschikbaar komen, mag dat alleen nog 

als deze claim op de zogeheten positieve 
lijst staat. Daarnaast moet worden vol-
daan aan de voorwaarde voor gebruik 
van de claim. 
Producenten moeten zich ook realiseren 
dat er voor bepaalde producten andere 
wetgeving van toepassing kan zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan smeerbare vetproduc-
ten, waarvoor Verordening (EG) 2991/94 
geldt. Bij een dergelijk product mag de 
vermelding ‘met een verminderd vet-
gehalte’ toegevoegd worden, wanneer 
het product tussen de 41 en 62% vet 
bevat. De specifieke wetgeving maakt 
het hier dus mogelijk dat voor smeerbare 
vetproducten toch de vermelding ‘met 
een verminderd vetgehalte’ kan worden 
gebruikt.

Onderbouwing
Producenten moeten voedingsclaims 
op hun producten wetenschappelijk 
kunnen onderbouwen. Alle beschikbare 
wetenschappelijke gegevens met betrek-
king tot de claim moeten daarin worden 
meegenomen. Ook moet het bewijs 
worden gewogen. Een bedrijf dat dit niet 
(goed) kan, adviseren we de claim niet te 
voeren. 

Vergelijkende claims
De claimverordening kent vier verge-
lijkende voedingsclaims. Er is een ‘ver-
hoogd gehalte’ van een bepaald nutriënt 
waarbij dit met ten minste 30% meer 
aanwezig moet zijn dan in vergelijkbare 
producten. Hetzelfde geldt voor ‘ver-
laagd gehalte’. Verder kun je claimen dat 
een product verlaagd is in energetische 
waarde. Dan moet het minimaal 30% 
minder calorieën bevatten ten opzichte 
van vergelijkbare producten. De vierde 
is de aanduiding ‘light’. Andere vergelij-
kende voedingsclaims zijn er niet.
Het verschil in hoeveelheid nutriënt of 
energie moet in een getal worden weer-
gegeven en op de verpakking worden 
vermeld. Op het etiket moet ook staan 
waardoor dit product minder energie 
bevat; zit er minder suiker of minder vet 
in, een combinatie daarvan? 
Tot slot moet de producent aangeven 
met welke referentieproducten hij zijn 
product vergelijkt. Hij mag dit ook verge-
lijken met zijn eigen reguliere product, 
op voorwaarde dat de samenstelling 
van dit product representatief is voor 
de productcategorie en dat het voor de 
consument duidelijk is welke vergelijking 
wordt gemaakt. Overigens is ‘categorie’ 
niet nader omschreven. Volgens het Gui-

dance Document moeten de producten 
daarin onder andere ongeveer dezelfde 
voedingswaarde hebben.
De gegevens van de referentieproducten 
moeten regelmatig worden geactuali-
seerd. Hoe vaak staat niet omschreven; 
dit zal onder andere afhangen van de 
innovatiesnelheid. De VWA zal dit van 
geval tot geval bekijken. Fabrikanten 
kunnen voor de vergelijkingen ook 
gebruikmaken van de NEVO-tabellen, 
mits deze een actueel beeld geven. 

Significant
De vergelijking die gemaakt wordt, moet 
ook significant zijn voor de consument. 
Neem bijvoorbeeld brood. Dat bevat 
gemiddeld 2,5% vet. De voorwaarde van 
30% minder wordt bereikt bij een vetge-
halte van 1,7. Een dergelijke reductie is 
volstrekt niet relevant als bedacht wordt 
dat de gemiddelde Nederlander onge-
veer 70 gram vet per dag eet. Onder het 
mom van misleiding is een dergelijke 
claim dus niet toegestaan, ook al voldoet 
het bedrijf aan de cijfermatige voorwaar-
den.

Naleving
Hoe gaat het nu verder met de voedings-
claims? De VWA wil dat bedrijven de ver-
ordening beter naleven. Dat stimuleren 
we via bijeenkomsten met brancheorga-
nisaties, waarin wij onderlinge standpun-
ten en ervaringen uitwisselen; bijvoor-
beeld op welke punten het bedrijfsleven 
meer duidelijkheid zou willen krijgen, via 
VWA-rapporten en infobladen waarin we 

aangeven hoe we de verordening inter-
preteren. 
Tot eind vorig jaar hebben we ons vooral 
beperkt tot etiketten op producten, 
maar we zullen de komende jaren in 
toenemende mate ook internet, tv-com-
mercials en allerlei andere kanalen waar-
langs producten worden aangeprezen, 
gaan controleren. 
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‘Voor bepaalde producten kan 
andere wetgeving gelden’
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