
Sinds het Specerijenbesluit van
1924 bestaat er in Nederland
een wettelijke regeling voor

deze groep van plantaardige produc-
ten. Het huidige ‘Warenwetbesluit
Specerijen en kruiden [1]’ uit 1998
geeft in artikel 1 de volgende defini-
tie: “In dit besluit wordt verstaan onder
specerijen en kruiden: eetwaren, zijnde
delen van planten die aromatisch smaken
of ruiken dan wel een scherpe smaak bezit-
ten, en die bestemd zijn om aan eet- en
drinkwaren te worden toegevoegd.”

Artikel 3 van het besluit bevat een

gesloten lijst van namen waarmee de
diverse kruiden en specerijen mogen
worden aangeduid, de bijbehorende
botanische (Latijnse) namen, de
maximale gehaltes aan as en zand en

het minimale gehalte aan vluchtige
olie.

Kruiden die vallen onder het regime
van de Warenwet dienen bij de voor-
geschreven dosering geheel vrij van
schadelijke bijwerkingen te zijn.

Traditioneel gebruik
Het toegelaten gebruik van deze pro-
ducten is voor een belangrijk deel
gegrond op eeuwenoud traditioneel
gebruik. Op basis van de huidige
stand van de wetenschap blijken
sommige kruiden en specerijen van
nature stoffen te bevatten met moge-
lijke toxicologische risico’s. Gelet op
de lage doseringen van deze smaak-
makers was er tot nu toe geen reden
voor een wettelijk verbod of een con-
sumptiebeperking. De kruiden en
specerijen vermeld in het besluit
kunnen dus vrijelijk worden ver-
kocht, mits ze voldoen aan de wette-
lijke eisen.

Het is echter niet ondenkbaar dat
op basis van vernieuwde toxicologi-
sche inzichten in de toekomst een
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consumptiebeperking voor een of
meer van deze producten wordt voor-
geschreven. Zo heeft het Weten-
schappelijk Comité voor de menselij-
ke Voeding onlangs het standpunt
betreffende saffrol herzien, een aro-
matisch bestanddeel van onder meer
nootmuskaat, foelie en kaneel [2].
Het Comité meldt dat voor deze
genotoxische (leidt tot schade aan
het genetisch materiaal) en carcin-
ogene stof geen veilig innameniveau
kan worden vastgesteld en streeft
daarom naar een verlaging van de
blootstelling en een beperking van
het gebruik.

Farmaceutisch
Behalve als smaakmakers zijn krui-
den en specerijen ook verkrijgbaar
als kruidenpreparaat of voedingssup-
plement. Deze producten dienen met
hun nutritionele of fysiologische
functie als aanvulling op het dagelijk-
se dieet. Ze hebben veelal een far-
maceutische verschijningsvorm zoals
capsules of tabletten en een aanbevo-
len dagelijkse dosering. In tegenstel-
ling tot farmaceutische preparaten
zijn deze producten niet voorzien van
medische claims maar van gezond-
heidsclaims.

Evenals voor specerijen ontbreekt
ook voor kruidenpreparaten gehar-
moniseerde EG-wetgeving. Welis-
waar is een richtlijn voor voedings-
supplementen gepubliceerd [3],
maar deze is alleen voor vitamine-
en/of mineralenpreparaten uitge-
werkt. Wel is vastgelegd om in deze
richtlijn ook regels op te stellen voor
bestanddelen zoals kruiden en daar
van afgeleide producten. Gezien het
vastgelegde tijdpad en de weerbar-
stigheid van de materie wordt aange-
nomen dat dit nog jaren kan duren.

Daarbij vormen de huidige grote
verschillen in wettelijke status van
deze producten tussen de lidstaten
een complicerende factor. In bepaal-
de landen, waaronder Zweden, Fin-
land en Spanje, bestaat binnen de
levensmiddelenwetgeving nauwelijks
ruimte voor kruidenpreparaten. Ze
vallen daar onder het regime van
geneesmiddelen.

Andere lidstaten, waaronder Groot-
Brittannië en Nederland, kennen tra-
ditioneel een veel liberaler regime
waarbij een groot deel van deze pro-
ducten als levensmiddel wordt gekwa-
lificeerd. Ook de in januari 2002 in de
‘General Food Law’ geformuleerde
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EG-definitie voor levensmiddelen is
zodanig alomvattend dat kruidenpre-
paraten hier onder vallen [4].

Ondeugdelijk
Lange tijd bestond er voor kruiden-
preparaten in het levensmiddelenka-
naal, in tegenstelling tot voor medici-
nale kruiden, geen specifieke wette-
lijke regeling. In de praktijk beteken-
de dit dat kruidenpreparaten zonder
medische claims alleen konden wor-
den geweerd als ze, in relatie met de
voorgeschreven dosering, bewijsbaar
als ondeugdelijk konden worden
gekwalificeerd (artikel 18 Warenwet).

Deze situatie is veranderd sinds de
Novel Food-verordening van kracht is
(medio 1997 [5]). Het is nu niet meer
toegestaan om kruiden te gebruiken
die voor genoemde datum nauwelijks
binnen het levensmiddelencircuit in

de EU werden toegepast, ook al
waren ze elders in de wereld toegela-
ten of kennen ze daar een ‘history of
(safe) use’. Voor dergelijke producten
moet nu eerst een toelatingsprocedu-
re gericht op veiligheid worden door-
lopen. Een eventuele toelating geldt
dan wel voor alle EG-landen.

Voor Nederland is deze toelatings-
procedure in het Warenwetbesluit
Nieuwe Voedingsmiddelen vastge-
legd. In dit besluit wordt verwezen
naar de Novel Food-verordening
evenals naar verordeningen waarin

de etikettering is vastgelegd. Aanvra-
gen kunnen worden ingediend bij de
minister van VWS. Een recent voor-
beeld van een toelating als nieuw
voedselingrediënt via de bevoegde
Belgische instantie is ‘nonisap’, het
sap van de vrucht van Morinda citrifo-
lia. Ook de docosahexaeenzuurrijke
olie van de microalg Schizochytrium sp.
is toegelaten via de bevoegde instan-
tie in het Verenigd Koninkrijk als
nieuw ingrediënt. Overigens geldt de
goedkeuring alleen voor het in de
handel brengen van het product door
de aanvrager. Bedrijven die een soort-
gelijk product in de handel willen
brengen kunnen wel volstaan met het
doorlopen van een verkorte toela-
tingsprocedure.

Ontbreken
In het laatste decennium van de vori-
ge eeuw heeft het gebruik van krui-
denmiddelen als voedingssupple-
ment in Nederland een grote vlucht
genomen. Hierbij zijn ook producten
met, naar later bleek, mogelijk onvei-
lige bestanddelen op de markt ver-
krijgbaar. Een voorbeeld is het plant-
aardige ingrediënt Kava kava. Het
gebruik van producten met deze stof
kan in zeldzame gevallen in verband
worden gebracht met levertoxiciteit
bij de mens, waarover later meer.
Gezien deze groei, de vragen over
veiligheid en het ontbreken van
geharmoniseerde wetgeving op korte
termijn heeft de Nederlandse over-
heid op 1 februari 2001 het Waren-
wetbesluit Kruidenpreparaten [6] in
werking gesteld. Het besluit heeft
betrekking op kruidenpreparaten, in
artikel 1 gedefinieerd als “een kruiden-
substantie (plantenmateriaal), al dan niet
bewerkt, die bestemd is te worden gebruikt
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door de mens, daaronder begrepen krui-
denextracten”.

Niet alle producten met kruiden-
preparaten vallen echter onder dit
besluit. Kruiden gebruikt in cosmeti-
ca worden geregeld in het Warenwet-
besluit Cosmetische producten. Krui-
denpreparaten voorzien van medi-
sche claims die worden toegepast als
geneesmiddel vallen onder de Wet op
de Geneesmiddelenvoorziening.
Hiervoor geldt een ander wettelijk
regime omdat consumptie plaats-
vindt onder medische begeleiding en
voor een begrensde periode. Bij deze
toepassing worden de voordelen van
het geneesmiddel afgewogen tegen
de onvermijdelijke bijwerkingen van
het middel.

Toespitsing
Centraal in het Warenwetbesluit
Kruidenpreparaten staat de veiligheid
(onschadelijkheid) van het product.
Deze eis is in artikel 3 uitgewerkt:
“Kruidenpreparaten bevatten slechts krui-
densubstanties in hoeveelheden die niet
schadelijk zijn voor de volksgezondheid”.

Deze formulering kan worden
gezien als een toespitsing van de
deugdelijkheidseis van de Warenwet.
Hiermee kan eenvoudiger worden
opgetreden tegen producten die,
mede gelet op de (verplicht te ver-
melden) voorgeschreven dosering als
gevaarlijk voor de consument en dus
als ondeugdelijk kunnen worden
gekarakteriseerd.

Het Warenwetbesluit noemt in arti-
kel 4 en bijlagen een aantal kruiden
die, gezien de toxiciteit, in geen geval
mogen worden gebruikt in kruiden-
preparaten. Deze lijsten met kruiden
kunnen in de toekomst worden aan-
gepast, bij voorbeeld naar aanleiding
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van nieuwe wetenschappelijke gege-
vens. De verboden gelden uitdrukke-
lijk niet voor kruidenpreparaten voor
geneesmiddelen.

De eerste lijst noemt enkele planten
die toxische pyrrolizidine-alkaloïden
kunnen bevatten. Het maximale
gehalte van deze stoffen in kruiden-
preparaten bedraagt 1 mcg per kg of
per liter. In de tweede lijst zijn plan-
ten opgenomen die aristolochiazuren
of derivaten daarvan kunnen bevat-
ten. Deze stoffen mogen in kruiden-
preparaten niet aanwezig zijn. De
derde lijst tenslotte geeft een opsom-
ming van diverse andere planten
waarvan het gebruik vanwege toxi-
sche eigenschappen van diverse aard
wordt verboden.

Smart shop
De eerste aanpassing van de lijst
heeft inmiddels plaatsgevonden. Bij
Koninklijk Besluit van 23 april 2003
is aan de derde lijst Piper methysticum
(meer bekend onder de naam Kava
kava) toegevoegd naar aanleiding van
berichten over levertoxiciteit en op
grond daarvan uitgevaardigde verbo-
den in andere EG-lidstaten.

Betreffende Ephedra spp., een kruid
dat ingrediënt is van afslankprepara-
ten en ook in smart shops veel aftrek
vindt, heeft de ministerraad onlangs
besloten tot een inperking van het
gebruik als afslankpreparaat en een
verbod binnen drie jaar.

Aanprijzing
Op grond van artikel 19 van de
Warenwet is het niet toegelaten eet-
of drinkwaren te voorzien van medi-
sche claims. Uitlatingen moeten wor-
den beperkt tot zogenaamde gezond-
heidsclaims, beweringen over
bepaalde gezondheidsondersteunen-
de eigenschappen.

Omdat de afbakening met medi-
sche claims niet altijd duidelijk is,
hebben producenten en importeurs
van gezondheidsproducten in het
kader van zelfregulering een
gedragscode opgesteld in samenwer-
king met media, detailhandel en
reclamebureaus [7]. Deze code bevat
onder meer een overzicht van ‘onder
voorwaarde van aannemelijkheid’
toegelaten (gezondheids)claims en
wordt beheerd door de Keuringsraad
Aanprijzing Gezondheidsproducten
(KAG). Het onderhoud van deze lijst
wordt ook afgestemd met de Voedsel
en Warenautoriteit/Keuringsdienst
van Waren. De KAG toetst de claims
op toelaatbaarheid en aannemelijk-
heid, vooral als het gaat om reclame-
uitingen. De Nederlandse brancheor-
ganisaties zijn overeengekomen hun
producten op dit punt door de KAG
te laten toetsen voor ze op de markt
worden gebracht.

Voor de categorie kruidenprepara-
ten – een van de segmenten van
gezondheidsproducten – dient op
grond van artikel 5 van het warenwet-
besluit bij de producent of importeur
een dossier aanwezig te zijn met
objectieve gegevens over de werking.
Deze eis gaat veel verder dan het aan-
nemelijk maken van de claim zoals
door de KAG wordt vereist.

Het onderwerp claims voor levens-
middelen staat momenteel nationaal
en ook internationaal sterk in de
belangstelling. De Nederlandse
Gezondheidsraad heeft recent een
advies over deze materie uitgebracht
[8], terwijl op EU-niveau momenteel
intensief wordt gewerkt aan harmo-
niserende wetgeving [9].

Kracht
Sinds 2 april 2003 is in Nederland
het Warenwetbesluit voedingssupple-
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menten van kracht. De bijbehorende
stoffenlijst betreffende vitamines en
mineralen is neergelegd in de Waren-
wetregeling voedingssupplementen.
Het besluit en de regeling zijn tot-
standgekomen op grond van de des-
betreffende EG richtlijn [3]. De con-
crete uitwerking is vooralsnog
beperkt tot de nutriënten vitamines
en mineralen.

Op den duur zullen in de EG richt-

lijn voor voedingssupplementen
naast vitamines en mineralen ook
andere fysiologisch actieve bestand-
delen worden geregeld. Gezien het
feit dat de richtlijn in de inleiding
ook ‘allerlei planten- en kruidenex-
tracten’ noemt, heeft dit mogelijk
ook consequenties voor de kruiden-
wetgeving in de individuele lidstaten,
zoals het Nederlandse Warenwetbe-
sluit kruidenpreparaten.

Voor de categorie kruidengeneesmid-
delen wordt momenteel op EG-niveau
gewerkt aan de harmonisatie van de
registratie van ‘traditionele kruidenge-
neesmiddelen’ met een langjarige erva-
ring van veilig gebruik [10]. ■
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Nonisap, het sap van Morinda citrifolia, heeft de toelatingsprocedure voor
het Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen succesvol doorlopen.


