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Per 1 juli 2004 dienen fabrikanten de in hun producten aanwezi-

ge hoge cafeïnegehaltes te vermelden met daarachter het gehal-

te in mg/l. Tot dan mogen producenten ook een meer globalere

aanduiding gebruiken. Zeker bij combinaties met andere ingre-

diënten moet de producent of handelaar goed de risico’s voor de

volksgezondheid proberen in te schatten.

In artikel 5 lid 2 sub b van het Warenwet-
besluit Frisdranken (1995) staat dat fris-
dranken en limonades maximaal
85 mg/l cafeïne mogen bevatten.
De Warenwetregeling Vrijstelling
frisdranken met hoog cafeïnege-
halte uit 1996 stelt fabrikanten in
staat om frisdranken op de markt te
brengen met een hoger gehalte cafeïne.
Aan deze vrijstelling zijn de volgende
voorwaarden verbonden: het cafeïnege-
halte mag niet hoger zijn dan 350 mg/l.
Daarnaast moet er sprake zijn van drink-
waren op basis van koffie of thee, of
drinkwaren met koffie- of thee-extract
met op het etiket de aanduiding ‘koffie’
of ‘thee’. Als de producent niet daarvoor
kiest, dan heeft hij twee mogelijkheden
om alsnog voor de vrijstelling in aanmer-
king te komen. Bij het verhandelen van
de waar dient hij op het etiket te vermel-
den: ‘hoog cafeïnegehalte’ gevolgd door
tussen haakjes de hoeveelheid cafeïne
uitgedrukt in mg/l (in hetzelfde gezichts-
veld als de aanduiding van de waar), of
‘bevat 150 tot 350 mg/l cafeïne komt
overeen met 2 tot 4 koppen koffie’.

Wijziging
Door een recente wijziging van deze
warenwetregeling is de vermelding van
‘hoog cafeïnegehalte’ gevolgd door het
cafeïnegehalte in mg/100 ml mogelijk.
Achtergrond hiervan is de publicatie van
Richtlijn 2002/67/EG die per 1 juli 2004
wordt geïmplementeerd in het Waren-
wetbesluit Etikettering Levensmiddelen.
De richtlijn maakt de handel in produc-
ten die aan dit nieuwe voorschrift vol-
doen, al mogelijk vanaf 1 juli 2003. Tus-
sen 1 juli 2003 en 1 juli 2004 mag de pro-

ducent nog beide vermeldingen gebrui-
ken. Na 1 juli 2004 is  alleen de vermel-
ding ‘hoog cafeïnegehalte’ gevolgd door
de hoeveelheid cafeïne uitgedrukt in
mg/l nog mogelijk.
In tegenstelling tot de warenwetregeling
stelt de richtlijn geen maximum aan het
cafeïnegehalte. De Nederlandse overheid
zal ook na de volledige implementatie
van de richtlijn ter bescherming van de
volksgezondheid het maximumgehalte
van 350 mg/l handhaven. 

Guarana
In opdracht van een Israëlische levens-
middelenproducent heeft het Bureau
Levensmiddelen Recht de toelating van

de ingrediënten van een energie-
drankje onderzocht. Dit onderzoek
is een eerste stap op weg naar het
op de markt brengen van een veilig
levensmiddel.
Een van de energiegevende ingre-

diënten van het drankje is het
extract van de plant Paullinia
Capana, ook bekend onder de
naam Guarana. Het gebruik
van delen van deze planten in
levensmiddelen is in Neder-
land toegestaan. 
Door het extract van Paullinia
Capana cafeïne in het drank-

je, is het cafeïnegehalte hoger
dan 85mg/l en is dus een

beroep op de vrijstellingsregeling nood-
zakelijk voor het verhandelen ervan.
Gezien de relatief korte tijd (tot 1 juli
2004) is geadviseerd meteen de door de
richtlijn voorgeschreven wijze van aan-
duiding te gaan gebruiken.

Risicobeoordeling
Een andere aanbeveling was om een risi-
cobeoordeling van dit drankje te laten
uitvoeren. Het product is namelijk een
concentraat dat op twee wijzen kan wor-
den ingenomen: na verdunning met
water, maar ook onverdund op een lege
maag ‘to strengthen the effect’, mits bin-
nen een uur twee glazen water worden
gedronken! Laat de producent geen risi-
cobeoordeling uitvoeren, dan doet hij er
verstandig aan om deze laatste wijze van
consumeren niet te vermelden.
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