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De Europese Commissie (EC) kwam afge-
lopen zomer met een nieuw conceptvoor-
stel voor een verordening voor voedings-
en gezondheidsclaims. Belangrijk uit-
gangspunt is dat voedings- en gezond-
heidsclaims wetenschappelijk bewezen
moeten zijn en dat ze de consument niet
mogen misleiden.
Voedings- en gezondheidsclaims op pro-
ducten met meer dan 1,2 volumeprocent
alcohol of op producten met te veel vet,
suiker of zout, zijn verboden, oftewel:
alleen producten met een ‘verantwoord
voedingsprofiel’ mogen een claim dra-
gen. Hoe deze omschrijvingen nader
worden uitgewerkt, is onduidelijk.
Claims mogen bovendien niet te alge-
meen geformuleerd zijn, niet verwijzen
naar (para)medici of de indruk wekken
dat consumenten een gezondheidsrisico
lopen als ze het product niet eten. 
Ook claims die effecten beloven op het
gebied van bijvoorbeeld concentratiever-

mogen, afvallen, honger en verzadiging
zijn taboe.

Procedure
Het conceptvoorstel ligt voor commen-
taar bij de EU-lidstaten en bij het Euro-
pees Parlement (EP). Indien alles volgens
plan verloopt, komt de Raad medio 2004
met een gemeenschappelijk standpunt.
De verordening zou dan begin 2006 van
kracht worden. Tot dat moment kunnen
lidstaten een lijst met reeds in hun land
goedgekeurde functieclaims voorleggen
aan de European Food Safety Authority
(EFSA). Uiterlijk medio 2008 publiceert de
Europese Commissie dan een ‘positieve
lijst’ van algemeen aanvaarde claims in
de EU. “Fabrikanten die nieuwe claims
willen gebruiken, moeten hun dossier één
tot twee jaar voorafgaand aan hun marke-
ting-activiteiten indienen bij de EFSA.
Ook moeten zij ervoor zorgen dat hun
claim in alle EU-talen juist is geformu-
leerd ”, lichtte  Jaap Schrijver, manager
Regulatory Affairs bij Numico toe. 

Discussie
Over een aantal punten bestaat nog dis-
cussie. “De industrie valt vooral over de
eis dat alleen producten met een ‘verant-
woord voedingsprofiel’ een claims
mogen hebben. Andere producten kun-
nen daardoor onterecht het stempel van

‘bad food’ krijgen. Gelukkig ziet de EC
inmiddels in dat het werken met voe-
dingsprofielen lastig is, onder meer van-
wege de verschillen in eetgewoonten tus-
sen Europese landen”, aldus Schrijver.
Wat hem betreft zouden voedingsprofie-
len niet moeten worden gekoppeld aan
gezondheidsclaims, maar aan voorschrif-
ten voor voedselverrijking. Dit zou per
land moeten worden geregeld. Voorals-
nog is dit niet het geval.

Verder is het de vraag in hoeverre lidsta-
ten hun bestaande nationale bepalingen
met betrekking tot claims mogen handha-
ven. Ook staat ter discussie of lidstaten
zelf claims mogen beoordelen, bijvoor-
beeld als het gaat om de formulering
ervan in de eigen nationale taal. 
Gezien de huidige verdeeldheid over deze
onderwerpen, vreest Schrijver dat de
beoogde planning niet wordt gehaald:
“Voorlopig lijkt het erop dat we eindigen
met een situatie die niet meer is te hand-
haven en dat de EFSA door alle ingediende
dossiers bedolven raakt onder het werk.” 
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