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De Europese Commissie heeft dit voorjaar Verordening (EG) Nr.

608/2004 vastgesteld. Daarin worden speciale eisen gesteld aan

de etikettering van levensmiddelen met daarin fytosterolen,

fytosterolesters, fytostanolen of fytostanolesters. Welke overwe-

gingen liggen ten grondslag hieraan?

Van fytosterolen, fytosterolesters, fyto-
stanolen en fytostanolesters is bekend
dat ze bij mensen niet alleen het serum-
cholesterolgehalte verlagen, maar ook
het β-caroteengehalte in het serum. Om
de effecten van deze ingrediënten uit
meerdere bronnen te achterhalen, heb-
ben de lidstaten en de Commissie het
Wetenschappelijk Comité voor de men-
selijke voeding (WCMV) geraadpleegd.
Dit adviesorgaan heeft aangegeven dat
bovengenoemde stoffen op het etiket
moeten worden vermeld conform
Beschikking 2000/500/EG van 24 juli
2000. Deze Beschikking houdt in verle-
ning van een vergunning voor het in de
handel brengen van ‘smeersels op basis
van gele vetten met toegevoegde fytoste-
rolesters’ als nieuw voedingsmiddel of

nieuw voedselingrediënt. Verder gaf het
WCMV aan dat een hoge inname van
fytosterolen ongewenste bijwerkingen
kan hebben en dat daarom innamen van
meer dan 3 g fytosterolen per dag moe-
ten worden vermeden.

Etikettering
Voor levensmiddelen waaraan fytostero-
len, fytosterolesters, fytostanolen en/of
fytostanolesters zijn toegevoegd, geldt
een aantal aanvullende etiketterings-
voorschriften naast de al voorgeschreven
eisen. Allereerst moeten de ingrediënten
worden aangegeven met respectievelijk
plantensterol, plantensterolester, plan-
tenstanol, plantenstanolester dan wel de
meervoudsvorm daarvan. Daarnaast

moet het volgende worden vermeld: 
– ‘met toegevoegde plantensterolen/

plantenstanolen’ en wel in hetzelfde
gezichtsveld als de verkoopbenaming
van het levensmiddel en gemakkelijk
zichtbaar en leesbaar;

– op de lijst van ingrediënten: het toe-
gevoegd gehalte aan deze stoffen uit-
gedrukt als percentage of in g vrije
plantensterolen/plantenstanolen per
100 g of 100 ml levensmiddel;

– dat het levensmiddel uitsluitend is
bedoeld voor mensen die hun bloed-
cholesterol willen verlagen;

– dat patiënten die cholesterolverlagen-
de geneesmiddelen gebruiken, het
product uitsluitend onder toezicht van
een arts mogen gebruiken;

– goed zichtbaar en leesbaar dat het
product uit voedingsoogpunt moge-
lijk niet geschikt is voor zwangere en
borstvoedende vrouwen en kinderen
jonger dan vijf jaar;

– het advies om het product te gebrui-
ken als onderdeel van een uitgebalan-
ceerde en gevarieerde voeding, waar-
bij regelmatig groente en fruit worden
gegeten om het carotenoïdengehalte
op peil te houden;

– dat een consumptie van meer dan 3 g
toegevoegde plantensterolen/plan-
tenstanolen per dag moet worden ver-
meden;

– een definitie van een portie van het
betrokken voedingsmiddel of voed-
selingrediënt, bij voorkeur in g of ml,
waarbij de hoeveelheid plantenstero-
len/plantenstanolen per portie wordt
aangegeven.

Inwerkingtreding
Deze verordening is in werking getreden

op 21 maart 2004. Levensmiddelen en
ingrediënten met toegevoegde fytosta-
nolesters en smeersels op basis van gele
vetten met toegevoegde fytosterolesters,
die al in de handel waren, moeten aan
deze verordening voldoen. 

Handhaving
Vanwege het karakter van deze regelge-
ving, een verordening, is deze verbin-
dend in haar onderdelen en rechtstreeks
toe te passen in elke Lid Staat. Omzetting
ervan in de nationale wetgeving is niet
toegestaan. Wel is het noodzakelijk om
overtreding van de etiketteringsvoor-
schriften als strafbaar feit aan te wijzen.
Hiervoor moet artikel 2 Warenwetbesluit
Etikettering van levensmiddelen worden
aangepast. Daarvoor is een spoedrege-
ling getroffen, vastgelegd in de ‘Waren-
wetregeling etikettering van levensmid-
delen in verband met verordening (EG)
608/2004’.
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Dit levensmiddel is uitsluitend
bedoeld voor mensen die hun

bloedcholesterol willen verlagen

Om schadelijke
effecten te voorko-
men dient de ver-
pakking diverse
waarschuwingen te
bevatten.


