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   2007 de 
nieuwe Europese regeling rond

voedings- en gezondheidsclaims op
levensmiddelen in het Official Journal
of the EC is gepubliceerd, is deze van
kracht. Voor bedrijven die op hun
producten claims willen voeren, gaat
dan de Europese wet gelden. Het bete-
kent niet dat vanaf dat moment alle

claims die tot nu toe op levensmidde-
len worden gevoerd stante pede ver-
dwijnen. Geleidelijk zullen in alle lan-
den van de Europese Unie dezelfde
regels voor het voeren van claims tot
uitdrukking komen. Er komen nieuwe
claims bij, maar er kunnen ook claims
verdwijnen. Welke komen of gaan,
hangt onder meer af van de criteria

die gaan gelden voor het gebruik en
de onderbouwing van de claims. De
criteria moeten nog worden vastge-
steld door de Europese Commissie,
die dat op haar beurt doet op advies
van de EFSA. Deze organisatie is nu
bezig om de criteria voor te bereiden.
Dat gebeurt in het zogeheten NDA-
panel, na discussies met stakeholders
van EFSA. In het panel zitten zeven-
tien specialisten op het gebied van de
voeding, dieetproducten en allergieën.
Ze zijn afkomstig uit verschillende
Europese landen; van universiteiten of
onderzoeksinstellingen. Nederland is
hierin met vier personen naar verhou-
ding ruim vertegenwoordigd. De
NDA-leden worden bijgestaan door
de (voedings)experts die in dienst zijn
van de EFSA. De leden van het NDA-
panel hebben een onafhankelijkheids-
verklaring ondertekend om hun even-
tuele commerciële belangen uit te
sluiten. ‘Het panel biedt ruimte aan 21
deskundigen’, licht wetenschappelijk
directeur Herman Koëter van de
EFSA toe. ‘Binnenkort zullen we het
voltallig maken. Dat is nodig gezien
de werkzaamheden die door de nieu-
we wetgeving op ons afkomen. We
willen twee werkgroepen oprichten,
eentje die zich bezighoudt met claims
en een andere die zich richt op voe-
dingsprofielen. Ook zullen we de
EFSA-staf volgend jaar moeten uit-
breiden. We hebben nu acht experts in
dienst, dat worden er 15.’

De nieuwe EU-wetgeving heeft als
basis dat claims niet misleidend
mogen zijn en dat ze wetenschappelijk
moeten zijn onderbouwd. Wat de
meest logische en praktische manier is
om hier invulling aan te geven, was
dan ook het belangrijkste onderwerp
van discussie van de meeting in

Wetgeving

EFSA-conferentie over Europese claimwetgeving

‘Onderbouwing en helderheid
voor de consument staan voorop’

Ongeveer 200 wetenschappers, politici en vertegenwoordigers van (inter)nationale non-gouver-

mentele (voedings)organisaties en bedrijven, namen in november deel aan een discussieconferen-

tie van de European Food Safety Authority (EFSA) in Bologna. Het onderwerp van discussie betrof

de uitvoering van de nieuwe Europese wetgeving over voedings- en gezondheidsclaims op levens-

middelen. Hierdoor worden in de komende jaren de claims op voedingsmiddelen in de verschil-

lende EU-landen eenduidiger.

 

Tijdens de perslunch van het congres, geheel rechts Herman Koëter, wetenschappelijk directeur EFSA, direct links naast hem

EFSA-directeur Catherine Geslain Lanéelle.
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Wetgeving

Bologna, waar EFSA-medewerkers,
NDA-panelleden en stakeholders bij-
een kwamen.

Profielen    Na invoering van de wet
hebben de Europese Commissie en de
EFSA (met de input van zijn stakehol-
ders), nog twee jaar de tijd om voe-
dingsprofielen vast te stellen. Met voe-
dingsprofielen kan worden bepaald
waaraan producten met claims moe-
ten voldoen. Een belangrijk doel van
de profielen is te voorkomen dat
bedrijven ‘ongezonde’ producten een
gezondheids- of voedingsclaim kun-
nen geven ter bevordering van de ver-
koop. Binnen het profiel geven hoe-
veelheden van nutriënten het onder-
scheid tussen gezond en ongezond
aan. ‘We vragen ons nog af of we
moeten kiezen voor voedingsprofielen

die algemeen geldend zijn of gelden
voor categorieën van voedingsmidde-
len, of dat ze een combinatie van bei-
de moeten zijn’, aldus Robert Van-
hoorde, hoofd van de afdeling weten-
schap- en stakeholderrelaties van de
Europese Commissie. ‘Ook is van
belang welke nutriënten in welke hoe-
veelheden leidend zijn binnen de voe-
dingsprofielen, om een oordeel te
geven over de gezondheid of onge-
zondheid van een product. Na het
horen van onze stakeholders en het

advies van de EFSA zullen we hierin
een keuze maken.’

Tijdens de Bologna-bijeenkomst
bleek dat vooral de vertegenwoordi-
gers van de industrie een voorkeur
hebben voor het beoordelen van
claims binnen voedingsprofielen die
zijn gebaseerd op een indeling in
voedselcategorieën. Daarbij verwijzen
ze naar het categorale systeem zoals
dat in Zweden al wordt gebruikt. In
zo’n systeem krijgen producten die
aan de (gezonde) voorwaarden van
categorieproducten voldoen een label
op het etiket aan de hand waarvan
consumenten een gezonde keuze kun-
nen maken. ‘We moeten steeds de
consument in gedachten houden,
voor wie zo’n systeem makkelijk in
het gebruik moet zijn’, aldus Andreas
Kadi namens de CIAA, de overkoepe-
lende organisatie van de Europese
voedsel- en drankenindustrie, die op
de bijeenkomst was. ‘Daarbij moet het
toepasbaar zijn op alle voedingsmid-
delen. Ook zet dit systeem aan tot
innovatie.’ Ook het Engelse en Neder-
landse systeem voor productindeling
werden besproken. Boudewijn Breed-
veld presenteerde de door het Voe-
dingscentrum ontwikkelde systema-
tiek voor het beoordelen van voe-
dingsmiddelen dat ook uitgaat van
categorieën (basis)voedingsmiddelen.

Namens de Europese consumenten-
organisatie BEUC sprak Barbara Gal-
lani echter een voorkeur uit voor een
generiek voedingsprofiel, waarbij ‘case
by case’ claims worden beoordeeld.
Gallani: ‘Een categorie voor een voe-
dingsmiddel kiezen is moeilijk.
Bovendien lopen we met dit systeem
het risico dat producten die in de ene
categorie niet als gezond worden
beoordeeld, toch een gezondheids-
claim kunnen krijgen in een andere
categorie, omdat ze ook een ander
gezond nutriënt bevatten. Wij zijn
voor een flexibeler systeem, dat inno-
vatie ook niet uitsluit.’

Claims    Parallel aan de bepaling van
de voedingsprofielen wordt door
EFSA gewerkt aan de vaststelling van

een positieve lijst met (algemene)
voedingsclaims. Deze wordt samenge-
steld op basis van al bestaande claims
die op dit moment in de verschillende
lidstaten voor gebruik zijn goedge-
keurd. De voorstellen hiervoor kun-
nen een jaar lang worden ingediend.
De Europese Commissie heeft drie
jaar de tijd om de ingediende voe-
dingsclaims te beoordelen en een defi-
nitieve (positieve) lijst met onderbou-
wing ervan samen te stellen.

Het is nieuw in de wetgeving dat in
de nabije toekomst niet alleen voe-
dingsclaims, maar ook risicoreductie-
claims zijn toegestaan, mits goed
onderbouwd. Het gaat hierbij om een
aparte beoordelingsprocedure voor
claims die betrekking hebben op de
groei en ontwikkeling van kinderen
en over claims die de reductie van
ziekterisico betreffen. Voor ingediende
dossiers heeft de EFSA een half jaar de
tijd om een advies te geven. Ook voor
voedingsclaims (functieclaims) die
zijn gebaseerd op nieuw ontwikkeld
wetenschappelijk bewijs, geldt een
versnelde procedure. Met de inwer-
kingtreding van de nieuwe wet in
januari kunnen bedrijven al dossiers
voor gezondheidsclaims gaan indie-
nen. ‘We hebben een half jaar de tijd
om advies te geven over gezondheids-
claims’, licht Herman Koëter toe. ‘Het
zal helemaal afhangen van de vraag
hoeveel dossiers ons vanaf januari
worden toegezonden of we het werk
aankunnen. Als het er veel zijn en we
halen onze beoordeling niet, dan zou-
den bedrijven ons volgens de wet voor
het gerecht kunnen slepen. Het is nog
even koffiedik kijken, maar misschien
moeten we daar dan nog een juridi-
sche mouw aan passen.’

Consumenten    De aanwezigen op
het EFSA-congres gingen actief met
elkaar in discussie in breakout-sessies.
De gerapporteerde uitkomsten van de
discussies gebruikt de EFSA bij de uit-
voering van de nieuwe wetgeving. De
onderwerpen waren:
– essentiële criteria voor het onder-
bouwen van claims;

Tijdens het congres

over voedingsclaims

werden claims op

verse producten niet

besproken.

‘We kunnen het als EFSA niet alleen’
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– criteria voor voedings- en gezond-
heidsclaims en claims voor subgroe-
pen;
– het doel en de reikwijdte van nutri-
ëntprofielen;
– de eindpunten die gelden voor
nutriëntprofielen;
– de omgang met subgroepen in de
populatie;
– voedselkeuze.

Koëter concludeerde na afloop van
de conferentie dat er brede overeen-
stemming is over de noodzaak van
onderbouwing van claims. ‘Het lijkt
een open deur, maar het mag best nog
wel eens gezegd worden’, meldde hij
de aanwezigen. ‘Ook is er nog discus-
sie over het niveau van de bewijsvoe-
ring voor de onderbouwing van
claims. En het is nog niet duidelijk of
we met voedingsprofielen gaan wer-
ken die per categorie of in het alge-
meen voor voedingsmiddelen met
claims gelden. Wel komt duidelijk

naar voren dat er geen a priori uitslui-
ting zal zijn van voedingsmiddelen in
nutriëntprofielen. Voor de EFSA ligt
er een duidelijke taak; in het hele pro-
ces moeten we hard werken aan de
guidance van de betrokkenen in de
lidstaten. En wat we ook geleerd heb-
ben, is dat we altijd met de consu-
menten in ons achterhoofd moeten
werken. Het gaat erom dat er uitein-
delijk voor hen duidelijkheid op het
etiket komt.’

Tijdens de lunch van het congres
lichtte de uitvoerend directeur van de
EFSA, Catherine Geslain Lanéelle, toe,
dat de EFSA al werkt aan het bereiken
van de consument. ‘We zullen in het
komende jaar intensiever de samen-
werking opzoeken met onze 25
zusterorganisaties in de verschillende
lidstaten. Een belangrijk aandachts-
punt daarbij is dat we door heel Euro-
pa eenduidige boodschappen naar de
consument kunnen gaan sturen. Het

is onmogelijk om vanuit de EFSA 150
miljoen mensen aan te spreken, dat
gaat via ons netwerk.’

Ook kondigde zij aan dat de EFSA
gaat werken aan een voedseldatabase,
waarin de kennis over consumptiepa-

tronen in de verschillende Europese
landen worden gebundeld. ‘In januari
houden we de eerste bijeenkomst met
managers van voedseldatabanken in
Europa. De database gaat informatie
bevatten over 16 categorieën voedsel
van volwassenen en kinderen. De
gegevens zijn bruikbaar bij de 
beoordeling van de voeding van 
de Europeanen.’

Gehoord tijdens het Bologna-congres:
Hans van Trijp, hoogleraar marketing en consumentenge-

drag Wageningen Universiteit: ‘Als ik dit zie, dan houd ik
steeds meer van Europa, maar al die verschillende metho-
den en opvattingen die er nu nog zijn… ik ben benieuwd hoe
de EFSA dat gaat samenbrengen. De beste wetenschappers
hebben de minste tijd, en tot nu toe is het werk dat in de
werkgroepen wordt verricht nog veel liefdewerk oud papier,
dat maakt het geheel wel kwetsbaar.’

Albert Flynn, Universiteit Corck, voorzitter NDA-panel: ‘Ik
kan nog niet overzien hoeveel werk er op ons afkomt, de
grote vraag is hoeveel dossiers er worden ingestuurd. Dat
weten we na januari. We zijn inderdaad kwetsbaar met onze
vrijwillige werkgroepen, maar het moet zichzelf bewijzen. Ik
heb nog geen idee hoe de voedingsprofielen eruit gaan zien,
ik neig naar algemene profielen vanwege de overzichtelijk-
heid. Uiteindelijk moet de Europese Commissie beslissen,
wij geven het advies.’

Zwitser Ruedi Duss, managing director van CreaNutrition,
gespecialiseerd in producten met havervezel: ‘De nieuwe
wetgeving ziet er hoopvol uit en ik zie mogelijkheden voor
claims voor een aantal van onze producten. Ik ben
benieuwd welke vorm van voedingsprofielen wordt geko-
zen.’

Lysanne van der Lem, ministerie van VWS: ‘We moeten
niet in een situatie komen dat er straks 25 lijsten bij de
commissie worden ingediend gebaseerd op verschillende
criteria, er is meer guidance nodig.’ 

Kartika Liotard, Europees parlementslid voor de SP: ‘Ik ben
hier om te zien hoe de EFSA te werk gaat, want deze orga-
nisatie krijgt een steeds grotere rol. De Europese Commis-
sie, een belangrijk orgaan, heeft aangegeven dat het vrijwel
letterlijk alles overneemt wat de EFSA zegt. Veel parle-
mentsleden kijken kritisch naar deze relatief jonge organi-
satie en willen meer controle, bijvoorbeeld op het manage-
ment. Er zijn geen grote problemen, maar de organisatie is
wel sterk afhankelijk van wetenschappers en industrie, het
is van belang dat de onafhankelijkheid goed wordt
bewaard.’ 

Herman Koëter, wetenschappelijk directeur EFSA: ‘Hoewel
de meningen her en der nog verdeeld zijn over de invulling
van de criteria, proef ik toch dat de verschillen niet onover-
brugbaar zijn en dat er consensus is. Voor deze bijeenkomst
waren er veel meer aanmeldingen dan we aankonden. Maar
we zijn nog niet klaar, er zullen dan ook meer bijeenkom-
sten als deze komen, waarin meningen aan ons kenbaar
gemaakt kunnen worden, want we kunnen het als EFSA niet
alleen.’ 

Nieuwe regels voor voedings- en

gezondheidsclaims

Een compleet over-

zicht van de lezingen

tijdens de conferentie

inclusief videobeelden

is te vinden op de

website van de EFSA

(www.efsa.europa.eu/

en/in_focus/nutri-

tion_health.html).


