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de stand van zaken rondom 
voedings- en gezondheidsclaims 

Hans Verhagen, Jan-Willem van den Brink, 
Henk van den Berg
RIVM, Bilthoven; Min VWS, Den Haag; Voe-
dingscentrum, Den Haag.

Er zijn steeds meer producten op de markt 
met voedings- en gezondheidsclaims.  
Onlangs is door de Europese 
Unie (EU) Verordening 1924/2006 
gepubliceerd waarin expliciet staat dat 
gezondheidsclaims wetenschappelijk 
onderbouwd moeten zijn. Tevens moeten 
producten met een claim voldoen aan 
een nog vast te stellen voedingsprofiel. 
Formeel keurt de Europese Commissie 
de voorstellen voor voedingsprofielen en 
gezondheidsclaims goed, die hiervoor 
gebruik maakt van de adviezen van de 
Europese Voedsel- en Waren Autoriteit 
(EFSA).  Wat is de stand van zaken?

Voedingsmiddelen met claims over gezond-
heidsbevorderende effecten zijn in de jaren 
tachtig in Japan geïntroduceerd. Ze zijn snel 
daarna ook in Noord-Amerika, Europa en de 
rest van de wereld doorgedrongen. Voedings-
middelen met beweringen op de verpakking 
over de eigenschappen of werking ervan 
komen in veel vormen voor. Er wordt heel wat 
beweerd, maar het is tot nu toe onduidelijk of 
al deze claims voldoende onderbouwd zijn. 

EU-VErordEning 1924/2006 Na 
een lang traject is eind 2006 de Europese 
verordening gepubliceerd die paal en perk 
stelt aan voedings– en gezondheidsclaims, 
Verordening 1924/2006 (1). Deze is mede 
gebaseerd op de recente wetenschappelijke 
ontwikkelingen die zijn beschreven in de 
FUFOSE- en PASSCLAIM-projecten, die tus-
sen 1995 en 2005 plaatsvonden. Er worden 

Verordening 1924/2006 

harmoniseert het 

gebruik Van claims op 

Voedingsmiddelen in de 

europese unie.

twee categorieën van claims onderscheiden 
(afbeelding 1):
– Voedingsclaims die aangeven wat een 

voedingsmiddel bevat zoals: ‘dit product 
bevat calcium’. Er worden expliciete 
voorwaarden gesteld als voor een product 
claims worden gehanteerd als: ‘een bron 
van’, ‘rijk aan’, ‘light’, ‘vetvrij’, ‘vetarm’, 
‘verlaagde energetische waarde’, etc. 
Bijvoorbeeld in vergelijking met een soort-
gelijk product.

– Gezondheidsclaims die aangeven wat 
een voedingsmiddel doet. Er worden 
twee subtypen onderscheiden. Ten eerste 
de functieclaims, die gebaseerd zijn op 
algemeen aanvaarde wetenschappelijke 
kennis (zogenoemde artikel 13-claims) 
en op nieuw wetenschappelijk bewijs 
(zognoemde artikel 13.5-claims). Het gaat 
dan bijvoorbeeld om: ‘Dit product bevat 
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calcium; calcium is belangrijk voor de 
ontwikkeling van sterke botten’. Ten twee-
de zijn er de gezondheidsclaims die een 
ziekterisicoreductie aangeven en claims 
die over de ontwikkeling en gezondheid 
van kinderen gaan (zogenoemde artikel 
14-claims). Het gaat dan bijvoorbeeld 
om: ‘Dit product bevat calcium; calcium 
reduceert het risico op osteoporose op 
latere leeftijd’. 

WEtEnschappElijk bEWijs Een 
belangrijk aspect van de recente verordening 
over voedings- en gezondheidsclaims is dat 
gezondheidsclaims op voedingsmiddelen 
wetenschappelijk bewezen moeten zijn. 
Honderden wetenschappers hebben zich 
van 2001 tot 2005 gebogen over de criteria 
voor de toetsing van de wetenschappelijke 
onderbouwing van gezondheidsclaims op 
voedingsmiddelen. Dit deden ze in het zoge-
heten PASSCLAIM-project dat door het Inter-
national Life Sciences Institute (ILSI Europe) 
werd gecoördineerd. (2) De voornaamste 
publicatie van het PASSCLAIM-project is de 
set van consensuscriteria. (3,4) Hierin komt 
naar voren dat het product waarvoor een 
claim geldt (voedingsmiddel, -ingrediënt of 
categorie van voedingsmiddelen) voldoende 
moet zijn gekarakteriseerd; dat bewijzen voor 
effectiviteit gebaseerd zijn op gegevens ver-
kregen in studies met mensen (interventie-
studies zowel als observationeel onderzoek); 
dat er valide biomarkers gebruikt worden; en 
dat gezondheidsclaims gebaseerd moeten 

zijn op het totaal van alle beschikbare data en 
een afweging van het bewijs

EFsa De Europese Commissie zal formeel 
onderbouwde gezondheidsclaims goed-
keuren. Zij zal daartoe gebruik maken van 
de adviezen van het kennisinstituut EFSA. 
(5) Binnen de EFSA zal het werk worden 
uitgevoerd door het NDA panel (Nutrition, 
Dietetic Products and Allergies). (6) De 
richtlijn voor het beoordelen van artikel 14-
claims heeft de EFSA in juli al gepubliceerd. 
(7) Inhoudelijk wijkt EFSA niet veel af van de 
aanbevelingen zoals die in het PASSCLAIM-
project zijn beschreven. Cruciaal zijn de 
eisen dat gezondheidseffecten gebaseerd 
moeten zijn een weging van alle beschikbare 
wetenschappelijke gegevens, op gegevens 
verkregen bij mensen, dat er valide markers 
gebruikt worden en dat duidelijk is aan 
welk product de claim wordt verbonden. De 
EFSA geeft daarbij aan hoe een dossier ter 
onderbouwing van een claim moet worden 
opgebouwd, hoe literatuuronderzoeken 
moeten worden uitgevoerd en hoe inzichtelijk 
gemaakt wordt dat alle beschikbare gegevens 
aangeleverd zijn. De eisen die EFSA stelt 
voor het onderbouwen van artikel 14- gezond-
heidsclaims zijn omvangrijk en streng, maar 
helemaal in de geest van de verordening 
1924/2006, dat gezondheidsclaims weten-
schappelijk onderbouwd dienen te zijn. In de 
praktijk betekent dit dat een aanvraag voor 
een artikel 14-gezondheidsclaim gepaard zal 
gaan met het insturen van een omvangrijk 

afbeelding 1: 

oVerzicht Van 

soorten claims 

Volgens de europese 

Verordening 

1924/2006: 

Voedingsclaims en 

gezondheidsclaims. 

medische claims en 

misleidende claims 

zijn niet toegestaan. 

Artikel 14-gezondheidsclaims vereisen een omvangrijk dossier

Wat een
voedingsmiddel bevat

Wat een voedingsmiddel doet

Voedingsclaims
– Gehalte claims
– Vergelijkende claims

Gezondheidsclaims

Functie claims

Gebaseerd 
op alge-
meen
aanvaard 
weten-
schappelijk
bewijs

Gebaseerd 
op nieuw 
wetenschap-
pelijk bewijs

Claims die een 
ziekterisico-
reductie 
aangeven & 
claims over 
ontwikkeling 
en gezondheid 
van kinderen

dossier met daarin alle relevante wetenschap-
pelijke gegevens.
Voor de beoordeling van artikel 13-claims 
geldt een andere route. Hiervoor wordt een 
’positieve lijst’ samengesteld. Alle EU-lidsta-
ten kunnen in 2007 voorstellen voor alge-
mene claims indienen bij de Europese Com-
missie. Deze zal de EFSA verzoeken om haar 
oordeel over de voorstellen uit te spreken. 
Hiervoor hoeft geen compleet dossier te wor-
den ingestuurd, maar kan worden volstaan 
met het geven van geschikte referenties. 
De indiening van voorstellen voor artikel-13 
claims is voorbehouden aan de lidstaten, 
terwijl indiening van artikel-14 claims gebeurt 
door bedrijven. In Nederland coördineert 
het Ministerie van VWS de samenstelling 
van deze lijst en heeft daartoe een website 
geopend (www.row.minvws.nl) waarop pro-
ducenten tot 31 oktober 2007 claims konden 
indienen. Deze claims moeten voldoen aan 
een aantal voorwaarden die betrekking heb-
ben op onder andere: de levensmiddelenca-
tegorie, het levensmiddel of bestanddeel van 
een levensmiddel, de relatie met de gezond-
heid, de voorwaarden voor claimgebruik, 
de aard van het bewijs, verwijzingen en de 
voorbeelden van de claims. 
Als uiterlijk in januari 2010 deze positieve 
lijst is vastgesteld door de EC kunnen de 
daarin opgenomen functieclaims vrijelijk ge-
bruikt worden zonder dat toestemming hoeft 
te worden aangevraagd, maar natuurlijk wel 
met inachtneming van wettelijke randvoor-
waarden. 

VoEdingsproFiElEn Een extra eis die 
de verordening 1924/2006 stelt, gaat over 
zogeheten voedingsprofielen. Ze regelen dat 
voedingsmiddelen met een voedings– en 
gezondheidsclaim niet te veel mogen of juist 
wel voldoende van bepaalde voedingsstof-
fen moeten bevatten. De exacte eisen voor 
voedingsprofielen zullen in de loop van 2007 
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door de EFSA worden bepaald en in 2008 
door de EC worden vastgesteld op basis van 
het EFSA-advies. Voor een gezondheidsclaim 
zal de eis gelden dat het voedingsmiddel 
moet voldoen aan àlle gestelde criteria in het 
voedingsprofiel, terwijl er bij een voedings-
claim één uitzondering mogelijk is (die op de 
verpakking aangegeven moet worden). 
Er zijn nog vier belangrijke discussiepunten 
bij het vaststellen van voedingsprofielen: 
1.  De keuze of er één voedingsprofiel moet 

gelden voor àlle voedingsmiddelen of dat 
er aparte profielen moeten komen voor 
verschillende productcategorieën;

2.  De keuze welke de nutriënten zijn die 
meegenomen moeten worden en of dat 
alleen ‘ongewenste’ voedingsstoffen zijn 
of ook ‘gewenste ‘ voedingsstoffen; 

3.  De keuze tussen een systeem met alleen 
drempelwaarden voor de mee te nemen 
nutriënten, of een weegsysteem waarin 
aan de verschillende nutriënten positieve 
of negatieve waarden worden toegekend 
en er daarna één totaalscore wordt bere-
kend;

4.  De validatie van een te kiezen systeem van 
voedingsprofielen, omdat men het gevoel 
moet hebben dat voor de hand liggende 
producten er natuurlijk wel/niet in thuis 
horen. 

Belangrijk is de consensus dat het vaststellen 
van voedingsprofielen niet louter op weten-
schappelijke gronden kan plaatsvinden: het 
beleid zal bepaalde keuzes moeten maken 
binnen de aan te geven wetenschappelijke 
kaders.

bEtroUWbaarhEid Uiteindelijk zal 
de met de invoering en handhaving van de 
nieuwe verordening 1924/2006 de geloof-
waardigheid van beweringen over gezond-
heidseffecten van voedingsmiddelen naar 
de consument toe verbeteren. Of dit ook de 
volksgezondheid zal verbeteren is wenselijk, 
maar nader vast te stellen. Het RIVM-rapport 
‘Ons Eten Gemeten’ stelt wel dat indien met 
zich houdt aan de aanbevelingen men geen 
functionele voedingsmiddelen of voedings-
supplementen nodig heeft, met uitzondering 
van specifieke situaties en bepaalde groepen, 
zoals jonge kinderen, zwangeren en ouderen. 

(8)  De belangrijkste boodschap blijft eet ge-
varieerd, niet te veel, dat wil zeggen volgens 
de richtlijnen goede voeding en met de schijf 
van vijf als basis van een gezond voedingspa-
troon. (9,10) 
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overgangsperiode 
in de verordening zijn overgangsperioden opgenomen. dankzij deze 
overgangsperiode kunnen bedrijven zich voorbereiden op de nieuwe 
eisen door producten of de etiketten aan te passen. de belangrijkste 
kenmerken:
– Producten die voor 1 juli 2007 in de handel zijn gebracht of geëti-

ketteerd mogen tot de houdbaarheidsdatum, maar uiterlijk tot 31 
juli 2009 worden verkocht.

– voedingsclaim komt niet in de bijlage van de verordening voor, of 
product voldoet niet aan de voorwaarden die voor de voedings-
claim gelden => Als voedingsclaim vóór 1 januari 2006 legaal op de 
markt was dan kan tot 19 januari 2010 product met die voedings-
claim blijvend worden geproduceerd en verhandeld.

– oedingsclaim komt wel in de bijlage van de verordening voor, maar 
product voldoet niet aan het (nog vast te stellen) voedingsprofiel 
=> dan mag de claim maximaal 2 jaar na het vaststellen van het 
profiel worden gebruikt (dit is waarschijnlijk 19 januari 2011).

– gezondheidsclaims mogen worden gebruikt tot de positieve lijst 
door de eC is vastgesteld (uiterlijk januari 2010).

scheikundige george inglett 

maakt zich op om met z-trim 

gebakken koekjes te testen. 

het door hem uitgeVonden 

ingredient zou leiden tot een 

lagere calorische waarde, 

een hoog Vezelgehalte en een 

Verminderde hoeVeelheid Vet.  

Voor claims op producten is het 

nog te Vroeg. fo
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