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Generieke claims 
in nederland

Erika Smale, Hoofdproductschap Akkerbouw, Den Haag  
Christine Grit, FNLI, Rijswijk

In de claimverordening is opgenomen dat iedere EU-lidstaat vóór 
1 februari 2008 een lijst met generieke claims aan de Commissie 
moet leveren. Een generieke gezondheidsclaim is een claim die 
iets zegt over het effect van een product, ingrediënt, bio-actieve 
stof of nutriënt op de gezondheid. Generieke claims zijn gebaseerd 
op algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs. De Commissie 
stuurt de lijsten voor nader advies door aan de Europese Voedsel- 
en Warenautoriteit EFSA. In Nederland verzamelt het Ministerie 
van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) deze claims. De 
EFSA beoordeelt de claims op wetenschappelijke onderbouwing en 
bekijkt of de gebruikte formulering van de claim begrijpelijkheid 
is voor de consument. Vervolgens adviseert de EFSA de Commissie 
over alle claims op de lijsten. De Commissie stelt aan de hand 
van dit advies met de lidstaten een definitieve lijst vast. Uiterlijk 
1 februari 2010 wordt de lijst met generieke gezondheidsclaims 
gepubliceerd. 

IndustrIelIjst   De levensmiddelen- en supplementenindustrie 
in Europa, inclusief vele leveranciers van kruidenpreparaten hebben 
gezamenlijk een zogenaamde industrielijst opgesteld met generieke 
claims. De betrokken organisaties hebben met behulp van deskun-
digen uit verschillende bedrijven die lid zijn van deze organisaties, 
diverse claims beoordeeld op hun wetenschappelijke merites om de 
geclaimde gezondheidseffecten te onderbouwen. (1) In Nederland 
heeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) deze 
lijst met generieke claims ingediend bij het Ministerie van VWS. Deze 
lijst is opgenomen op de website van het Ministerie van VWS en door 
iedereen te raadplegen. Er staan ruim zevenhonderd gezondheids-
claims op de lijst.  

ClaIms IndIenen  Bedrijven die actief zijn op de Nederlandse 
levensmiddelenmarkt konden tot 31 oktober 2007 een verzoek voor 
een generieke claim indienen met de benodigde gegevens. Bedrijven 
kunnen doublures voorkomen door de industrielijst langs te lopen en 
te kijken of de door hen gemaakte claims erop voorkomen. Als dit het 
geval is, hoeven bedrijven verder niets te doen. Wél wordt aangeraden 

om alvast na te gaan of de bedoelde claim ook van toepassing is op 
het product waarvoor men de claim wil gebruiken. Als een bedrijf 
bijvoorbeeld iets wil claimen over vitamine C en weerstand, moet 
men nog wel nagaan of het eigen product voldoende vitamine C bevat 
en of er geen stoffen in het product aanwezig zijn die de geclaimde 
werking teniet zullen doen. Als de claim niet op de industrielijst staat 
of als de informatie op de lijst niet volledig is, kunnen bedrijven hun 
eigen gegevens indienen of een aanvulling geven. Het Ministerie van 
VWS heeft na 31 oktober 2007 nog tot en met 31 januari 2008 de tijd 
om haar lijst bij de EU Commissie in te dienen. Vervolgens moet de 
EFSA haar werk doen en zullen alle partijen moeten afwachten wat het 
advies en de uiteindelijke besluitvorming zullen zijn. 
De industrielijst met generieke claims is te bekijken op  
www.row.minvws.nl, doorklikken op Regulier Overleg Warenwet, en 
vervolgens op Claimsverordening.
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levensmiddelenmarkt konden tot 31 oktoBer 2007 een 

verzoek voor een generieke claim indienen met de 
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