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regels rond de promotie van producten voor kinderen

Christine Grit,  FNLI, Rijswijk en Monique Mellema VNFKD, Rijswijk* 

De markt voor producten die speciaal op kinderen zijn gericht, is 
booming. Regelmatig vinden congressen plaats die ingaan op de 
marktmogelijkheden. Ze geven professionals, vooral de marketeers, 
meer inzicht in de verschillende doelgroepen onder de jongsten. 
Marketingtechnieken voor volwassen kunnen echter niet 1 op 1 
worden gebruikt voor kinderen die nog niet zijn uitgerust om met 
de verleidingstrucs om te gaan. Niet alleen voor de samenstelling, 
maar ook voor de promotie van producten voor kinderen gelden 
dan ook restricties die in dit artikel aan bod komen. 

Als het gaat om de samenstelling van producten voor kinderen, dan 
zijn de restricties het duidelijkst bij voor bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen. De regels zijn gericht op onder meer zuigelingenvoe-
ding, opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte voedingsmiddelen op basis 
van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters. Behalve 
eisen over de samenstelling van deze producten, zijn er ook bepa-
lingen over de promotie. Het is duidelijk dat communicatie-uitingen 
per definitie niet op de kinderen zelf zullen zijn gericht maar op hun 
ouders of verzorgers. Door de stringente eisen voor de samenstelling 

van babyvoeding zal reclame voor deze producten de beleidsmakers 
en gezondheidswerkers weinig zorgen hoeven baren. Of er al dan niet 
een effect is dat verder gaat dan het verschuiven van marktaandelen, 
maakt namelijk niet uit. De producten zijn immers ‘voedingskundig’ 
geregeld qua samenstelling. Als het gaat om voedingsmiddelen voor 
baby’s ouder dan vier maanden, dan geldt geen verbod op recht-
streekse aanprijzing, al moet wel helder zijn dat de producten niet 
geschikt zijn voor kinderen onder de vier maanden. Voor volledige 
zuigelingenvoeding geldt wel een verbod op rechtstreekse aanprijzing. 
In Nederland is een en ander vastgelegd in de Warenwetregelingen 
Zuigelingenvoeding en Babyvoeding.

Reclame-uitingen  Als het gaat om producten waarvoor 
voedingskundig gezien niet zoveel is geregeld in de wet, dan is de 
classificatie “kinderproduct” afhankelijk van de positionering. Op dit 
moment is het mogelijk om er reclame voor te maken via alle media. 
Om hun reclame-uitingen te reguleren hebben voedingsmiddelenbe-
drijven zich wel (vrijwillig) gebonden aan regels van de Reclamecode 
voor Voedingsmiddelen; de Code voor Zoetwaren en de Kinder/Jeugd 
reclamecode. De eerste twee zijn niet uitsluitend op kinderproducten 
gericht, de laatste omvat alle passages gericht op kinderen uit de 

EEn bElangrijk uitgangspunt bij rEclamE voor kindErproductEn, waarvoor dE boodschap op kindErEn zElf is gEricht, is dat duidElijk moEt zijn 

dat hEt om commErciëlE boodschappEn gaat. 
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algemene Reclamecode en de verschillende passages uit verschillende 
bijzondere codes. 
Alle codes worden beheerd door de Stichting Reclamecode (www.
reclamecode.nl). Deze zorgt ervoor dat reclame-uitingen die niet door 
de beugel kunnen, worden gecorrigeerd of geweerd. De regels worden 
door de deelnemende organisaties vanuit het bedrijfsleven opgesteld. 
Uitspraken van de zogenoemde Reclame Code Commissie of - in 
beroep - het College van Beroep, hebben een algemeen bindende 
werking. Het komt (zeer) zelden voor dat bedrijven een uitspraak niet 
opvolgen. De negatieve publiciteit die daar een gevolg van is, kan 
desastreus uitpakken. Alle openbare aanprijzingen vallen onder de 
werking van de Reclamecode(s), ook bijvoorbeeld sampling-acties. 
Een belangrijk uitgangspunt bij reclame voor kinderproducten, waar-
voor de boodschap op kinderen zelf is gericht, is dat duidelijk moet 
zijn dat het om commerciële boodschappen gaat. En als het gaat om 
de promotie van een (kinder)maaltijd, dan moet deze voldoen aan de 
Richtlijnen Goede Voeding (RGV) van de Gezondheidsraad. Dit kan in 
de praktijk niet letterlijk omdat de RGV meer gericht zijn op voedings-
stoffen dan op voedingsmiddelen. Basisgedachte is dat weergave van 
een combinatie van een eiwitbron of zetmeelbron onvoldoende is, er 
móet dan ook groente of fruit worden afgebeeld. Wil een fabrikant iets 
zeggen over de voedingskundige of gezondheidskundige voordelen 
van een (kinder)product, dan is de Europese Claimsverordening van 
toepassing. 

Voedingsclaims  Voedings- en gezondheidsclaims kunnen vanaf 
20 januari 2009 uitsluitend worden geplaatst op voedingsmiddelen 
en dranken als die binnen een voedingskundig profiel passen, dat 
op Europees niveau wordt vastgesteld. Uitzondering hierop vormen 
voedingsclaims voor producten waarvan één voedingsstof niet voldoet 
aan het profiel. Onder voorwaarden kan tóch een voedingsclaim voor 
een product worden gebruikt. 
Een voedingsclaim is een bewering over een voedingsstof of andere 
stof (in een product) waarbij geen directe link wordt gelegd met een 
gezondheidseffect in het lichaam, bijvoorbeeld ‘vetarm’ of ‘rijk aan 
vitamine C’. Bij de claimsverordening hoort een bijlage waarin precies 
staat aangegeven welke voedingsclaims zijn toegestaan. Voedings-
claims die niet in de bijlage staan, zijn in principe verboden. Voor 
kinderproducten (al dan niet gereguleerd of gepositioneerd) zijn geen 
separate voedingsprofielen opgesteld en is de verordening integraal 
van toepassing. 

gezondheidsclaims  Voor het gebruik van gezondheidsclaims 
is de situatie ingewikkelder. Als er sprake is van een zogenoemde 
‘generieke’ gezondheidsclaim, dan kan deze in beginsel geplaatst 
worden op alle producten, of er nu sprake is van een voor kinderen 
gepositioneerd product of niet. Het gaat om claims die niet zijn 
gericht op het reduceren van risicofactoren of claims die zijn gericht 
op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. In 2010 wordt een 
lijst met generieke claims gepubliceerd. Als een claim op de lijst staat 
van goedgekeurde generieke claims, kan deze ook gebruikt worden op 

producten die op kinderen zijn gericht. De producten moeten vanaf 
2009 wel in het vastgestelde voedingsprofiel passen. De Europese 
Voedsel en Warenautoriteit EFSA geeft nog een oordeel over de te 
publiceren definitieve lijst. 
Generieke gezondheidsclaims die zijn geplaatst op de producten die 
stringent gereguleerd zijn (zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingen-
voeding en babyvoeding op basis van granen of anderszins), moeten 
automatisch worden beschouwd als gezondheidsclaims gericht op de 
ontwikkeling en gezondheid van kinderen, zelfs als de claim zelf niets 
zegt over kinderen en hun gezondheid en ontwikkeling. Dit betekent 
dat fabrikanten een individuele toelating moet aanvragen voor het 
gebruik van een dergelijke claim, de bewijsvoering moet worden on-
derbouwd. Ook hierover moet EFSA een oordeel geven. 

conclusie  Veel mensen maken zich er zorgen over dat de voeding 
van Nederlandse peuters en kleuters niet optimaal is. Deze zorg is 
terecht want verkeerde jong aangeleerde gewoonten kunnen leiden 
tot overgewicht en op latere leeftijd tot chronische ziekten. Het 
levensmiddelenbedrijfsleven en de fabrikanten van speciale kinder-
producten, zijn dan ook gebonden aan bepaalde regels als zij wensen 
te communiceren over de voordelen van voedingsmiddelen. Voor 
wat betreft de zuigelingen- en babyvoeding heeft de fabrikant weinig 
keuze: de samenstelling is voorgeschreven. Wijst de stand van de 
wetenschap naar een andere (betere) samenstelling, dan dienen de 
voorschriften te worden aangepast. Verder zal het voor niet stringent 
gereguleerde kinderproducten in de nabije toekomst niet of nauwe-
lijks meer mogelijk zijn voedings- of gezondheidsclaims te gebruiken 
als de productsamenstelling zodanig is dat deze niet binnen een 
voedings(kundig) profiel past. 

* FNLI: Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie. VNFKD: Vereniging van Neder-
landse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen. 
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