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‘Schrappen  
voedingsprofiel 
biedt zekerheid’
De verwachting is dat voedingsprofielen zullen vervallen  
als criterium voor gezondheidsclaims voor producten. Aldus  
wetgevingsspecialisten tijdens een discussiebijeenkomst in  
Brussel. Mogelijk haalt de voedingsindustrie haar slag thuis. Het 
wachten is op besluiten van de nieuwe Europese Commissie. 

Het schrappen van voedingsprofielen was 
het onderwerp van discussie afgelopen 13 
oktober tijdens een workshop in Brussel 
georganiseerd door advocatenkantoor 
Fieldfisher en onderzoek- en consultant- 
bureau Naturalpha. Volgens beide organisa-
ties hoopt de voedingsindustrie haar slag 
thuis te halen met het wegvallen van zoge-
naamde voedingsprofielen (zie kader) als 
criterium voor gezondheidsclaims voor 
producten in EU Verordening 1924/2006. 
Vandaag is deze normering niet meer dan 
een dode letter gebleken, zo viel te beluiste-
ren. De profielen worden in de praktijk niet 
gebruikt, simpelweg omdat de criteria voor 
de profielen nooit zijn vastgesteld. Nu  
gelden algemene voorwaarden voor het 
gebruik van gezondheidsclaims, die de 
Europese Commissie bij uitvoeringsbesluit 
heeft vastgesteld zoals het Besluit 2013/63 
/EU. Zo moet bijvoorbeeld een nutriënt 
waarvoor de claim wordt gedaan, vol- 
doende aan- of juist afwezig zijn om een 
geclaimd nutritioneel of fysiologisch effect 
te kunnen bewerkstelligen. Ook moet het 
vereiste consumptiepatroon voor het 

geclaimde heilzame effect duidelijk worden 
gemaakt. Daarnaast kunnen er bijzondere 
voorwaarden gelden, die in een indi- 
viduele beschikking door de Europese 
Commissie worden opgelegd.

EU Commissie aan zet
De ogen zijn nu gericht op de nieuwe Euro-
pese Commissie voor een standpunt inzake 
de voedingsprofielen. Het evaluatierapport 
over EU Verordening 1924/2006, dat was 
aangekondigd voor januari 2013, is nooit 
verschenen. Met andere woorden: de  
Commissie is dringend aan zet. 
De in voedingsaangelegenheden gespeciali-
seerde advocate Katia Merten-Lentz van 
advocatenkantoor Fieldfisher en directeur 
consulting Eric Chappuis van onderzoek- 
en consultantbureau Naturalpha verwach-
ten dat de Europese Commissie de voe-
dingsprofielen als criterium zal laten vallen. 
Beiden sommen hiervoor enkele argumen-
ten op. Ten eerste zouden voedingsprofielen 
in strijd zijn met de inzichten dat er geen 
slechte en goede voedingsproducten zijn. 
Daarnaast is het voor de gezondheid van de 

consument van belang dat zijn totale voe-
dingspatroon in overweging wordt geno-
men. In dit verband merkt Chappuis tevens 
op dat er een gevaar bestaat dat producten 
worden gediscrimineerd, wanneer er geen 
rekening wordt gehouden met de eetcultuur 
in de verschillende lidstaten. Bovendien 
wijst hij erop dat de wetenschappelijke  
voedingskundige inzichten wat betreft de 
gezondheidseffecten van ingrediënten, zoals 
verzadigde vetzuren, aan verandering 
onderhevig zijn. Uiteindelijk blijken deze 
vetzuren – volgens de laatste inzichten – 
minder ongezond te zijn dan eerder werd 
gedacht. 

Niet alleen kommer en kwel
De Verordening 1924/2006 is volgens Mer-
ten-Lenz en Chappuis in zoverre een goede 

Voedingsprofiel
In EU Verordening 1924/2006 is gesteld 
dat een product dat een gezondheidsclaim 
voert moet voldoen aan een welbepaald 
voedingsprofiel. Dit verwijst met name naar 
de macronutriëntensamenstelling van een 
product, in het bijzonder de hoeveelheden 
vet, suiker en zout. Doel van de voedings-
profielen is het voorkomen van misbruik van 
gezondheidsclaims voor op het eerste 
gezicht ongezonde producten.
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‘ Voedingsprofielen zijn een dode  
letter gebleken’

ontwikkeling dat inmiddels meer dan 250 
door de EU toegestane gezondheidsclaims 
wetenschappelijk correct onderbouwd zijn. 
De consument heeft hier baat bij, wanneer 
hij of zij voor het winkelschap staat en een 
product met een gezondheidsclaim over-
weegt te kopen. 
Meer dan ooit wordt door de Europese 
voedselveiligheidsautoriteit EFSA naar de 
waarde van de klinische studies gekeken, 
die de claim voor een bepaald product 
moeten onderbouwen. Deskundigen kijken 
bovendien nadrukkelijk naar de risicoana-
lyses van de betreffende gezondheidbevor-
derende nutriënten in het product. Biomar-
kers, zoals het cholesterolgehalte voor het 
risico op hart- en vaatziekten, zijn doorslag-
gevend in de beoordelingen. Voor bijvoor-
beeld het bewerkstelligen van maag- en 
darmcomfort zijn pas zeer recent biomar-
kers in ontwikkeling. Dit verklaart dat 
gezondheidsclaims ten aanzien van  
probiotisch voedsel nog niet dezelfde  
status hebben bereikt als claims ten 
aanzien van cholesterol. 

Zekerheid
Met het schrappen van de thans ‘dode letter’ 
van de voedingsprofielen als criterium voor 
een gezondheidsclaim, zou zekerheid wor-

den geboden aan producenten van voe-
dingsmiddelen. Op dit moment geldt dat 
vet- en suikergehalte, maar ook bijvoor-
beeld zoutgehalte in producten een op zich-
zelf toegestane gezondheidsclaim voor een 
product niet in de weg hoeven te staan. 
Voorwaarde is wel dat aan de overige voor-
waarden voor de betreffende claim wordt 
voldaan, zoals te vinden in het eerder ver-
melde uitvoeringsbesluit van 24 januari 
2013 (2013/63/EU) of in een eventuele  
individuele beschikking.

Bedrijfsadvies
Fieldfisher en Naturalpha ondersteunen 
bedrijven bij het indienen en onderbouwen 
van hun claim op juridisch en wetenschap-
pelijk vlak. Belangrijk is dat elke stap vol-
doet aan de Europese eisen. Voedingsbe-
drijven moeten ervan opaan kunnen dat de 
gezondheidsboodschap juist is en voldoet 
aan alle voorwaarden vanuit het voedings-
kundige en juridisch reglementaire kader 
van de claims voor het product. 

Merten-Lenz raadt voedingsbedrijven aan 
de huidige regelgeving correct te volgen. Zij 
moeten zich in de ontwikkeling van pro-
ducten met een mogelijke gezondheids-
claim zeker niet laten afremmen. De weten-
schappelijke onderbouwing en de resultaten 
van de klinische studies en risicobeoorde-
ling blijven belangrijk. 
Algemene instructies voor het indienen van 
een aanvraag tot goedkeuring van een nieu-
we gezondheidsclaim, of het veranderen 
van een bestaande gezondheidsclaim zijn te 

vinden op de website van de EFSA. Het hele 
proces vraagt minimaal 18 maanden. 
EFSA adviseert de Europese Commissie 
over de wetenschappelijke onderbouwing 
die aan een gezondheidsclaim ten grondslag 
ligt. De Europese Commissie beslist uitein-
delijk of een gezondheidsclaim wordt goed-
gekeurd.

• YVES DE GROOTE •

Eric Chappuis benadrukt het gevaar dat producten worden gediscrimineerd,  

wanneer er geen rekening wordt gehouden met de eetcultuur.  
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Bedrijven moeten zich, volgens Katia Merten-Lenz, in de ontwikkeling van producten met 

een mogelijke gezondheidsclaim niet laten afremmen. 
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