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 Onderwerp 

 afgewezen gezondheidsclaims 
 
 
Geachte heer Schreuders, 
 
Uit een inventarisatie van de Consumentenbond blijkt dat op het etiket van 
voedingssupplementen nog zeer regelmatig claims voorkomen waarvan de 
Europese Voedselautoriteit (EFSA) heeft vastgesteld dat ze niet voldoende 
wetenschappelijk onderbouwd zijn. Wij verzoeken de nVWA hier tegen op te 
treden zodat consumenten erop kunnen vertrouwen dat de informatie van de 
fabrikant klopt en niet misleidend is.  
 
Zoals u weet beoordeelt de European Food Safety Authority (EFSA) duizenden 
gezondheidsclaims die zijn ingediend door de levensmiddelen- en 
supplementenbranche. Dit alles in het kader van Verordening (EG) Nr. 
1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen. Deze verordening is vastgesteld om misleiding te voorkomen, 
nadat zelfregulering en de algemene regelgeving dat misleiding niet mag 
onvoldoende effectief bleken.  
 
De Consumentenbond was en is zeer verheugd met deze verordening en is 
tevens ingenomen met het feit dat de EFSA duidelijke opinies heeft gegeven 
over de claims die op basis van artikel 13.2 van de verordening waren 
ingediend. De overgrote meerderheid van de claims is afgewezen door EFSA.   
 
Helaas duurt dit traject veel langer dan de bedoeling was, niet in het minst 
omdat het bedrijfsleven weinig terughoudend is geweest met het indienen van 
claims (44.000 claims ingediend). Nog niet alle claims zijn door EFSA 
beoordeeld en de Europese Commissie heeft onlangs besloten dat de 
goedgekeurde en afgekeurde claims pas dit najaar in conceptverordeningen 
zullen worden opgenomen. Daarna zal er nog enige tijd overheen gaan voor de 
verordeningen zijn vastgesteld en aangenomen, en is bovendien nog een 
overgangsperiode van toepassing.  
 



  

Al met al vrezen wij dat consumenten nog wel 2 jaar in onzekerheid zullen 
verkeren als nu niet wordt opgetreden. Dit terwijl al van vele claims is 
vastgesteld dat er onvoldoende bewijs is dat deze claims op waarheid berusten.  
 
Ook nu is al regelgeving van kracht (Warenwet artikel 29) waarin is bepaald dat 
het verboden is om aan een product effecten of eigenschappen toe te schrijven 
die het niet bezit. Enkele voorbeelden van claims die wij tegenkwamen, 
waarvan EFSA heeft bepaald dat er onvoldoende bewijs voor is, zijn:  
- Vitamine D (Essential Organics): Beschermt de huid tegen veroudering en 

ondersteunt het immuunsysteem. De claim met betrekking tot de huid is 
niet onderbouwd, die van het immuunsysteem wel. De EFSA schrijft dat er 
een verband is tussen vitamine D en de ondersteuning van de normale 
functie van het immuunsysteem. 

- Vitamine D (Hema): gunstige invloed op de groei, spieren en de 
bloedsomloop. 
Vitamine D ondersteunt bij de normale functie van de spieren en onderhoud 
van de normale cardivasculaire functie. De claim ‘gunstig’ gaat te ver. 

- Vitamine C: o.a. Albert Heijn, Hema en Etos claimen dat dit de weerstand 
verhoogt. EFSA heeft aangeven dat er een verband is tussen vitamine C en 
de ondersteuning van de normale functie van het immuunsysteem. De 
weerstand wordt echter niet verhoogd.  

 
Wij vrezen dat veel bedrijven de EFSA opinies kennelijk niet als leidend 
beschouwen, maar de onterechte claims pas zullen verwijderen wanneer alle 
opinies uiteindelijk met naam en toenaam in de wet zijn omgezet en bovendien 
alle overgangstermijnen zijn verstreken.  
 
Wij verzoeken de nVWA, op basis van de huidige regels in de Warenwet met de 
EFSA-opinies in de hand op te treden tegen bedrijven in de 
voedingssupplementen- en levensmiddelensector die nog steeds claims bezigen 
die al door EFSA zijn ontkracht. Het is niet nodig te wachten tot alles in aparte 
commissieverordeningen is vastgelegd. Voor zover nodig verzoeken wij u in 
overleg te treden met de Consumentenautoriteit met het oog op handhaving op 
basis van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken.  

Met vriendelijke groet, 
Consumentenbond 

 
 
 
Bart Combée  
algemeen directeur 
 
c.c.:  Mevrouw E.I. Schippers, Minister van VWS 
 De heer M.J.M. Verhagen, Minister van EL&I  
 Vaste Kamercommissies VWS en EL&I 
 Mevrouw B.C.M. van Buchem, Consumentenautoriteit 
 Mevrouw Y.M. Huigen, nVWA  


