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Genieten met zorg voor je gezondheid dankzij betere vetten en vezelrijke voeding 
Kort commentaar bij en samenvatting van College van Beroep RCC 11 april 2013 
 
Claims: EU wettelijk kader 
Om voedings- en gezondheidsclaims is veel te doen geweest sinds het vaststellen van EG 
Verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen op 20 
december 2006 (“Claimsverordening”). Deze verordening schetst het kader voor 
communicatie binnen de EU over levensmiddelen met behulp van voedings- en 
gezondheidsclaims. Een voedingsclaim is iedere boodschap waaruit volgt dat een 
levensmiddel bepaalde heilzame voedingseigenschappen heeft (“wat zit er in het product?”). 
Een gezondheidsclaim is iedere communicatie waaruit volgt dat er een verband bestaat 
tussen de consumptie van een levensmiddel en gezondheid (“wat doet het product?”).  
 
In de Claimsverordening zijn 24 voedingsclaims vastgesteld, zoals “vetarm”, “suikervrij” en 
“vezelrijk”. Bij verordening 116/2010 van 9 februari 2010 zijn daaraan nog 6 voedingsclaims 
toegevoegd zoals “bron van omega-3-vetzuren” en “rijk aan onverzadigde vetten”. Voor al 
deze voedingsclaims staat in de Claimsverordening precies beschreven waaraan producten 
moeten voldoen om deze voedingsclaims te mogen gebruiken.     
 
Wat betreft gezondheidsclaims definieert de  Claimsverordening drie verschillende 
categorieën: generieke gezondheidsclaims, claims inzake ziekterisicobeperking en claims 
inzake de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Terzake van de eerste categorie werd 
bij Verordening 432/2012 op 16 mei 2012 een lijst met 222 geautoriseerde claims opgesteld, 
welke lijst per 12 december 2012 van kracht werd. Over de toepassing van deze lijst in de 
praktijk en mogelijke alternatieven die inmiddels zijn ontwikkeld valt heel wat te zeggen. 
Daarover een andere keer.   
 
Uitsluitend wordt nog vermeld dat het begrip “claim” breed moet worden opgevat. Volgens de 
Claimsverordening wordt hiermee bedoeld iedere boodschap die stelt, de indruk wekt of 
impliceert dat een levensmiddel bepaalde eigenschappen heeft. Inmiddels weten wij op basis 
van HvJ EG 6 September 2012 inzake C-544/10 dat de mededeling dat een bepaalde wijn 
licht verteerbaar (“bekommlich”) is, als een gezondheidsclaim geldt. Verder is per 16 april jl. 
het zogenaamde “vinkje” (symbool voor producten met minder zout, suiker en verzadigde 
vetten) door de Europese Commissie goedgekeurd als voedingsclaim.  

 
Claims: Nederlands regulatoir en wettelijk kader 
In Nederland worden voedings- en gezondheidsclaims onder meer gereguleerd in de 
Nederlandse Reclame Code (NRC) en de in meer specifieke Reclamecode voor 
Voedingsmiddelen (RVV). Artikel 2 NRC bepaalt dat reclame in overeenstemming dient te 
zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen. Artikel 3.2 RVV schrijft voor 
dat voedingsclaims moeten voldoen aan de criteria die aan de gebezigde claim ten 
grondslag liggen, zoals opgenomen in de bijlage bij de Claimsverordening. Verder zijn van 
belang de Warenwet, meer in het bijzonder het Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie 
levensmiddelen. 
 
Voedingsclaims m.b.t. stevia 
Op 11 april jl. deed het College van Beroep (CVB) van de Reclame Code Commissie (RCC) 
een uitspraak over voedingsclaims met betrekking tot chocolade die de natuurlijke zoetstof 
stevia bevat. Het betrof een reclame op de site www.steviafoods.nl, waarop door middel van 
een “goto-koppeling” kon worden doorgelinkt naar chocoladeproducten van het Belgische 
chocoladehuis Cavalier. Klaagster had dan ook haar klacht gericht tegen zowel Stevia Foods 
als Cavalier, hetgeen door zowel de RCC als het CvB werd gehonoreerd. 
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De pijlen van klaagster richten zich in eerste instantie op de mededeling “Genieten van 
Cavalier chocolade met zoetstoffen van Stevia is genieten met zorg voor je gezondheid.” 
Deze treffen doel. Volgens de RCC is hier sprake van een voedingsclaim betreffende een 
verlaagde energetische waarde van de stevia-chocolade. Op basis van de 
Claimsverordening is gebruik hiervan uitsluitend toegestaan indien het aantal calorieën van 
de Cavalier chocolade minimaal 30 % lager is dan die van een vergelijkbaar product. Dit 
heeft Cavalier niet kunnen aantonen en zij handelt hiermee in strijd met artikel 2 NRC en met 
de Claimsverordening. Het CvB handhaaft dit punt in haar uitspraak in hoger beroep. 
 
Een tweede klacht is gericht tegen de Cavalier chocolade betreft de wat vage tekst omtrent 
“betere vetten”. Volgens de RCC wekt de gebruikte tekst de indruk dat Cavalier chocolade 
arm is aan verzadigde vetzuren en dat is een voedingsclaim in de zin van de 
Claimsverordening. Deze claim mag alleen worden gebruikt indien het totaal van de 
verzadigde vetzuren en de transvetzuren niet groter is dan 1,5 g/100 g en maximaal 10 % 
van de energetische waarde afkomstig is van het totaal van de verzadigde vetzuren en de 
transvetzuren. Nu niet kon worden aangetoond dat aan dit vereiste was voldaan, oordeelt de 
RCC de uiting omtrent “betere vetten” niet in lijn met artikel 2 NCR en artikel 3.2 RVV. Ook 
dit punt blijft in hoger beroep overeind. 
 
Een derde klacht betreft onder meer de uiting dat de Cavalier chocolade is “verrijkt met 
vezels”. Volgens de RCC zal de gemiddelde consument een dergelijke claim opvatten als 
“vezelrijk” en deze mag volgens de Claimsverordening alleen worden gevoerd indien het 
vezelgehalte van het product minimaal 6 g/100 g bedraagt. Met de enkele uiting dat “cacao 
op zich van nature heel veel vezels bevat” komt Cavalier niet weg. Hiermee is immers niet 
komen vast te staan dat aan de geldende vereisten is voldaan. Volgens de RCC handelt 
Cavalier daarom in strijd met artikel 2 NRC en artikel 3.2 RVV. In hoger beroep oordeelt de 
RvB echter anders. 
 
Cavalier heeft haar website wat betreft de klachten over “genieten met zorg voor je 
gezondheid” en “betere vetten” inmiddels aangepast, maar bestrijdt dat haar claim “verrijkt 
met vezels” onjuist is. Zij heeft nader gesteld dat de minimale hoeveelheid vezels in haar 
stevia-chocolade 13,66 g/100 g bedraagt en zij heeft van de KOAG/KAG de goedkeuring 
verkregen de claim “rijk aan vezels” te mogen voeren.  
 
De RvB merkt subtiel op dat een dergelijke “goedkeuring” niet aan de weg staat aan een 
zelfstandige beoordeling van de klacht door de RCC dan wel het CvB. Niettemin kan het CvB 
Cavalier volgen in haar stelling dat haar Stevia-chololade voldoet aan de vereisten om de 
claim “verrijkt met vezels” te mogen voeren. De minimaal vereiste hoeveelheid vezels wordt 
ruimschoots gehaald en heeft betrekking op de voedingsvezels dextrine, inuline en 
oligofructose. Volgens artikel 1.r van het Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie 
levensmiddelen zijn dit relevante vezels voor beantwoording van de vraag of het minimaal 
vereiste vezelgehalte wordt behaald.  
 
De moraal van dit verhaal: voedings- en gezondheidsclaims bieden nieuwe kansen voor 
communicatie over (lees: marketing van) levensmiddelen, maar deze liggen wel onder een 
vergrootglas in onze mediacratie. Wordt vervolgd.  
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