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Bezoekadres:
RAC Esplanadegebouw
11e verdieping
(Koningsstraat – Congreskolom)

“Discussion Paper on Nutrition and Functional Claims”

Mevrouw Testori,

In antwoord op uw vraag wensen wij ons standpunt betreffende het bovenvermeld discussion
paper aan de Europese Commissie over te maken.

België steunt de Europese Commissie met dit initiatief en hoopt zo snel mogelijk over een
ontwerp tekst te kunnen beschikken.

Aangezien België geen nationale normen bezit m.b.t. “nutritional claims”, wensen wij zo snel
mogelijk dat deze materie op Europees niveau wordt geharmoniseerd zodat ook wij over
dergelijke normen beschikken.
Een regelgeving voor nutritionele beweringen zou de Belgische Overheid een instrument geven
om bij misleidende nutritionele beweringen op te treden. De controlediensten kunnen heden de
rechters er moeilijk van overtuigen dat in dergelijke gevallen een overtreding (misleidende
reclame) begaan wordt.

Functional claims zijn heden in België beperkt toelaatbaar in zoverre er geen melding over
ziekten en organen wordt gemaakt.
Wij zijn er echter van overtuigd dat, rekening houdend met de huidige evolutie van de
voedingswetenschappen, de Belgische wetgeving te weinig ruimte laat om de consument
voldoende te informeren over de eigenschappen van bepaalde producten.
Het lijkt ons dan ook aangewezen om onze huidige reglementering in die zin aan te passen.
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Aangezien het weinig opportuun is om nog een dergelijke materie op nationaal niveau te
reglementeren, zijn wij uiterst tevreden met uw initiatief.

Gezondheidsclaims zijn in België slechts in zeer beperkte mate mogelijk (behalve uiteraard voor
zeer specifieke dieetvoedingsmiddelen (Food for Special Medical Purposes)). De
Voedingsindustrie dringt reeds geruime tijd aan om de huidige Belgische reglementering te
liberaliseren. Zo heeft de voedingsindustrie reeds een Ethische Gedragscode opgesteld, die door
de Hoge Gezondheidsraad van België is aanvaard.
De doelstellingen van deze code is :
- Een leidraad opstellen met betrekking tot de eisen gesteld aan de wetenschappelijke

onderbouwing van de diverse beweringen.
- De randvoorwaarden opstellen waarbinnen de gezondheidsbeweringen voor voedings-

middelen kunnen gemaakt worden.
- Een zelf-regulerend kader scheppen waarbinnen de gezondheidsbeweringen op een

consistente, ethische en wetenschappelijke verantwoorde manier kan worden gevoerd.
Een wet biedt niet noodzakelijk een oplossing aan complexe problemen van ver- en misleiding.
Deze ethische gedragscode opgesteld door de voedingsindustrie kan een mogelijke uitkomst
bieden aan bepaalde problemen, die door de wet moeilijk te vatten zijn. Wij hopen dan ook dat
deze code zo snel mogelijk zou worden toegepast zodat we een evaluatie kunnen maken.

Evenwel lijkt het ons, met de ervaring van de ontwerp richtlijn voedingssupplementen, dat de
Europese Lidstaten enigszins verdeeld staan in hun opvattingen voor het harmoniseren van de
voedingsmiddelenregelgeving tussen enerzijds een “nutritioneel” blok en anderzijds een “safety”
blok. Een poging tot harmonisering van gezondheidsclaims zou naar onze mening heden tot
gelijkaardige problemen leiden. Daarentegen zou een harmonisering van “nutritional en functional
claims” haalbaar kunnen zijn. Wij zijn er dan ook voor om de materie van reclame stapsgewijs te
harmoniseren : in eerst instantie nutritional en functional claims en pas nadien de gezondheids
claims.

België is voor een notificatiesysteem van functional claims. Aangezien reclame
grensoverschrijdend (tv, radio, tijdschriften, internet, …) is, zou zo een systeem centraal
(Europees) moeten worden beheerd.

Tevens wens ik u ook nog te wijzen op een recent (5 april 2001) arrest van het Hof van
Luxemburg in de zaak C-123/00 (“Artikel 28 verzet zich niet tegen een nationale regeling die
verbiedt te doen geloven dat een merkproduct bijzondere kenmerken bezit, hoewel alle
soortgelijke levensmiddelen dezelfde kenmerken bezitten”)waarmee rekening zal moeten worden
gehouden.

Hoogachtend,

De Gezondheidsinspecteur-Directeur,

Rudy Van Havere.

CC de heer Frans Gosselinckx, Cabinet Minister van Volksgezondheid


