Verordening (EU) 1924/2006 en gebruik van handels- en merknamen
Een nutritionele - of gezondheidsbewering, die is gedefinieerd door Verordening (EG) Nr. 1924/2006, is
elke boodschap of voorstelling die niet verplicht is waarmee gesteld, de indruk gewekt of geïmpliceerd
wordt dat er een verband is tussen een levensmiddel of één of meerdere van de bestanddelen en de
gezondheid.

Verordening (EG) 1924/2006 is ook van toepassing op handelsmerken en andere merknamen die als
voedings- of gezondheidsclaims kunnen worden opgevat. Deze handelsmerken of merknamen kunnen
worden gebruikt, zonder onderworpen te zijn aan de goedkeuringsprocedures die voorzien zijn in de
wetgeving, op voorwaarde dat ze begeleid worden van een daarmee verband houdende voedings- en
gezondheidsbewering die voldoet aan de bepalingen van de Verordening.
Producten voorzien van handelsmerken of merknamen die bestonden vóór 1 januari 2005 en die niet
aan de claimsverordening (EG) Nr 1924/2006 voldoen, mogen echter in de handel worden gebracht
tot en met 19 januari 2022; daarna gelden de bepalingen van de claimsverordening.
OPGELET: Deze overgangsperiode is alleen geldig voor de niet-conformiteiten met betrekking tot de
Verordening (EG) Nr 1924/2006 en niet de handelsnamen of merknamen die kunnen beschouwd
worden als een medicinale claim. Deze soort van bewering is hoe dan ook verboden voor
voedingsmiddelen. Wanneer een handels- of merknaam beschouwd wordt als medicinale claim,
rekening houdend met alle karakteristieken van het product, is de wetgeving van geneesmiddelen
steeds van toepassing en niet meer die van voedingsmiddelen. Alles hangt dus niet enkel af van de
naam, maar het geheel van de presentatie en de samenstelling van het product.
De FOD Volksgezondheid beschikt niet over een negatieve lijst van beweringen die beschouwd worden
als medicinaal. In specifieke gevallen is het echter steeds mogelijk om het advies van de FOD
Volksgezondheid te vragen, rekening houdend met de gehele presentatie en de samenstelling van het
product. Ingeval van twijfel, kan het advies van de Gemengde Commissie gevraagd worden.
Wat moet er gebeuren met producten in de rekken na 19 januari 2022? Alle producten op de markt (ook
die verkocht via internet) moeten voldoen aan de Verordening 1924/2006 na deze datum. De
overgangsperiode heeft dan reeds 15 jaar geduurd.
Meer informatie :
https://www.health.belgium.be/nl/voeding/informatie-voor-de-consumenten/beweringen-en-reclame/wat-eenbewering
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