
 

 

Zijn gezondheidsclaims op 
biologische eieren mogelijk 

Deskstudie 

Lucy van de Vijver 

 

 

 



 

In Nederland vindt het meeste onderzoek voor biologische 

landbouw en voeding plaats in voornamelijk door het 

ministerie van LNV gefinancierde 

onderzoeksprogramma’s. Aansturing hiervan gebeurt door 

Bioconnect, het kennisnetwerk voor de Biologische 

Landbouw en Voeding in Nederland (www.bioconnect.nl). 

Hoofduitvoerders van het onderzoek zijn de instituten van 

Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut. Zij werken in 

de cluster Biologische Landbouw (LNV gefinancierde 

onderzoeksprogramma’s) nauw samen. Dit rapport is 

binnen deze context tot stand gekomen. 

 

De resultaten van de onderzoeksprogramma’s vindt u op 

de website www.biokennis.nl. Vragen en/of opmerkingen 

over het onderzoek aan biologische landbouw en voeding 

kunt u mailen naar: info@biokennis.nl. 

 

 

 

 

 

© [2007] Louis Bolk Instituut 

Zijn gezondheidsclaims op biologische eieren mogelijk, 

Deskstudie, Lucy (L.P.L.) van de Vijver, 24 pagina’s, 

Zoekwoorden: voedingsclaim, gezondheidsclaim, 

biologisch ei, voedingswaarde, wetgeving.  

rapport is te downloaden via de website www.louisbolk.nl 

 



Inhoud  3 

Inhoud 

Samenvatting 5 

Summary 7 

1 Inleiding 9 

2 Voedings- en gezondheidsclaims, korte samenvatting van de richtlijn 11 

2.1 Type claims 11 

Voedingsclaims: 11 

Gezondheidsclaim: 11 

Claim inzake ziekterisicobeperking: 11 

2.2 Voorwaarde voor een te voeren claim: 11 

Vergelijkende claims (art 9) 11 

Gezondheidsclaims die niet over ziekterisicobeperking gaan (art 11) 12 

Gezondheidsclaims die over risicobeperkingen gaan (art 14) 12 

2.3 Conclusies naar aanleiding van juridische mogelijkheden 12 

3 Samenstelling van ei 13 

3.1 Samenstelling van een gemiddeld ei 13 

3.2 Vergelijking van de ei-samenstelling 14 

3.3 Welke uitspraken kunnen op basis van de voedingswaarde worden gedaan 15 

4 Relatie met gezondheid 17 

4.1 Luteïne en Zeaxanthine in ei in relatie tot oogziekten 17 

4.2 Ei en overgewicht 17 

4.3 Omega-3 vetzuren 18 

5 Conclusie 19 

5.1 Stappenplan 19 

Literatuur 21 

Bijlage 1: EU verordening voedings- en gezondheidsclaims 23 

Bijlage 2: Samenstelling ei volgens verschillende voedingswaardetabellen 43 

Bijlage 3: Danish Food Composition Databank 47 

 





Samenvatting 5 

Samenvatting 

Op verzoek van de Bioconnect productwerkgroep Pluimveevlees & Eieren heeft het Louis Blok Instituut een 

literatuurstudie verricht naar het onderscheidend vermogen, en de mogelijkheid voor het maken van  

gezondheidsclaims, van biologische eieren ten opzichte van gangbare productiesystemen. Op basis van beschikbare 

informatie zijn alleen claims te maken, die betrekking hebben op de voedingswaarde van eieren in het algemeen, 

dus zowel gangbaar als biologisch. Er is geen openbaar beschikbare informatie voor handen over de chemische 

samenstelling van biologische eieren of vrije uitloop eieren. Daarmee kan geen uitspraak worden gedaan dat deze 

typen eieren meer of minder van bepaalde stoffen bevatten dan gangbare eieren. De enige stof waarvoor deze 

informatie wel beschikbaar is, is de gezondheidsondermijnende stof dioxine, waarvan via meerdere 

(literatuur)bronnen duidelijk wordt dat dit juist meer voorkomt in biologische en vrije uitloop eieren.  

 

Een aantal stoffen zijn vanuit gezondheidsoogpunt interessant. Gezondheidsbevorderende stoffen zoals Luteïne en 

Zeaxanthine (die o.a. in verband worden gebracht met de verlaging van het risico op oogziekten zoals  staar) en 

omega-3 vetzuren kunnen mogelijk meer voorkomen in biologische eieren. De samenstelling en daarmee de 

voedingswaarde van eieren hangt af van het voederrantsoen. Een hoger aandeel maïs en/of gras in het rantsoen 

zorgt voor een hogere hoeveelheid van deze stoffen. Er zijn echter te weinig analysegegevens beschikbaar die 

hogere gehalten van deze stoffen in biologische eieren  ondersteunen.  

 

De nieuwe richtlijn voor voeding- en gezondheidsclaims geeft duidelijk aan wanneer een claim mag worden gebruikt.  

Misleiding is verboden. Dit betekent dat de sector hiervoor geaccepteerde onderbouwing nodig heeft, wil zij 

biologische eieren als gezonder mogen aanprijzen. Als de sector claims wil gebruiken, zal dus gewerkt moeten 

worden aan de onderbouwing hiervan. Hiervoor moeten gegevensbestanden worden opgebouwd door regelmatige 

(wetenschappelijk verantwoorde) analyses van biologische/vrije uitloop eieren en/of door gebruik te maken van 

gegevens die al bij bedrijven beschikbaar zijn. Hiermee komt er een overzicht van de gemiddelde waardes in een ei 

en de spreiding die geschikt zijn voor publicaties binnen de wetenschappelijke literatuur. Daarnaast zal specifiek 

naar de samenstelling van het voer gekeken moeten worden, want deze bepaalt in grote mate ook de samenstelling 

en daarmee de voedingswaarde van het (biologische) ei. zeaxanthine, luteïne en eventueel omega 3 vetzuren zijn 

voedingsstoffen waarmee mogelijk een gezondheidseffect te realiseren is. Maar dit kan alleen als de onderbouwing 

rust op wetenschappelijk verantwoorde en gepubliceerde cijfers. 
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Summary 

The Louis Bolk Institute has performed a literature study to investigate the potential for health claims for organic and 

free-range eggs. Based on available information within nutritional composition tables and the literature, only claims 

are possible for eggs, irrespective of their organic or conventional origin. No publicly available data exist on the 

chemical composition of organic or free-range eggs. Therefore no statement can be made whether these types of 

egg contain more or less of certain health promoting substances. The only substance for which literature is available 

is the harmful component dioxin, for which several literature sources point out that levels are higher in organic and 

free-range eggs.   

 

Several components are interesting from a health point of view. Health promoting substances such as lutein and 

zeaxanthin (they are described to be related to eye-diseases) and omega-3 fatty acids might reach higher levels in 

organic eggs. The composition and with this the nutritional value of the eggs is highly influences by the feed. A higher 

amount of maize and/or grass in the feed can increase the levels of these substances. At this moment, there are 

however to little analytical data available which  confirm these higher levels.   

 

The new EU directive for nutritional and health claims gives a clear explanation when and how claims can be used. 

Misleading of the consumer is forbidden. This implicates that claims need to be substantiated with generally 

accepted data.  If the sector consists in their will to use claims for organic eggs, effort needs to be put into their 

substantiation. For this, datasets needs to be build, by frequent (scientifically sound) chemical analyses of organic 

eggs and/or the use of private data from companies within the sector. Thus, an overview of the mean value and its 

range of chemical components will come available which can be used for publication. Next to this, specific attention 

can be given to the composition of the feed, as this influences the nutritional value of the organic egg. Zeaxanthin, 

lutein and maybe omega-3 fatty acids are components which might help in realising a health effect, however, only 

after substantiation with scientifically accepted data.  
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1 Inleiding 

De Productwerkgroep Pluimveevlees & eieren wil graag duidelijkheid over welke (gezondheids)claims met betrekking 

tot biologische eieren gemaakt kunnen worden. Het kan hier gaan om gezondheidsondermijnende stoffen die minder 

in biologische eieren voorkomen of juist gezondheidsbevorderende stoffen die meer in biologische eieren 

voorkomen. Het Louis Bolk Instituut heeft op basis van de beschikbare literatuur en databestanden de mogelijkheden 

voor een eventuele (gezondheids)claim onderzocht.  

 

 





 

Voedings- en gezondheidsclaims, korte samenvatting van de richtlijn 11 

2 Voedings- en gezondheidsclaims, korte samenvatting van 
de richtlijn 

Sinds 1 juli 2007 is de nieuwe richtlijn voor voeding- en gezondheidsclaims van kracht (zie bijlage 1). Deze richtlijn 

heeft tot doel om de consumenten te beschermen tegen onjuiste claims en zorgt voor de harmonisering van de 

nationale wetgevingen binnen de EU. De richtlijn is een aanvulling op de richtlijn 2000/13/EG waarin duidelijk staat 

aangegeven dat misleiding verboden is.  

2.1 Type claims 

Voedingsclaims: 

Een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat een levensmiddel bepaalde heilzame voedingseigenschappen 

heeft met betrekking tot 1) de energetische waarde die het levert, in verhoogde of verlaagde mate levert of niet levert 

en 2) de nutriënten of andere stoffen die het bevat, in verlaagde of verhoogde hoeveelheid bevat of niet bevat.  

Gezondheidsclaim: 

Een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een 

levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid.  

Claim inzake ziekterisicobeperking: 

Een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat de consumptie van een levensmiddelen-categorie, een 

levensmiddel of een bestanddeel daarvan een risicofactor voor het ontstaan van een ziekte bij de mens in 

significante mate beperkt.  

2.2 Voorwaarde voor een te voeren claim: 

Het product of de stof waarvoor de claim wordt gemaakt moet 

• een bewezen heilzaam voedingskundig of fysiologisch effect hebben 

• in voldoende mate aan- of juist afwezig zijn om dit effect te kunnen geven. 

• minimaal het gehalte bevatten waarvoor een claim wordt gemaakt. 

Vergelijkende claims (art 9) 

1. Alleen levensmiddelen van dezelfde categorie mogen worden vergeleken. Het verschil in hoeveelheid van een 

nutriënt en/of energetische waarde moet worden vermeld en de vergelijking moet betrekking hebben op 

dezelfde hoeveelheid levensmiddel 
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2. Vergelijkende voedingsclaims vergelijken de samenstelling van het betrokken levensmiddel met die van een 

reeks levensmiddelen van dezelfde categorie met inbegrip van levensmiddelen van andere merken die niet 

zodanig samengesteld zijn dat zij van een claim kunnen worden voorzien.  

Gezondheidsclaims die niet over ziekterisicobeperking gaan (art 11) 

Zoals claims die verwijzen naar a) een gezonde groei en ontwikkeling en de functies van het lichaam of b) 

psychologische functies of gedragsfuncties of c) het afslankende of gewichtsbeheersende effect, mogen alleen als 

ze gebaseerd zijn op aanvaard wetenschappelijke gegevens en door de consument goed worden begrepen.  

Gezondheidsclaims die over risicobeperkingen gaan (art 14) 

Mogen worden gevoerd als ze volgens een toetsingsprocedure zijn goedgekeurd. Onderdeel hiervan is een verslag 

van de verrichte onderzoeken, een onafhankelijke toetsing (indien aanwezig) en een verslag van andere 

wetenschappelijke studies die voor de gezondheidsclaim van belang zijn.  

2.3 Conclusies naar aanleiding van juridische mogelijkheden 

De nieuwe richtlijn betekent dat u niet zomaar iets kunt beweren over de voedingswaarde of gezondheidseffecten 

van uw producten. Niet op het etiket, maar ook niet in folders, advertenties etc. De beweringen die worden gedaan, 

moeten overeenkomen met de regels die de EU stelt. Hierbij is ook vastgelegd welk type bewoording mag worden 

gebruikt.  

  

Met betrekking tot voedingsclaims of gezondheidsclaims voor biologische of vrije uitloop eieren zijn op basis van 

deze richtlijnen de volgende mogelijkheden: 

1. Een voedingsclaim is mogelijk, indien aan de hand van de chemische samenstelling van het ei bepaalde 

voedingskundige uitspraken kunnen worden gedaan overeenkomstig de annex van de richtlijn – hiervoor is 

inzicht in de samenstelling van eieren nodig. 

2. Om aan te geven dat biologische of vrije uitloop eieren meer of minder van bepaalde nutriënten bevatten dan de 

gangbare variant of het legbatterij-ei  moet een duidelijk onderscheid in voedingskundige samenstelling tussen 

de verschillende typen eieren aan te merken zijn – hiervoor moet de chemische samenstelling van verschillende 

typen eieren bekend zijn en biologische - of vrije uitloop eieren moeten duidelijk afwijken van de andere 

varianten.   

3. Een eventuele gezondheidsclaim is alleen dan mogelijk, wanneer van een bepaald bestanddeel van het ei een 

gezondheidseffect toe te schrijven is op basis van algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens. 
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3 Samenstelling van ei 

Op basis van informatie uit de Nederlandse Voedingsmiddelen tabel (NEVO, 2001) en informatie van internationale 

instanties zoals de engelse MAFF (Royal Society of Chemistry, 1991) en de Deense en US food composition tables 

(Food Composition Denmark, 2007; Saddler, 1999) is een overzicht gemaakt van de voedingskundige waarde van 

een ei. In de bijlage is een overzicht gegeven. De gegevens die openbaar beschikbaar zijn, hebben betrekking op 

“gewone” eieren. Via de beschikbare kanalen1 is geen specifieke informatie gevonden over biologische of vrije 

uitloop eieren2.  

 

Voedingskundig oordeel over ei (algemeen) op basis van openbaar beschikbare analysedata, waarbij de gegevens 

van de Nederlandse Voedingsmiddelentabel (NEVO) als uitgangsmateriaal is gekozen, omdat deze het beste de 

Nederlandse situatie weergeeft. 

3.1 Samenstelling van een gemiddeld ei 

Op basis van bovengenoemde informatiebronnen kan gezegd worden dat: 

• Één ei bevat circa 300-320 KJoule. Per 100 gram ei is dit circa 600 KJoule (576-641 KJoule) 

• ei bevat veel eiwit (12,6 g/100g, dit komt overeen met 12,6*17=214 kJoule oftewel 37 energie%) (variatie tussen 

11 en 13,5%) 

• eiwit is opgebouwd uit aminozuren, alle essentiële aminozuren zijn aanwezig, dit zijn de aminozuren die het 

lichaam niet zelf kan aanmaken  

• ei-eiwit heeft een hoge eiwit-kwaliteit 

• alle belangrijke mineralen en vitaminen zitten er in 

• 1 ei levert voor een aantal micronutriënten een belangrijk aandeel aan de algemeen dagelijkse hoeveelheid 

(ADH) 

• Per ei  

• 9-12.2% van de ADH voor vitamine A 

• 18% van de ADH voor vitamine D 

• 4.8-5.7% van de ADH voor vitamine E 

• 12% van de ADH voor fosfor 

• 7-18% van de ADH voor jodium  

• 15% van de ADH voor vitamine B2 

• 13% van de ADH voor foliumzuur 

• 130% van de ADH voor vitamine B12 

• 7% van de ADH voor ijzer 
                                                                 

1 Monique Bestman, LBI, productschap Vee, Vlees en Eieren (Ernest Blokker), Aize Kijlstra, ASG, voedingscentrum, internet, 
literatuur (gezocht via Pubmed en google), organic e-prints, FIBL, analyselabs zoals RIKILT en RIVM, biologica.  

2 Informatie is soms beschikbaar bij bedrijven, echter deze is niet vrij toegankelijk (persoonlijke communicatie J. van Esch, 

Kwetters).  
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• Per 100 gram ei 

• 23% van de ADH voor vitamine A 

• 34-36 % van de ADH voor vitamine D 

• 11-18-28% van de ADH voor vitamine E 

• 22.4-26% van de ADH voor fosfor 

• 14-35% van de ADH voor jodium 

• 28% (21-39%) van de ADH voor vitamine B2 

• 25% van de ADH voor foliumzuur 

• 200-230% van de ADH voor vitamine B12 

• 12-14% van de ADH voor ijzer 

 

• Daarnaast bevat ei een aantal stoffen die mogelijk gezondheidsbevorderend kunnen zijn zoals Luteïne en 

Zeaxanthine (totaal circa 166 ug per ei). De concentratie is afhankelijk van het type voer.  

 

Toxicologisch oordeel over ei in het algemeen en biologisch of vrije uitloop in het bijzonder 

• Naar schatting levert ei (en ei-producten) ongeveer 4% van onze dagelijkse dioxine inneming (Vries, 2006). In 

onderzoeken in Nederland uitgevoerd in 2001 en 2004 is gevonden dat biologische eieren en vrije-uitloop eieren 

meer dioxine bevatten dan gangbare eieren (Vries, 2006) . Als belangrijkste verklaring werd gegeven; het eten 

van grond en het eten van wormen en insecten als gevolg van het buiten foerageren. Dit lijkt te worden 

ondersteund door een recent artikel van Kijlstra (Kijlstra, 2007), waarin bedrijfsgrootte omgekeerd was 

geassocieerd met dioxinehoeveelheden met als meest plausibele verklaring een minder gebruik van de 

buitenruimte bij de grote groepen kippen. Vervuiling van de grond en de in de grond levende insecten kan o.a. 

worden verklaard door historische en huidige verbranding van snoeihout en/of bedrijfsafval.  

3.2 Vergelijking van de ei-samenstelling 

Om aan te kunnen geven dat biologische eieren meer of minder van positieve, respectievelijk negatieve stoffen 

bevatten zal van meerdere soorten eieren goede analysegegevens beschikbaar moeten zijn. Zoals in de vorige 

paragraaf is beschreven, zijn er meerdere betrouwbare bronnen waarin de chemische samenstelling van eieren is 

weergegeven. Er zijn geen openbaar toegankelijke tabellen bekend met specifieke informatie over de chemische 

samenstelling van biologische of vrije uitloop eieren, maar volgens de Geeter (De Geeter, 1998)  hebben de 

leefomstandigheden van de leghen, vrij uitlopend of in kooien, met veel of weinig ruimte, daglicht of kunstlicht, geen 

enkele invloed op de samenstelling van de geproduceerde eieren. De samenstelling van eieren wordt bijna volledig 

bepaald door voersamenstelling (plantaardig of dierlijk, type olie (soja/zonnebloem/vis/lijnzaad) en de hoeveelheid 

vitamines. Zo kan de vetzuursamenstelling van een ei worden beïnvloed door de samenstelling van het voer (Kouba, 

2003). Met bepaalde toevoegingen in het voer (bijv lijnzaad of zee-alg) kan bijvoorbeeld de verhouding in 

onverzadigde vetzuren worden veranderd, waardoor er meer omega-DHA-vetzuren in het ei terecht komen (omega 3 

ei). Het vetgehalte of cholesterolgehalte wordt hierdoor in kleine mate beïnvloed (ca 10% lager) (persoonlijke 

communicatie J. van Esch, Kwetters). Niveaus van bijvoorbeeld zeaxanthine zijn afhankelijk van percentage mais, 

maisbijproducten en gras(brok/meel).  
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Op basis van het kippenvoer zou verwacht kunnen worden dat biologische kippen hogere zeaxanthine - en 

luteïnegehaltes hebben, omdat het biologische voer meer groenvoer en mais kan bevatten (persoonlijke 

communicatie: A.Kijlstra, ASG). Aan biologisch kippenvoer moet ruwvoer worden toegevoegd en daarnaast hebben 

kippen met een vrije uitloop soms de gelegenheid om gras te eten. De bijdrage hiervan aan het totaal voer is 

afhankelijk van het type bedrijf, het type uitloop en of de dieren inderdaad naar buiten gaan. Dit betekent dat er grote 

verschillen tussen bedrijven bestaan (persoonlijke communicatie Berry Reuvekamp:, ASG; Monique Bestman, LBI). 

Een Nederlandse Biologische kippenvoer fabrikant (firma Kruyt) geeft aan dat biologisch kippenvoer altijd minimaal 

25% maïs bevat. In de praktijk bevat regulier voer in verband met de dooierkleur echter vaak meer maïs (> 35%, 

vaak wel 40-45% met uitschieters naar boven (persoonlijke communicatie Luc Smits, Rijnvallei). In dit geval zou 

biologische eieren dus minder zeaxanthine bevatten. 

 

Aangezien er geen gegevens over zeaxanthine- en luteïneconcentraties in ei beschikbaar zijn en er fluctuatie zit in 

voersamenstelling, mogelijkheden tot uitloop en aandeel ruwvoer is de vooronderstelling dat biologische eieren meer 

zeaxanthine en luteïne bevatten niet hard te maken. Zeaxanthine komt vooral uit maïs en luteïne uit gras-soorten. 

De kleur van de eidooier zou een indicatie kunnen zijn, omdat luteïne en zeaxanthine medeverantwoordelijk zijn voor 

de kleur van het eigeel. Echter, de eidooier bij biologische eieren is vaak lichter van kleur dan de gangbare variant. 

Bij gangbare eieren worden naast maïs in het voer ook kleurstoffen (kunstmatig geproduceerde carotenoïden of 

paprikapoeder) aan het voer toegevoegd om de kleur te kunnen bepalen. Hierdoor is kleur geen goede indicator voor 

de aanwezigheid van luteïne en zeaxanthine in de vergelijking tussen biologisch en gangbare eieren. 

 

Daarnaast kunnen eieren van kippen die veel gras eten een hoger niveau van omega-3 (ook wel n-3) vetzuren en 

vitamine E bevatten. Deze stoffen komen veel voor in gras en het is bekend dat kippen die veel gras eten hogere 

niveaus van deze stoffen hebben (Lopez-Bote, 1998). De bijdrage van gras is echter klein ten opzichte van de 

bijdrage van de plantaardige olie die wordt gebruikt.  

3.3 Welke uitspraken kunnen op basis van de voedingswaarde worden 
gedaan 

De regelgeving is heel duidelijk onder welke omstandigheden bepaalde claims mogen worden gebruikt. De 

concentratie van de stof wordt eerst omgerekend naar procentuele bijdrage aan de totale energie van het product.3 

Afhankelijk van de procentuele bijdrage mogen bepaalde uitspraken worden gedaan, zoals weergegeven in de 

bijlage van de wettekst (zie bijlage1). De huidige tekst geeft weinig ruimte voor andere “creatieve” claims. 

                                                                 

3 Het uitdrukken in de eenheid energie% (percentuele bijdrage aan de totale energie) van het product betekent niet dat de functie 
alleen energielevering is. Eiwit is bijvoorbeeld vooral en bouwstof.  
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Geldend voor alle eieren: 

Bron van eiwit meer dan 12 % van alle energie in het ei is afkomstig uit 

eiwit 

Eiwitrijk meer dan 20 % van alle energie in het ei is afkomstig uit 

eiwit 

Bron van Vitamine D meer dan 15% van de ADH (aanbevolen dagelijkse 

hoeveelheid) vitamine D zit in één ei 

Bron van vitamine B2 bevat 15% van de ADH voor vitamine B2 per ei 

Rijk aan vitamine B12 bevat meer dan 30% (2 x 15%) van de ADH voor 

vitamine B12 per ei 

Van nature/natuurlijk het levensmiddel voldoet van nature aan de 

bovengenoemde percentages, daarom mogen deze 

termen ook gebruikt worden. Bijvoorbeeld “van nature 

eiwitrijk” een “natuurlijke bron van vitamine D” 

 

Additioneel voordeel van biologisch ei 

• de biologische kip krijgt inherent aan het productiesysteem, voer dat geen genetische gemanipuleerde 

ingrediënten heeft. 

 

Overige opmerkingen: 

De term ‘Maïseieren’ en 4 granen eieren of graan-eieren verwijzen naar de voeding dat de kippen hebben gekregen. 

Dit hoeft niets over de voedingskundige kwaliteit te zeggen 

Omega-3-eieren’ of ‘DHA-eieren’ verwijzen naar het gehalte aan Omega3 of Omega 6 of DHA in het ei. Dit laatste 

zegt dus wel iets over de voedingswaarde van het ei.  
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4 Relatie met gezondheid 

4.1 Luteïne en Zeaxanthine in ei in relatie tot oogziekten  

Luteïne en zeaxanthine zijn xantophyl-carotenoïden die veelvuldig voorkomen in bepaalde producten zoals spinazie, 

broccoli en ei. Observationele studies hebben een verband gevonden tussen het veel eten van deze producten en 

een verlaging van het risico op cataract (grijze staar) en leeftijdsgerelateerde maculadegeneratie. Een mogelijke 

verklaring wordt gezocht in de hoeveelheid xantophyl-carotenoïden. Luteïne en zeaxanthine zijn de belangrijkste 

carotenoïden die voorkomen in het oog van de mens, op de ooglens en op de gele vlek op het netvlies (macula 

litea). Staar en maculadegeneratie worden in verband gebracht met het ontstaan van reactieve zuurstofdeeltjes. De 

stoffen luteïne en zeaxanthine kunnen als antioxidant werken en hiermee de beschadiging door deze deeltjes 

voorkomen (moeller,2000; Lyle, 1999).  

 

In vergelijking met een aantal andere voedingsmiddelen zoals spinazie, is ei een matige bron van deze 

carotenoïden. Uit onderzoek blijkt echter dat het een hoge biobeschikbaarheid heeft. Luteïne en zeaxanthine spelen 

een rol bij het pigment in de macula waar ze fotostress kunnen verminderen. Ze worden in verband gebracht met 

leeftijdsgerelateerde maculadegeneratie (ARMD) en cataract (Wenzel2006). Door de hoge biobeschikbaarheid van 

luteine en zeaxanthine in ei kan het een rol spelen in de preventie van oogziekten. Een studie naar lutiene-verrijkte 

eieren laat zien dat de biobeschikbaarheid vanuit deze eieren veel groter is, dan te bereiken is via vitaminetabletten 

of het verrijken van spinazie (Chung, 2004). Op dit moment is er in Nederland een studie bezig waarbij eieren verrijkt 

worden met deze stoffen (Berendschot 2007).  

Indien biologische productie een constant hogere concentratie van deze stoffen kan garanderen, kan in deze richting 

een specifieke voedingsclaim worden gemaakt. Alleen als er voldoende hoge concentraties worden gemeten en een 

bijbehorende wetenschappelijke onderbouwing bestaat, zou misschien zelfs een gezondheidsclaim te overwegen 

zijn. 

4.2 Ei en overgewicht 

Ei kan mogelijk een rol spelen bij beperking overgewicht. In een studie is het verzadigend effect van ei onderzocht 

door 30 vrouwen met overgewicht een ontbijt te geven op basis van ei of op basis van bagels (Amerikaanse 

broodjes). Na het ei-ontbijt duurde het langer voordat mensen weer honger kregen en aten ze tijdens de lunch 

aanzienlijk minder. Hiermee zou ei mogelijk een rol kunnen spelen in het terugdringen van overgewicht (VanderWal, 

2005).  

 

Dit is slechts één enkele studie en daarmee nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing om een invloed van 

ei als werkzaam product tegen overgewicht te mogen aanmerken.  
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4.3 Omega-3 vetzuren 

Omega-3 vetzuren worden op dit moment nog tal van gezondheidseffecten toegeschreven (Brouwer, 2004; De 

Lorgeril, 1999). Zo spelen langketenige omega-3 vetzuren DHA (C22-6) en EPA ((C20:5) (ook wel visvetzuren 

genoemd) een belangrijke rol bij een aantal belangrijke lichaamsprocessen. Deze vetzuren komen voor in 

hersenweefsel en het netvlies van het oog (Voedingscentrum, 2007). In kippenei komen ook omega-3 vetzuren voor, 

echter dit zijn geen langketeninge maar middellange vetzuren. Beschikbare analysegegevens geven een hoger 

niveau van Alfalinoleenzuur (ALA, C18:3) in free range kippen. Dit middellang vetzuur, wordt gedeeltelijk (in-efficient) 

omgezet in de hierboven genoemde lange vetzuren. Gezondheidsclaims op het gebied van omega-3 vetzuren 

hebben betrekking op de lange “vis”vetzuren en niet op de middellange vetzuren. De gezondheidskundige werking 

van deze middellange ketens is niet evident. Alhoewel er wel studies zijn die een verband met hart- en vaatziekten 

suggereren,  zijn er ook studies waar geen relatie is gevonden, waardoor de Gezondheidsraad adviseert om eerst 

nader onderzoek te doen  voordat een claim op dit gebied gemaakt mag worden (Gezondheidsraad, 2006). 
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5 Conclusie 

Doel van dit onderzoek is om duidelijkheid te verschaffen over welke (gezondheids)claims met betrekking tot 

biologische eieren gemaakt kunnen worden, ten aanzien van gezondheidsondermijnende stoffen die minder in 

biologische eieren voor zouden komen of juist gezondheidsbevorderende stoffen die meer in biologische eieren voor 

zouden komen.  

 

Op basis van beschikbare informatie zijn alleen claims te maken, die betrekking hebben op de voedingswaarde van 

eieren in het algemeen, dus zowel gangbaar als biologisch. Er is geen openbaar beschikbare informatie voor handen 

over de chemische samenstelling van biologische eieren of vrije uitloop eieren. Daarmee kan geen uitspraak worden 

gedaan dat deze typen eieren meer of minder van bepaalde stoffen bevatten dan gangbare eieren. De enige stof 

waarvoor deze informatie wel beschikbaar is, is de gezondheidsondermijnende stof dioxine, waarvan via meerdere 

(literatuur)bronnen duidelijk wordt dat dit juist méér voorkomt in biologische en vrije uitloop eieren.  

 

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de samenstelling van eieren voornamelijk wordt bepaald door de 

samenstelling van het voer of rantsoen. Interessante stoffen die mogelijk wel onderscheidend kunnen zijn, zijn 

luteïne en zeaxanthine. Afhankelijk van de voersamenstelling komen deze stoffen mogelijk meer voor in biologische 

eieren. In meerdere studies bleek het eten van voedingsmiddelen die rijk zijn aan deze stoffen (waaronder ei) 

preventief te werken tegen oogziekten zoals staar en maculadegeneratie. Daarnaast kunnen kippen die veel gras 

eten hogere gehaltes aan (middellange) omega 3 vetzuren hebben. Omdat er geen openbaar beschikbare 

analysegegevens over deze stoffen in biologische eieren zijn, kan daar op dit moment niets over gezegd worden. 

Gegevens zijn overigens wel gedeeltelijk beschikbaar bij bedrijven, maar deze zijn niet publiekelijk toegankelijk.   

5.1 Stappenplan  

1. Informatie verzamelen over de chemische samenstelling van biologische - en vrije uitloop eieren. Dat wil 

zeggen, regelmatig analyseren van biologische/vrije uitloop eieren, hiermee een overzicht krijgen van de 

gemiddelde waardes in een ei en de spreiding rond dit gemiddelde. Bij voorkeur worden de monsters op een 

wetenschappelijk verantwoorde manier genomen, zodat publicatie van gegevens mogelijk is (zie punt 4). 

Belangrijk is het om onderscheid te kunnen maken naar voertypes, waardoor mogelijk ook een 

sturingsmogelijkheid beschikbaar komt. Informatie is gedeeltelijk beschikbaar bij bedrijven (bijv. via Jan van 

Esch, Kwetters), echter deze kan alleen onder voorwaarden en een redelijke vergoeding beschikbaar komen 

voor een algemener doel. 

2. Naast de algemene gegevens over eiwit, vet, vitamines, kan men zich vooral ook richten op zeaxanthine, luteine 

en eventueel omega 3 vetzuren. 

3. Vergelijken samenstelling van een gemiddeld gangbaar ei met een gemiddeld biologisch/vrije uitloop ei.  

a. Indien geen verschil, dan blijven claims die voor eieren algemeen gelden hier ook geldig 

b. Indien wel verschil, dan nagaan welke voedingsclaims op basis van de nutriëntensamenstelling van 

biologische - of vrije uitloop eieren mogen worden gedaan.  



 

20 Zijn gezondheidsclaims op biologische eieren mogelijk 

Bijvoorbeeld : we vinden een hogere concentratie van een bepaald vitamine/mineraal, dan is de gevonden 

concentratie bepalend voor de toegestane claim. Indien de hoeveelheid vitamine X in het product: 

• >15% van de ADH - een biologisch ei is een natuurlijke bron van vitamine X 

• > 30% van de ADH - een bio ei is van nature rijk is aan vitamine x 

• Als een bio-ei minstens 30% meer bevat van een bepaalde stof dan de gangbare variant, dan mag gesteld 

worden dat een bio-ei een verhoogd gehalte heeft aan vitamine X  

4. Voordat je de claim kan voeren is het belangrijk dat de analysegegevens openbaar beschikbaar komen, zodat 

iedereen gebruik kan maken van deze gegevens, maar dat het ook mogelijk is om naar deze, bij voorkeur 

onafhankelijke, bron te verwijzen. Om dit voor elkaar te krijgen, bestaat de mogelijkheid om de gegevens te 

publiceren in een zogenaamd peer-reviewed tijdschrift (vakblad, waar andere onderzoekers de gelegenheid 

hebben gehad om commentaar te geven en vragen te stellen). Dit wordt als wetenschappelijk onafhankelijk en 

daarmee goed bruikbare informatie beschouwd. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld opties om gegevens toe te 

voegen aan bestaande tabellen (voorbeeld de Nederlandse voedingsmiddelentabel, NEVO) waarbij 

deskundigen de analysegegevens op waarde schatten.  
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Bijlage 1: EU verordening voedings- en 
gezondheidsclaims  

VERORDENING (EG) Nr. 1924/2006 VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD  
van 20 december 2006 
inzake voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE 
EUROPESE UNIE, 
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, 
en met name op artikel 95, 
Gezien het voorstel van de Commissie, 
Gezien het advies van het Europees Economisch en 
Sociaal 
Comité (1), 
Handelend volgens de procedure van artikel 251 van 
het 
Verdrag (2), 
 
Overwegende hetgeen volgt: 
(1) Er komen in de Gemeenschap steeds meer 
levensmiddelen 
waarvoor op het etiket of in reclameboodschappen 
voedings- en gezondheidsclaims worden gedaan. Om 
een 
hoog beschermingsniveau voor de consumenten te 
waarborgen 
en hun keuze te vergemakkelijken, dienen de in 
de handel gebrachte producten veilig en naar behoren 
geëtiketteerd te zijn. 
 
(2) Verschillen tussen de nationale bepalingen met 
betrekking 
tot dergelijke claims kunnen het vrije verkeer van 
levensmiddelen 
belemmeren en tot ongelijke concurrentievoorwaarden 
leiden. Aldus hebben zij rechtstreekse gevolgen 
voor de werking van de interne markt. Het is derhalve 
noodzakelijk communautaire voorschriften voor het 
gebruik van voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen 
vast te stellen. 
 
(3) Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement 
en de 
Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de 
etikettering en presentatie van levensmiddelen 
alsmede 
inzake de daarvoor gemaakte reclame (3) bevat 
algemene 
voorschriften inzake etikettering. Richtlijn 2000/13/EG 
bevat een algemeen verbod op informatie waardoor de 
koper wordt misleid of waarin aan levensmiddelen een 
geneeskrachtige werking wordt toegeschreven. Deze 
verordening dient de algemene beginselen van Richtlijn 

2000/13/EG aan te vullen en te voorzien in specifieke 
bepalingen betreffende het gebruik van voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen die als 
zodanig 
aan de consument worden geleverd. 
 
(4) Deze verordening is van toepassing op alle 
voedings- en 
gezondheidsclaims die in commerciële mededelingen 
worden gedaan, met inbegrip van onder meer 
generieke 
reclame voor levensmiddelen en reclamecampagnes 
die 
geheel of ten dele door de overheid gefinancierd 
worden. 
Zij is niet van toepassing op claims die in niet-
commerciële 
mededelingen worden gedaan, zoals dieetvoorschriften 
of adviezen van volksgezondheidsinstanties of 
-organisaties, noch op niet-commerciële mededelingen 
en 
informatie in de pers en in wetenschappelijke 
publicaties. 
Deze verordening is ook van toepassing op 
handelsmerken 
en andere merknamen die als voedings- of 
gezondheidsclaims kunnen worden opgevat. 
 
(5) Niet-heilzame voedingsclaims vallen buiten het 
toepassingsgebied 
van deze verordening; de lidstaten die voornemens 
zijn daarvoor nationale regelingen in te voeren, 
dienen deze regelingen overeenkomstig Richtlijn 
98/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
22 
juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische voorschriften (4) en 
regels betreffende de informatiemaatschappij aan de 
Commissie ter kennis te brengen. 
 
(6) Op internationaal niveau heeft de Codex 
Alimentarius in 
1991 algemene richtsnoeren voor claims en in 1997 
richtsnoeren voor het gebruik van voedingsclaims 
vastgesteld. 
De Commissie van de Codex Alimentarius heeft in 
2004 een wijziging van deze laatste goedgekeurd, 
waardoor 
gezondheidsclaims in de richtsnoeren van 1997 
zullen worden opgenomen. De definities en 
voorwaarden 
van de Codex-richtsnoeren worden naar behoren in 
aanmerking genomen. 
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(7) De in Verordening (EG) nr. 2991/94 van de Raad 
van 5 
december 1994 tot vaststelling van normen voor 
smeerbare 
restproducten (5) geboden mogelijkheid om de 
vermelding „met laag vetgehalte” te gebruiken voor 
smeerbare vetproducten moet zo spoedig mogelijk in 
onderhavige verordening worden opgenomen. In 
afwachting 
daarvan is Verordening (EG) nr. 2991/94 van 
toepassing 
op de producten die eronder vallen. 
30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 
404/9 
(1) PB C 110 van 30.4.2004, blz. 18. 
(2) Advies van het Europees Parlement van 26 mei 
2005 (nog niet bekendgemaakt 
in het Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt 
van de 
Raad van 8 december 2005 en standpunt van het 
Europees Parlement 
van 16 mei 2006 (nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad). 
Besluit van de Raad van 12 oktober 2006. 
(3) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29. Richtlijn laatstelijk 
gewijzigd bij Richtlijn 
2003/89/EG (PB L 308 van 25.11.2003, blz. 15). 
(4) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37. Richtlijn laatstelijk 
gewijzigd bij de 
Toetredingsakte van 2003. 
(5) PB L 316 van 9.12.1994, blz. 2. 
 
(8) In een levensmiddel kunnen allerlei nutriënten en 
andere 
stoffen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
vitaminen, 
mineralen met inbegrip van spoorelementen, 
aminozuren, essentiële vetzuren, voedingsvezels, 
diverse 
planten- en kruidenextracten, met een nutritioneel of 
fysiologisch 
effect aanwezig zijn waarvoor een claim kan 
worden gedaan. Derhalve moeten er algemene 
beginselen 
voor alle claims inzake levensmiddelen worden 
vastgesteld 
om een hoog beschermingsniveau voor de consument 
te waarborgen, de consument de informatie te 
verstrekken die hij nodig heeft om geïnformeerde 
keuzes 
te kunnen maken, en gelijke concurrentievoorwaarden 
voor de levensmiddelenindustrie te scheppen. 
 
(9) Wanneer levensmiddelen met claims worden 
aangeprezen, 
kan bij de consument de indruk ontstaan dat zij 
in nutritioneel, fysiologisch of een ander met de 
gezondheid 
verband houdend opzicht beter zijn dan soortgelijke 
of andere stoffen waar dergelijke nutriënten niet aan 
toegevoegd zijn. Dit kan de consument ertoe brengen 

keuzes te maken die zijn totale inname van nutriënten 
of 
andere stoffen beïnvloeden op een wijze die strijdig is 
met de wetenschappelijke adviezen. Om dit eventuele 
ongewenste effect tegen te gaan, moeten bepaalde 
beperkingen 
worden opgelegd ten aanzien van producten met 
claims. In dit verband kan het gehalte aan bepaalde 
stoffen in een product (zoals het alcoholgehalte) of het 
voedingsprofiel een geschikt criterium zijn om te 
bepalen 
of voor dat product claims mogen worden gedaan. 
Hoewel het gebruik van dergelijke criteria op nationaal 
niveau verantwoord is omdat het de consumenten de 
mogelijkheid biedt geïnformeerde keuzes op 
voedingsgebied 
te maken, is de kans groot dat zulks tot hinderpalen 
voor de intracommunautaire handel aanleiding geeft en 
daarom moeten deze criteria op communautair niveau 
geharmoniseerd worden. 
 
(10) Met het hanteren van voedingsprofielen als 
criterium 
wordt voorkomen dat een situatie ontstaat waarbij 
voedings- of gezondheidsclaims de algemene 
nutritionele 
status van een voedingsmiddel verhullen, wat de 
consumenten 
zou kunnen misleiden bij het maken van een 
verstandige keuze in het kader van een gezonde, 
evenwichtige 
voeding. De voedingsprofielen waarin deze 
verordening voorziet, zijn uitsluitend bedoeld om te 
kunnen bepalen onder welke voorwaarden een claim 
kan 
worden gedaan. De profielen moeten gebaseerd zijn op 
algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens 
betreffende 
de relatie tussen voeding en gezondheid. De 
profielen moeten evenwel ook productinnovatie 
mogelijk 
maken en moeten rekening houden met de 
veranderlijkheid 
van voedingsgewoonten en -tradities en met de 
belangrijke rol die afzonderlijke producten in het totale 
voedselpakket kunnen spelen. 
 
(11) Bij de vaststelling van een voedingsprofiel dient te 
worden gekeken naar het gehalte aan verschillende 
nutriënten en stoffen met een nutritioneel of 
fysiologisch 
effect, met name vetten, verzadigde vetten, 
transvetzuren, 
zout/natrium en suikers, waarvan een overmatige 
inname 
in de totale voeding niet aanbevolen wordt, alsmede 
enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetten, 
andere 
beschikbare koolhydraten dan suikers, vitaminen, 
mineralen, 
eiwitten en voedingsvezels. Bij de vaststelling van 
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voedingsprofielen moeten de verschillende categorieën 
levensmiddelen en het aandeel en de rol van deze 
levensmiddelen 
in de totale voeding in aanmerking genomen 
worden. Voor bepaalde levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen kan het, afhankelijk van hun rol en 
betekenis 
in de voeding van de bevolking, nodig zijn van de 
inachtneming van de vastgestelde voedingsprofielen af 
te 
wijken. Dit zijn complexe technische aangelegenheden 
en 
het nemen van de maatregelen terzake moet aan de 
Commissie worden overgelaten, rekening houdend met 
het advies van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid. 
 
(12) Voedingssupplementen zoals omschreven in 
Richtlijn 
2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 
10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen 
(1), die in vloeibare vorm verkrijgbaar zijn en een 
alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % hebben, 
worden niet als dranken beschouwd die onder deze 
verordening vallen. 
 
(13) In de etikettering van en de reclame voor 
levensmiddelen 
worden in sommige lidstaten momenteel allerlei claims 
gebruikt betreffende stoffen waarvan niet bewezen is 
dat 
zij heilzaam zijn of waarover nog onvoldoende 
wetenschappelijke 
overeenstemming bestaat. Er moet voor 
worden gezorgd dat de stoffen waarvoor een claim 
wordt 
gedaan, een bewezen heilzaam nutritioneel of 
fysiologisch 
effect hebben. 
 
(14) Om te waarborgen dat de gedane claims 
waarheidsgetrouw 
zijn, moet de stof waarvoor de claim wordt gedaan 
in het eindproduct in voldoende hoeveelheid aanwezig, 
respectievelijk afwezig of tot een voldoende laag 
niveau 
beperkt, zijn om het geclaimde nutritionele of 
fysiologische 
effect te bereiken. Ook moet de stof door het 
lichaam kunnen worden opgenomen. In voorkomend 
geval moet de stof die het geclaimde nutritionele of 
fysiologische 
effect sorteert, bovendien in een significante 
hoeveelheid aanwezig zijn in een hoeveelheid voedsel 
waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 
consument die tot zich zal nemen. 
L 404/10 NL Publicatieblad van de Europese Unie 
30.12.2006 

(1) PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51. 
 
(15) Claims inzake levensmiddelen moeten voor de 
consument 
begrijpelijk zijn en alle consumenten moeten tegen 
misleidende claims worden beschermd. Het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft het 
sinds 
de inwerkingtreding van Richtlijn 84/450/EEG van de 
Raad van 10 september 1984 inzake misleidende 
reclame (1) evenwel noodzakelijk geacht om bij 
uitspraken in zaken over reclamekwesties na te gaan 
wat 
de gevolgen voor een fictieve doorsneeconsument zijn. 
In 
overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel, en 
om 
de op grond van dat beginsel geboden bescherming 
ook 
effectief te kunnen toepassen, wordt in deze 
verordening 
het door het Hof van Justitie ontwikkelde criterium van 
de gemiddelde consument (een redelijk goed 
geïnformeerde, 
redelijk oplettende en voorzichtige consument) 
als maatstaf genomen en wordt er rekening gehouden 
met sociale, culturele en taalkundige factoren, maar 
wordt 
er tevens voorzien in bepalingen die voorkomen dat 
wordt geprofiteerd van consumenten die bijzonder 
kwetsbaar 
zijn voor misleidende claims. Indien een claim 
gericht is op een bepaalde groep consumenten, zoals 
kinderen, is het wenselijk dat het effect van de claim 
vanuit het gezichtspunt van het gemiddelde lid van die 
groep wordt beoordeeld. Het criterium van de 
gemiddelde 
consument is geen statistisch criterium. Nationale 
rechtbanken en autoriteiten moeten, rekening houdend 
met de jurisprudentie van het Hof van Justitie, hun 
eigen 
oordeel volgen om vast te stellen wat in een bepaald 
geval de typische reactie van de gemiddelde 
consument 
is. 
 
(16) Wetenschappelijke onderbouwing dient bij het 
gebruik 
van voedings- en gezondheidsclaims op de eerste 
plaats 
te komen; exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
die 
claims gebruiken, moeten deze onderbouwen. 
 
(17) Een voedings- of gezondheidsclaim is niet 
toelaatbaar 
indien hij indruist tegen de algemeen aanvaarde 
voedingsen 
gezondheidsbeginselen, of indien daarmee overmatige 
consumptie van levensmiddelen wordt aangemoedigd 
of 
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gedoogd, of het belang van goede eetgewoonten 
geminimaliseerd 
wordt. 
 
(18) Gezien het positieve beeld dat wordt opgeroepen 
door 
levensmiddelen met voedings- en/of 
gezondheidsclaims 
en het potentiële effect van die levensmiddelen op de 
voedingsgewoonten en de totale nutriënteninname, 
moet 
de consument de algehele voedingskwaliteit van die 
producten kunnen beoordelen. Daarom moet voor alle 
levensmiddelen met gezondheidsclaims uitvoerige 
voedingswaarde-etikettering verplicht worden gesteld. 
 
(19) Algemene nutritionele etiketteringsbepalingen 
staan in 
Richtlijn 90/496/EEG van de Raad van 24 september 
1990 inzake de voedingswaarde-etikettering van 
levensmiddelen 
(2). Volgens deze richtlijn moet de voedingswaarde 
in de etikettering worden vermeld indien in de 
etikettering of de presentatie van een levensmiddel of 
in 
de daarvoor gemaakte reclame, met uitzondering van 
generieke reclame, een voedingsclaim wordt gedaan. 
Indien een voedingsclaim wordt gemaakt voor suikers, 
verzadigde vetten, vezels of natrium moet de te 
verstrekken informatie bestaan uit de in artikel 4, lid 1, 
van Richtlijn 90/496/EEG omschreven gegevens van 
groep 2. Met het oog op een hoog niveau van 
consumentenbescherming 
moet deze verplichting om de gegevens 
van groep 2 te verstrekken mutatis mutandis van 
toepassing 
zijn indien een gezondheidsclaim wordt gedaan, 
generieke reclame uitgezonderd. 
 
(20) Er moet een lijst van toegestane voedingsclaims, 
met de 
specifieke voorwaarden voor het gebruik daarvan, 
worden opgesteld, op basis van de voorwaarden voor 
het 
gebruik van dergelijke claims die op nationaal of 
internationaal 
niveau zijn overeengekomen en in de communautaire 
wetgeving zijn vastgelegd. Elke claim die wordt 
geacht voor de consument dezelfde betekenis te 
hebben 
als een in bovengenoemde lijst opgenomen 
voedingsclaim, 
moet aan dezelfde in deze lijst vermelde 
gebruiksvoorwaarden 
voldoen. Bijvoorbeeld, claims in verband 
met de toevoeging van vitaminen en mineralen zoals 
„met …”, „met gerestaureerd gehalte aan …”, 
„toegevoegd 
…” of „verrijkt ...”, moeten voldoen aan de 
voorwaarden 

die zijn vastgesteld voor de claim „bron van …”. De 
lijst 
moet op gezette tijden worden bijgewerkt om rekening 
te 
houden met wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen. 
Verder is het voor vergelijkende claims nodig 
dat de consument duidelijk kan zien welke producten 
met elkaar worden vergeleken. 
 
(21) De voorwaarden voor claims zoals lactosevrij of 
glutenvrij 
die gericht zijn tot een groep van consumenten met 
specifieke aandoeningen, moeten worden geregeld in 
Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 3 mei 1989 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen 
van de lidstaten inzake voor bijzondere voeding 
bestemde 
levensmiddelen (3). Die richtlijn laat bovendien toe dat 
bij 
gewone levensmiddelen wordt vermeld dat zij geschikt 
zijn voor deze groepen consumenten indien die 
levensmiddelen 
voldoen aan de voorwaarden voor een dergelijke 
vermelding. Totdat de voorwaarden voor die 
vermeldingen 
op Gemeenschapsniveau zijn vastgesteld, kunnen 
de lidstaten terzake nationale maatregelen handhaven 
of 
vaststellen. 
 
(22) Het gebruik van gezondheidsclaims mag pas na 
een 
wetenschappelijke beoordeling volgens de strengste 
normen in de Gemeenschap worden toegestaan. Met 
het 
oog op een geharmoniseerde wetenschappelijke 
beoordeling 
van die claims dient de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid daarmee te worden belast. 
30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 
404/11 
(1) PB L 250 van 19.9.1984, blz. 17. Richtlijn laatstelijk 
gewijzigd bij 
Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en 
de Raad 
(PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22). 
(2) PB L 276 van 6.10.1990, blz. 40. Richtlijn laatstelijk 
gewijzigd bij 
Richtlijn 2003/120/EG van de Commissie (PB L 333 
van 20.12.2003, 
blz. 51). 
(3) PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27. Richtlijn laatstelijk 
gewijzigd bij 
Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees 
Parlement en de 
Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1). 
 
(23) Psychologische en gedragsfuncties worden, 
behalve door 
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de voeding, nog door tal van andere factoren 
beïnvloed. 
Dit is een uiterst complexe materie en daardoor is het 
niet eenvoudig om een volledige, correcte en zinvolle 
boodschap over te brengen in een korte claim die in de 
etikettering en reclame voor levensmiddelen kan 
worden 
gebruikt. Daarom dienen claims met betrekking tot 
psychologische of gedragsaspecten wetenschappelijk 
te 
worden onderbouwd. 
 
(24) In het licht van Richtlijn 96/8/EG van de 
Commissie van 
26 februari 1996 inzake voedingsmiddelen die zijn 
bestemd om in energiebeperkte diëten te worden 
genuttigd 
voor gewichtsvermindering (1), die verbiedt dat op de 
etikettering van onder die richtlijn vallende producten 
en 
bij het adverteren en het te koop aanbieden daarvan 
melding wordt gemaakt van de snelheid of de mate van 
gewichtsverlies als gevolg van het nuttigen ervan, 
wordt 
het dienstig geacht deze beperking uit te breiden tot 
alle 
levensmiddelen. 
 
(25) Gezondheidsclaims die niet over 
ziekterisicobeperking 
gaan en die gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke 
gegevens, moeten volgens een andere procedure 
beoordeeld en toegelaten worden. Daarom moet er 
na raadpleging van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid 
een communautaire lijst van die toegestane 
claims worden vastgesteld. 
 
(26) Om de ontwikkeling van wetenschap en techniek 
bij te 
houden, moet die lijst, telkens wanneer dat nodig is, 
snel 
worden herzien. Die herzieningen zijn 
uitvoeringsmaatregelen 
van technische aard en om de procedure te 
vereenvoudigen 
en te versnellen, dient de vaststelling daarvan 
aan de Commissie te worden overgelaten. 
 
(27) Een gevarieerde, evenwichtige voeding is een 
vereiste voor 
een goede gezondheid en de invloed van afzonderlijke 
producten in de totale voeding is relatief gering. Verder 
is 
voeding slechts één van de vele factoren die van 
invloed 
zijn op het ontstaan van bepaalde ziekten bij de mens. 
Andere factoren, zoals leeftijd, genetische aanleg, de 
hoeveelheid lichaamsbeweging, het gebruik van tabak 
en 

drugs, blootstelling aan milieufactoren en stress 
kunnen 
daarbij ook een rol spelen. Daarom zijn voor claims 
betreffende de beperking van een ziekterisico 
specifieke 
etiketteringsvoorschriften nodig. 
 
(28) Om ervoor te zorgen dat gezondheidsclaims 
waarheidsgetrouw, 
duidelijk en betrouwbaar zijn en de consument 
zinvol helpen bij het kiezen van een gezonde voeding, 
moeten de formulering en de presentatie van 
gezondheidsclaims 
in het advies van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en de daaropvolgende 
vergunningsprocedure 
in aanmerking genomen worden. 
 
(29) Soms levert een wetenschappelijke 
risicobeoordeling op 
zich niet alle informatie op waarop een besluit inzake 
risicobeheersing moet worden gebaseerd. Daarom 
moeten 
andere terzake dienende factoren in aanmerking 
genomen 
worden. 
 
(30) Met het oog op transparantie en om te vermijden 
dat 
voor claims die al zijn beoordeeld, meerdere aanvragen 
moeten worden ingediend, dient een openbaar 
repertorium 
met de lijsten van die claims te worden opgesteld 
en bijgewerkt door de Commissie. 
 
(31) Om onderzoek en ontwikkeling in de 
levensmiddelenindustrie 
te stimuleren, dienen de door innoverende 
ondernemers 
gedane investeringen voor het verzamelen van de 
informatie en gegevens ten behoeve van een aanvraag 
krachtens deze verordening te worden beschermd. Die 
bescherming dient echter slechts voor beperkte tijd te 
gelden om onnodige herhaling van studies en 
onderzoeken 
te vermijden. 
 
(32) Gezien de specifieke aard van levensmiddelen 
met claims 
dienen de controleorganen naast de gebruikelijke 
middelen over extra middelen te beschikken om een 
efficiënte 
controle van deze producten te vergemakkelijken. 
 
(33) Er moeten toereikende overgangsmaatregelen 
komen om 
de exploitanten van levensmiddelenbedrijven in staat te 
stellen zich aan de eisen van deze verordening aan te 
passen. 
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(34) Aangezien de doelstellingen van deze 
verordening, te 
weten het waarborgen van de goede werking van de 
gemeenschappelijke markt met betrekking tot 
voedingsen 
gezondheidsclaims met behoud van een hoog niveau 
van consumentenbescherming, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
beter 
door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, 
kan 
de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 
neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig 
het in dat artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel 
gaat deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstelling te verwezenlijken. 
 
(35) De maatregelen ter uitvoering van deze 
verordening 
moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot 
vaststelling 
van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan 
de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (2), 
L 404/12 NL Publicatieblad van de Europese Unie 
30.12.2006 
(1) PB L 55 van 6.3.1996, blz. 22. (2) PB L 184 van 
17.7.1999, blz. 23. 
 
HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING 
VASTGESTELD: 
 
HOOFDSTUK I 
 
DOEL, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES 
 
Artikel 1 
Doel en toepassingsgebied 
 
1. Het doel van deze verordening is de harmonisatie 
van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten met 
betrekking tot voedings- en gezondheidsclaims, 
teneinde de 
goede werking van de interne markt te waarborgen en 
tevens 
een hoog niveau van consumentenbescherming te 
verwezenlijken. 
 
2. Deze verordening is van toepassing op voedings- en 
gezondheidsclaims die in commerciële mededelingen 
worden 
gedaan, hetzij in de etikettering en presentatie van 
levensmiddelen, 
hetzij in de daarvoor gemaakte reclame, indien het gaat 
om levensmiddelen die bestemd zijn om als zodanig 
aan de 

eindverbruiker te worden geleverd, inclusief onverpakt 
of in 
bulk in de handel gebrachte levensmiddelen. 
Zij is ook van toepassing op levensmiddelen die zijn 
bestemd 
om aan restaurants, ziekenhuizen, scholen, kantines 
en soortgelijke 
instellingen te worden geleverd. 
 
3. Een handelsmerk, merknaam of fantasienaam die 
voorkomt 
in de etikettering of de presentatie van een 
levensmiddel 
of in de daarvoor gemaakte reclame en die als een 
voedings- of 
een gezondheidsclaim kan worden uitgelegd, kan 
worden 
gebruikt zonder de in deze verordening vastgestelde 
vergunningsprocedures 
te ondergaan, op voorwaarde dat het merk of 
de naam in die etikettering, presentatie of reclame 
voorkomt in 
combinatie met een daarmee verband houdende 
voedings- of 
gezondheidsclaim die voldoet aan de bepalingen van 
deze verordening. 
 
4. Deze verordening is van toepassing onverminderd 
de 
volgende communautaire bepalingen: 
a) Richtlijn 89/398/EEG en de richtlijnen tot uitvoering 
daarvan; 
b) Richtlijn 80/777/EEG van de Raad van 15 juli 1980 
betreffende 
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake de exploitatie en het in de handel 
brengen 
van natuurlijk mineraalwater (1); 
c) Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 
1998 
inzake voor menselijke consumptie bestemd water (2). 
 
 
Artikel 2 
Definities 
 
1. Voor de toepassing van deze verordening: 
a) gelden de definities van „levensmiddel”, „exploitant 
van een 
levensmiddelenbedrijf”, „in de handel brengen” en 
„eindverbruiker” 
van respectievelijk artikel 2 en artikel 3, punten 3, 8 
en 18, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees 
Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling 
van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, 
tot oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures 
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voor voedselveiligheidsaangelegenheden (3); 
b) geldt de definitie van „voedingssupplement” van 
Richtlijn 
2002/46/EG; 
c) gelden voor „voedingswaarde-etikettering”, 
„eiwitten”, „koolhydraten”, 
„suikers”, „vetstoffen”, „verzadigd vet”, „enkelvoudig 
onverzadigd vet”, „meervoudig onverzadigd vet” en 
„voedingsvezels” de definities van Richtlijn 
90/496/EEG; 
d) geldt de definitie van „etikettering” van artikel 1, lid 3 
bis, 
van Richtlijn 2000/13/EG. 
 
2. Daarnaast zijn de volgende definities van 
toepassing: 
1. claim: elke boodschap of aanduiding die niet 
verplicht is op 
grond van de communautaire of nationale wetgeving, 
met 
inbegrip van illustraties, grafische voorstellingen of 
symbolen, ongeacht de vorm, waarmee gesteld, de 
indruk 
gewekt of geïmpliceerd wordt dat een levensmiddel 
bepaalde 
eigenschappen heeft; 
2. nutriënt: eiwitten, koolhydraten, vetten, 
voedingsvezels, 
natrium en de in de bijlage bij Richtlijn 90/496/EEG 
genoemde vitaminen en mineralen, alsmede stoffen die 
tot 
een van deze categorieën behoren of er een 
bestanddeel van 
zijn; 
3. andere stof: een stof die geen nutriënt is, maar wel 
een nutritioneel 
of fysiologisch effect heeft; 
30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 
404/13 
(1) PB L 229 van 30.8.1980, blz. 1. Richtlijn laatstelijk 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003. 
(2) PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32. Richtlijn gewijzigd 
bij Verordening 
(EG) nr. 1882/2003. 
(3) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd 
bij Verordening 
(EG) nr. 1642/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 4). 
 
4. voedingsclaim: een claim die stelt, de indruk wekt of 
impliceert 
dat een levensmiddel bepaalde heilzame 
voedingseigenschappen 
heeft met betrekking tot: 
a) de energetische waarde (calorische waarde) die het 
i) levert, 
ii) in verlaagde of verhoogde mate levert, of 
iii) niet levert, en/of 
b) de nutriënten of andere stoffen die het 
i) bevat, 
ii) in verlaagde of verhoogde hoeveelheid bevat, of 

iii) niet bevat; 
 
5. gezondheidsclaim: een claim die stelt, de indruk 
wekt of 
impliceert dat er een verband bestaat tussen een 
levensmiddelencategorie, 
een levensmiddel of een bestanddeel daarvan 
en de gezondheid; 
 
6. claim inzake ziekterisicobeperking: een claim die 
stelt, de 
indruk wekt of impliceert dat de consumptie van een 
levensmiddelencategorie, 
een levensmiddel of een bestanddeel 
daarvan een risicofactor voor het ontstaan van een 
ziekte bij 
de mens in significante mate beperkt; 
 
7. Autoriteit: de bij Verordening (EG) nr. 178/2002 
opgerichte 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. 
 
HOOFDSTUK II 
ALGEMENE BEGINSELEN 
 
Artikel 3 
Algemene beginselen voor alle claims 
Voedings- en gezondheidsclaims mogen in de 
etikettering en 
presentatie van levensmiddelen die in de 
Gemeenschap in de 
handel worden gebracht, en in de daarvoor gemaakte 
reclame 
uitsluitend worden gebruikt indien zij in 
overeenstemming zijn 
met deze verordening. 
Onverminderd Richtlijn 2000/13/EG en Richtlijn 
84/450/EEG 
mogen voedings- en gezondheidsclaims niet: 
a) onjuist, dubbelzinnig of misleidend zijn; 
b) leiden tot twijfels omtrent de veiligheid en/of de 
geschiktheid 
uit voedingsoogpunt van andere levensmiddelen; 
c) de excessieve consumptie van een levensmiddel 
stimuleren of 
vergoelijken; 
d) stellen, suggereren of impliceren dat een 
evenwichtige, gevarieerde 
voeding in het algemeen geen toereikende 
hoeveelheden 
nutriënten kan bieden. Er kunnen overeenkomstig de 
in artikel 24, lid 2, bedoelde procedure en rekening 
houdend 
met de bijzondere omstandigheden in lidstaten, 
afwijkingen 
worden toegestaan voor nutriënten die niet in 
voldoende 
hoeveelheden voorkomen in een evenwichtige, 
gevarieerde 
voeding, ook wat betreft de voorwaarden voor het 
gebruik 
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ervan; 
e) door middel van tekst of illustraties, grafische 
afbeeldingen 
of symbolen zinspelen op veranderingen in 
lichaamsfuncties 
die de consument vrees kunnen inboezemen of op 
diens 
vrees kunnen inspelen. 
 
 
Artikel 4 
Voorwaarden voor het gebruik van voedings- en 
gezondheidsclaims 
 
1. Uiterlijk op 19 januari 2009 stelt de Commissie 
volgens 
de procedure van artikel 24, lid 2, specifieke 
voedingsprofielen 
op en stelt zij de voorwaarden vast, met inbegrip van 
de uitzonderingen, 
waaraan moet worden voldaan voor het gebruik van 
voedings- en gezondheidsclaims met betrekking tot 
levensmiddelen 
en/of categorieën levensmiddelen. 
De voedingsprofielen voor levensmiddelen en/of 
categorieën 
levensmiddelen en de voorwaarden voor het gebruik 
van 
voedings- of gezondheidsclaims met betrekking tot de 
voedingsprofielen 
worden opgesteld met inachtneming van met name: 
a) de hoeveelheden van bepaalde nutriënten en andere 
stoffen 
die het betreffende levensmiddel bevat, zoals vet, 
verzadigde 
vetzuren, transvetzuren, suikers en zout/natrium; 
b) het belang van het levensmiddel (of de 
levensmiddelencategorieën) 
in de voeding van de bevolking in het algemeen of, 
in voorkomend geval, van bepaalde risicogroepen, 
zoals 
kinderen; 
c) de algehele samenstelling van het levensmiddel 
vanuit nutritioneel 
oogpunt en de aanwezigheid van nutriënten waarvan 
het gunstige effect op de gezondheid wetenschappelijk 
erkend is. 
De voedingsprofielen worden opgesteld op grond van 
wetenschappelijke 
kennis omtrent dieet en voeding en de relatie tot de 
gezondheid. 
L 404/14 NL Publicatieblad van de Europese Unie 
30.12.2006 
Bij de vaststelling van de voedingsprofielen verzoekt de 
Commissie de Autoriteit om binnen twaalf maanden 
wetenschappelijk 
advies terzake te verstrekken, waarbij in het 
bijzonder aandacht zal worden besteed aan de 
volgende punten: 
i) de vraag of de profielen moeten worden opgesteld 
voor 

levensmiddelen in het algemeen en/of voor 
levensmiddelencategorieën; 
ii) de keuze en het evenwicht van nutriënten die in 
aanmerking 
moeten worden genomen; 
iii) de keuze van referentiehoeveelheden als basis voor 
de 
profielen; 
iv) de aanpak van de berekening van de profielen en 
v) het testen van het voorgestelde systeem. 
Bij de vaststelling van de voedingsprofielen overlegt de 
Commissie met de belanghebbende partijen, met name 
exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven en 
consumentenorganisaties. 
De voedingsprofielen en hun gebruiksvoorwaarden 
worden 
volgens de procedure van artikel 24, lid 2, aan de 
wetenschappelijke 
ontwikkelingen op dit gebied aangepast. 
 
2. In afwijking van lid 1 zijn voedingsclaims met 
betrekking 
tot de verlaging van het gehalte aan vetten, verzadigde 
vetzuren, 
transvetzuren, suikers en zout/natrium toegestaan 
zonder 
verwijzing naar een profiel voor de specifieke 
nutriënt(en) ten 
aanzien waarvan de claim wordt gedaan, mits zij in 
overeenstemming 
zijn met de in deze verordening vastgelegde 
voorwaarden. 
 
3. Dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent 
mogen niet voorzien zijn van: 
a) gezondheidsclaims; 
b) voedingsclaims, afgezien van claims betreffende een 
verlaagd 
alcoholgehalte of een verlaagde energetische waarde. 
 
4. Bij het ontbreken van specifieke communautaire 
voorschriften 
voor voedingsclaims met betrekking tot de verlaging 
of afwezigheid van het alcoholgehalte of de 
energetische waarde 
in dranken die normaal alcohol bevatten, kunnen de 
desbetreffende 
nationale voorschriften overeenkomstig de 
Verdragsbepalingen 
worden toegepast. 
 
5. Andere dan de in lid 3 bedoelde levensmiddelen of 
categorieën 
levensmiddelen, waarvoor voedings- of 
gezondheidsclaims 
beperkt of verboden moeten worden, kunnen in het 
licht van 
wetenschappelijke gegevens worden vastgesteld 
volgens de 
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procedure van artikel 24, lid 2. 
 
 
Artikel 5 
Algemene voorwaarden 
 
1. Voedings- en gezondheidsclaims mogen alleen 
worden 
gebruikt als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
a) de aanwezigheid, de afwezigheid of de beperkte 
hoeveelheid 
in een levensmiddel of levensmiddelencategorie van 
een 
nutriënt of andere stof waarvoor de claim wordt 
gedaan, 
heeft een bewezen heilzaam nutritioneel of fysiologisch 
effect, dat is vastgesteld aan de hand van algemeen 
aanvaarde 
wetenschappelijke gegevens; 
b) de nutriënt of de andere stof waarvoor de claim 
wordt 
gedaan: 
i) is in het eindproduct aanwezig in een significante 
hoeveelheid zoals omschreven in de communautaire 
wetgeving of, indien er terzake geen voorschriften 
bestaan, in een hoeveelheid die volgens algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke gegevens het geclaimde 
nutritionele of fysiologische effect bewerkstelligt, dan 
wel 
ii) is afwezig, of is aanwezig in een beperkte 
hoeveelheid die 
volgens algemeen aanvaarde wetenschappelijke 
gegevens 
het geclaimde nutritionele of fysiologische effect 
bewerkstelligt; 
c) indien van toepassing, de nutriënt of andere stof 
waarvoor 
de claim wordt gedaan, is aanwezig in een vorm die 
door het 
lichaam kan worden gebruikt; 
d) de hoeveelheid van het product die de consument, 
naar redelijkerwijs 
kan worden aangenomen, tot zich zal nemen, 
levert een significante hoeveelheid nutriënt of andere 
stof 
waarvoor de claim wordt gedaan, zoals omschreven in 
de 
communautaire wetgeving of, indien er terzake geen 
voorschriften 
bestaan, een significante hoeveelheid die volgens 
algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens het 
geclaimde nutritionele of fysiologische effect 
bewerkstelligt; 
e) de specifieke voorwaarden van hoofdstuk III, 
respectievelijk 
hoofdstuk IV, worden nageleefd. 
 
2. Voedings- en gezondheidsclaims mogen alleen 
worden 
gebruikt als kan worden aangenomen dat de 
gemiddelde consument 

de heilzame effecten die in de claim worden 
beschreven, 
begrijpt. 
 
3. Voedings- en gezondheidsclaims hebben betrekking 
op het 
levensmiddel dat gereed is voor consumptie 
overeenkomstig de 
aanwijzingen van de fabrikant. 
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Artikel 6 
Wetenschappelijke onderbouwing van claims 
 
1. Voedings- en gezondheidsclaims zijn gebaseerd op 
en 
onderbouwd door algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke gegevens. 
 
2. Een exploitant van een levensmiddelenbedrijf die 
gebruikmaakt 
van een voedings- of gezondheidsclaim, dient dit te 
rechtvaardigen. 
 
3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen 
een 
exploitant van een levensmiddelenbedrijf of een 
persoon die een 
product in de handel brengt, verzoeken alle relevante 
elementen 
en gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat aan deze 
verordening 
wordt voldaan. 
 
 
Artikel 7 
Voedingswaarde-informatie 
De verplichting tot en de nadere regelingen voor het 
verstrekken 
van informatie overeenkomstig Richtlijn 90/496/EEG in 
het 
geval dat een voedingsclaim wordt gedaan, zijn van 
overeenkomstige 
toepassing in het geval dat een gezondheidsclaim 
wordt gedaan, uitgezonderd bij generieke reclame. De 
te 
verstrekken informatie bestaat evenwel uit de in artikel 
4, lid 1, 
van Richtlijn 90/496/EEG omschreven gegevens van 
groep 2. 
Voorts wordt in voorkomend geval van (een) stof(fen) 
waarop 
een voedings- of gezondheidsclaim betrekking heeft en 
die niet 
in de voedingswaarde-etikettering vermeld staat 
(staan), in 
hetzelfde gezichtsveld als de voedingswaarde-
informatie de 
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hoeveelheid vermeld en uitgedrukt, overeenkomstig 
artikel 6 
van Richtlijn 90/496/EEG. 
In het geval van voedingssupplementen wordt de 
voedingswaarde- 
informatie verstrekt overeenkomstig artikel 8 van 
Richtlijn 
2002/46/EG. 
 
 
 
HOOFDSTUK III 
 
VOEDINGSCLAIMS 
 
Artikel 8 
Specifieke voorwaarden 
 
1. Uitsluitend de voedingsclaims die in de bijlage staan 
vermeld en die voldoen aan de voorwaarden van 
onderhavige 
verordening, zijn toegestaan. 
 
2. De bijlage kan worden gewijzigd volgens de 
procedure van 
artikel 24, lid 2, indien van toepassing, na raadpleging 
van de 
Autoriteit. 
 
 
Artikel 9 
Vergelijkende claims 
 
1. Onverminderd Richtlijn 84/450/EEG mogen alleen 
levensmiddelen 
van dezelfde categorie worden vergeleken en moet 
daarbij een reeks levensmiddelen van die categorie in 
aanmerking 
worden genomen. Het verschil in de hoeveelheid van 
een 
nutriënt en/of de energetische waarde moet worden 
vermeld en 
de vergelijking moet betrekking hebben op dezelfde 
hoeveelheid 
levensmiddel. 
 
2. Vergelijkende voedingsclaims vergelijken de 
samenstelling 
van het betrokken levensmiddel met die van een reeks 
levensmiddelen 
van dezelfde categorie, met inbegrip van 
levensmiddelen 
van andere merken, die niet zodanig samengesteld zijn 
dat 
zij van een claim kunnen worden voorzien. 
 
 
 
HOOFDSTUK IV 
GEZONDHEIDSCLAIMS 
 

Artikel 10 
Specifieke voorwaarden 
 
1. Gezondheidsclaims zijn verboden, tenzij zij in 
overeenstemming zijn met de algemene voorschriften 
van hoofdstuk  II en de specifieke voorschriften van dit 
hoofdstuk en er overeenkomstig deze verordening een 
vergunning voor is verleend en zij zijn opgenomen in 
de in de artikelen 13 en 14 bedoelde lijsten van 
toegestane claims. 
 
2. Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan als op de 
etikettering 
of, bij ontbreken daarvan, in de presentatie en de 
reclame 
de volgende informatie wordt aangebracht: 
a) een vermelding waarin wordt gewezen op het belang 
van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een 
gezonde levensstijl; 
b) de benodigde hoeveelheid van het levensmiddel en 
het vereiste consumptiepatroon om het geclaimde 
heilzame effect te bereiken; 
c) indien van toepassing, een vermelding voor mensen 
die het 
gebruik van het levensmiddel dienen te vermijden, en 
d) een passende waarschuwing voor producten die bij 
overmatig 
gebruik een gezondheidsrisico kunnen inhouden. 
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3. Verwijzingen naar algemene, niet-specifieke 
voordelen van 
de nutriënt of het levensmiddel voor de algemene 
gezondheid of 
voor het welzijn op het gebied van gezondheid zijn 
alleen toegestaan 
indien zij gepaard gaan met een specifieke 
gezondheidsclaim 
die is opgenomen in de in de artikelen 13 en 14 
bedoelde 
lijsten. 
 
4. In voorkomend geval worden volgens de procedure 
van 
artikel 24, lid 2, richtsnoeren voor de uitvoering van dit 
artikel 
vastgesteld, indien nodig in overleg met de 
belanghebbende 
partijen, met name exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven en 
consumentenorganisaties. 
 
 
Artikel 11 
Nationale medische verenigingen en 
liefdadigheidsinstellingen 
op het gebied van de volksgezondheid 
Bij gebrek aan specifieke communautaire voorschriften 
met 
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betrekking tot aanbevelingen of goedkeuringen door 
nationale 
medische verenigingen en liefdadigheidsinstellingen op 
het 
gebied van de volksgezondheid, kunnen nationale 
voorschriften 
worden toegepast, met inachtneming van de 
bepalingen van het 
Verdrag. 
 
 
Artikel 12 
Beperkingen op het gebruik van gezondheidsclaims 
De volgende gezondheidsclaims zijn niet toegestaan: 
a) claims waarin de indruk wordt gewekt dat het niet 
nuttigen 
van het levensmiddel de gezondheid kan schaden; 
b) claims die zinspelen op de snelheid of de mate van 
gewichtsverlies; 
c) claims waarin wordt verwezen naar aanbevelingen 
van individuele 
artsen of beroepsbeoefenaren op het gebied van de 
volksgezondheid en andere niet in artikel 11 bedoelde 
verenigingen. 
 
 
Artikel 13 
Gezondheidsclaims die niet over ziekterisicobeperking 
gaan 
 
1. Gezondheidsclaims die het volgende beschrijven of 
waarin 
naar het volgende wordt verwezen: 
a) de rol van een nutriënt of andere stof bij de groei en 
ontwikkeling 
en de functies van het lichaam, of 
b) psychologische functies of gedragsfuncties, of 
c) onverminderd Richtlijn 96/8/EG, het afslankende of 
het gewichtsbeheersende effect, een vermindering van 
het hongergevoel, een versterking van het gevoel van 
verzadiging, of beperking van de in de voeding 
beschikbare energie, en die zijn opgenomen in de in lid 
3 bedoelde lijst, zijn toegestaan zonder dat zij aan de in 
de artikelen 15 tot en met 18 bedoelde 
vergunningsprocedure hoeven te worden onderworpen, 
indien zij: 
i) zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke 
gegevens en 
ii) door de gemiddelde consument goed begrepen 
worden. 
 
2. De lidstaten verstrekken de Commissie uiterlijk op 31 
januari 2008 een lijst met claims zoals bedoeld in lid 1, 
tezamen met de voorwaarden die daarop van 
toepassing zijn en verwijzingen naar de desbetreffende 
wetenschappelijke staving. 
 
3. Na raadpleging van de Autoriteit stelt de Commissie, 
volgens de procedure van artikel 24, lid 2, uiterlijk op 
31 januari 2010 een communautaire lijst op van 

toegestane claims zoals bedoeld in lid 1, en van alle 
noodzakelijke voorwaarden voor het gebruik van deze 
claims. 
 
4. Aanpassingen van de in lid 3 bedoelde lijst op basis 
van algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens 
worden volgens de procedure van artikel 24, lid 2, 
goedgekeurd, na raadpleging van de Autoriteit, op 
initiatief van de Commissie of op verzoek van een 
lidstaat. 
 
5. Toevoegingen van claims aan de in lid 3 bedoelde 
lijst die gebaseerd zijn op nieuwe wetenschappelijke 
gegevens en/of die een verzoek om bescherming van 
door eigendomsrechten beschermde gegevens 
inhouden, worden volgens de procedure van de 
artikelen 15 tot en met 18 goedgekeurd. 
 
 
Artikel 14 
Claims inzake ziekterisicobeperking 
 
1. Niettegenstaande artikel 2, lid 1, onder b), van 
Richtlijn 2000/13/EG mogen claims inzake 
ziekterisicobeperking worden gedaan, indien er volgens 
de procedure van de artikelen 15 tot en met 18 van 
deze verordening een vergunning is verleend om ze op 
te nemen in een communautaire lijst van dergelijke 
toegestane claims, tezamen met alle noodzakelijke 
voorwaarden voor het gebruik van die claims. 
30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 
404/17 
 
2. Naast de algemene voorschriften van deze 
verordening en de specifieke voorschriften van lid 1 
geldt bij claims inzake ziekterisicobeperking dat op de 
etikettering, of, bij ontbreken daarvan, in de presentatie 
en de reclame, ook moet worden vermeld dat de ziekte 
waaraan de claim refereert, meerdere risicofactoren 
heeft en dat verandering van één van die factoren al 
dan niet een heilzaam effect kan hebben. 
 
 
Artikel 15 
Aanvragen van een vergunning 
 
1. In het geval dat naar dit artikel wordt verwezen, 
wordt een aanvraag ingediend voor een vergunning 
overeenkomstig de volgende leden. 
 
2. De aanvraag wordt aan de bevoegde nationale 
autoriteit 
van een lidstaat toegezonden. 
a) De bevoegde nationale autoriteit: 
i) bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 14 
dagen 
na ontvangst schriftelijk. Op die bevestiging staat de 
datum van ontvangst van de aanvraag vermeld; 
ii) stelt de Autoriteit onverwijld daarvan in kennis, en 
iii) stelt de aanvraag en alle door de aanvrager 
verstrekte 
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aanvullende informatie ter beschikking van de 
Autoriteit. 
b) De Autoriteit: 
i) stelt de overige lidstaten en de Commissie onverwijld 
in kennis van de aanvraag en stelt de aanvraag en de 
door de aanvrager verstrekte aanvullende informatie te 
hunner beschikking; 
ii) maakt de in lid 3, onder g), bedoelde samenvatting 
van 
de aanvraag openbaar. 
 
3. De aanvraag bevat het volgende: 
a) naam en adres van de aanvrager; 
b) de nutriënt of andere stof, of het levensmiddel of de 
categorie 
levensmiddelen waarvoor de gezondheidsclaim wordt 
gedaan en de bijzondere eigenschappen ervan; 
c) een verslag van de verrichte onderzoeken, met 
inbegrip van, voorzover beschikbaar, onafhankelijke 
collegiaal getoetste studies die met betrekking tot de 
gezondheidsclaim zijn verricht, en alle andere 
gegevens aan de hand waarvan kan worden 
aangetoond dat de gezondheidsclaim aan de criteria 
van deze verordening voldoet; 
d) voorzover nodig, een aanwijzing betreffende de 
informatie 
die door eigendomsrechten is beschermd, vergezeld 
van een 
verifieerbare staving; 
e) een verslag van andere wetenschappelijke studies 
die voor de 
gezondheidsclaim van belang zijn; 
f) een voorstel voor de tekst van de gezondheidsclaim 
waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, in 
voorkomend geval met inbegrip van specifieke 
voorwaarden voor het gebruik ervan; 
g) een samenvatting van de aanvraag. 
 
4. De Commissie stelt, na raadpleging van de 
Autoriteit, 
volgens de in artikel 24, lid 2, bedoelde procedure 
uitvoeringsvoorschriften voor de toepassing van dit 
artikel vast, met inbegrip van voorschriften voor het 
opstellen en indienen van de 
aanvragen. 
 
5. De Commissie stelt, in nauwe samenwerking met de 
Autoriteit, 
passende technische ondersteuning en instrumenten 
ter 
beschikking om de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven, 
met name MKB's, te assisteren bij de voorbereiding en 
indiening 
van de aanvraag voor een wetenschappelijke 
beoordeling. 
 
 
Artikel 16 
Advies van de Autoriteit 
 

1. Bij het uitbrengen van haar advies tracht de Autoriteit 
een termijn van zes maanden vanaf de datum van 
ontvangst van een geldige aanvraag in acht te nemen. 
Die termijn wordt verlengd indien de Autoriteit 
overeenkomstig lid 2 aanvullende informatie van de 
aanvrager verlangt. 
 
2. Zo nodig kan de Autoriteit, of een bevoegde 
nationale autoriteit via de Autoriteit, de aanvrager 
verzoeken de bij de aanvraag verstrekte gegevens 
binnen een bepaalde termijn aan te vullen. 
 
3. Voor het opstellen van het advies zal de Autoriteit: 
a) verifiëren of de voorgestelde tekst van de 
gezondheidsclaim 
met wetenschappelijke gegevens is onderbouwd; 
b) nagaan of de tekst van de gezondheidsclaim voldoet 
aan de 
criteria van deze verordening; 
c) advies geven of de voorgestelde tekst van de 
gezondheidsclaim 
voor de gemiddelde consument begrijpelijk en zinvol 
is. 
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4. Indien het advies luidt dat voor de gezondheidsclaim 
een 
vergunning kan worden verleend, worden in het advies 
de 
volgende gegevens opgenomen: 
a) naam en adres van de aanvrager; 
b) de nutriënt of andere stof, of het levensmiddel of de 
categorie 
levensmiddelen waarvoor een claim wordt gedaan, en 
de bijzondere eigenschappen ervan; 
c) de aanbevolen tekst van de gezondheidsclaim 
waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd, in voorkomend geval 
met 
inbegrip van specifieke voorwaarden voor het gebruik 
ervan; 
d) indien van toepassing, de voorwaarden voor of 
beperkingen 
van het gebruik van het levensmiddel en/of een 
aanvullende 
vermelding of waarschuwing waarvan de 
gezondheidsclaim 
op het etiket en in de reclame vergezeld moet gaan. 
 
5. De Autoriteit zendt het advies aan de Commissie, de 
lidstaten en de aanvrager, tezamen met een rapport 
waarin haar beoordeling van de gezondheidsclaim 
wordt beschreven en het advies wordt gemotiveerd, 
alsook de gegevens waarop het advies is gebaseerd. 
 
6. De Autoriteit maakt het advies overeenkomstig 
artikel 38, 
lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002 openbaar. 
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De aanvrager of het publiek kan gedurende 30 dagen 
na deze openbaarmaking opmerkingen aan de 
Commissie doen toekomen. 
 
 
Artikel 17 
Communautaire vergunning 
 
1. De Commissie legt binnen drie maanden na 
ontvangst van het advies van de Autoriteit aan het in 
artikel 22, lid 2, bedoelde comité een ontwerp-besluit 
betreffende de lijsten van toegestane 
gezondheidsclaims voor, daarbij rekening houdend met 
het advies van de Autoriteit, de toepasselijke 
bepalingen van het Gemeenschapsrecht en andere 
factoren die terzake een rol spelen. Indien het ontwerp-
besluit niet in overeenstemming is met het advies van 
de Autoriteit, geeft de Commissie een verklaring voor 
de verschillen. 
 
2. Indien het ontwerp-besluit strekt tot wijziging van de 
lijsten van toegestane gezondheidsclaims, worden de 
in artikel 16, lid 4, bedoelde gegevens hier vermeld. 
 
3. Het definitieve besluit ten aanzien van de aanvraag 
wordt 
vastgesteld volgens de procedure van artikel 24, lid 2. 
 
4. De Commissie stelt de aanvrager onverwijld in 
kennis van 
het vastgestelde besluit en maakt de bijzonderheden 
ervan 
bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie. 
 
5. Gezondheidsclaims die op de in de artikelen 13 en 
14 
bedoelde lijsten staan, kunnen overeenkomstig de 
daarvoor 
geldende voorwaarden door elke exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf 
worden gebruikt, tenzij het gebruik ervan 
overeenkomstig 
artikel 20 is beperkt. 
 
6. De afgifte van de vergunning laat de algemene 
civielrechtelijke 
en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de exploitant 
van 
een levensmiddelenbedrijf met betrekking tot het 
desbetreffende 
levensmiddel onverlet. 
 
 
Artikel 18 
Wijziging, schorsing en intrekking van vergunningen 
 
1. De aanvrager/gebruiker van een claim uit een van de 
in de 
artikelen 13 en 14 bedoelde lijsten kan een aanvraag 
tot wijziging 

van de relevante lijst indienen. De procedure van de 
artikelen 
15 tot en met 17 is van overeenkomstige toepassing. 
 
2. De Autoriteit brengt, op eigen initiatief of naar 
aanleiding van een verzoek van een lidstaat of van de 
Commissie, advies uit over de vraag of een 
gezondheidsclaim uit de in de artikelen 13 en 14 
bedoelde lijsten nog steeds in overeenstemming is met 
de voorwaarden van deze verordening.  
Zij legt het advies onverwijld voor aan de Commissie, 
aan de lidstaten en, in voorkomend geval, aan de 
oorspronkelijke aanvrager van de betrokken claim. De 
Autoriteit maakt het advies overeenkomstig artikel 38, 
lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002 openbaar. 
De aanvrager/gebruiker of het publiek kan gedurende 
30 dagen 
na deze openbaarmaking opmerkingen aan de 
Commissie doen 
toekomen. 
De Commissie bestudeert het advies van de Autoriteit 
en de 
ingezonden opmerkingen zo spoedig mogelijk. De 
vergunning 
wordt, zo nodig, volgens de procedure van artikel 17 
gewijzigd, 
geschorst of ingetrokken. 
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HOOFDSTUK V 
 
ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 19 
Communautair repertorium 
 
1. Door de Commissie wordt een communautair 
repertorium 
van voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen 
(hierna „het repertorium” genoemd) opgesteld en 
bijgehouden. 
 
2. Het repertorium bevat het volgende: 
a) de voedingsclaims en de daarvoor geldende 
voorwaarden 
zoals aangegeven in de bijlage; 
b) overeenkomstig artikel 4, lid 5, vastgestelde 
beperkingen; 
c) de toegezonden gezondheidsclaims en de daarvoor 
geldende 
voorwaarden overeenkomstig artikel 13, lid 3, artikel 
14, lid 
1, artikel 18, lid 2, artikel 20, artikel 23, lid 2, en artikel 
27, 
lid 6, alsmede de in artikel 22, lid 3, bedoelde nationale 
maatregelen; 
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d) een lijst van afgewezen gezondheidsclaims en de 
redenen 
voor de afwijzing. 
Gezondheidsclaims waarvoor een vergunning is 
verleend op 
grond van door eigendomsrechten beschermde 
gegevens, 
worden opgenomen in een aparte bijlage bij het 
repertorium 
onder vermelding van: 
 
1. de datum waarop de Commissie een vergunning 
voor de 
gezondheidsclaim heeft verleend, en de naam van de 
oorspronkelijke aanvrager aan wie de vergunning is 
verleend; 
 
2. het feit dat de Commissie de gezondheidsclaim heeft 
verleend op grond van door eigendomsrechten 
beschermde 
gegevens; 
 
3. het feit dat het gebruik van de gezondheidsclaim is 
beperkt, 
tenzij een latere aanvrager een vergunning voor de 
claim 
krijgt zonder dat er naar de door eigendomsrechten 
beschermde gegevens van de oorspronkelijke 
aanvrager 
wordt verwezen. 
3. Het repertorium wordt openbaar gemaakt. 
 
 
Artikel 20 
Gegevensbescherming 
 
1. De wetenschappelijke gegevens en de andere 
informatie die de aanvraag overeenkomstig artikel 15, 
lid 2, dient te bevatten, mogen gedurende zeven jaar 
vanaf de datum van afgifte van de vergunning niet ten 
behoeve van latere aanvragers worden gebruikt — 
tenzij de latere aanvrager met de eerdere aanvrager is 
overeengekomen dat die gegevens en informatie wel 
mogen worden gebruikt — indien: 
a) de eerdere aanvrager bij zijn aanvraag heeft 
aangegeven dat 
de wetenschappelijke gegevens en andere informatie 
door 
eigendomsrechten waren beschermd, en 
b) de eerdere aanvrager ten tijde van zijn aanvraag het 
exclusieve 
recht had om naar de desbetreffende gegevens te 
verwijzen, en 
c) de gezondheidsclaim niet had kunnen worden 
goedgekeurd 
indien de eerdere aanvrager de desbetreffende 
gegevens niet 
had verstrekt. 
 
2. Tot het eind van de in lid 1 bedoelde periode van 
zeven jaar hebben latere aanvragers niet het recht om 

te verwijzen naar gegevens waarvan een eerdere 
aanvrager heeft aangegeven dat zij door 
eigendomsrechten zijn beschermd, behalve indien de 
Commissie besluit dat een claim kon of had kunnen 
worden opgenomen in de in artikel 14, dan wel indien 
van toepassing, in de in artikel 13 bedoelde lijst, zonder 
dat de desbetreffende gegevens waren verstrekt. 
 
 
Artikel 21 
Nationale bepalingen 
Onverminderd de Verdragsbepalingen, in het bijzonder 
artikel 28 en artikel 30, mogen de lidstaten de handel in 
levensmiddelen die aan deze verordening voldoen, en 
de daarvoor gemaakte reclame niet beperken of 
verbieden door de toepassing van 
nietgeharmoniseerde 
nationale bepalingen inzake claims voor bepaalde 
levensmiddelen of voor levensmiddelen in het 
algemeen. 
 
 
Artikel 22 
Kennisgevingsprocedure 
 
1. Indien een lidstaat het nodig acht nieuwe wetgeving 
vast te stellen, stelt hij de Commissie en de andere 
lidstaten in kennis van de beoogde maatregelen en de 
motivering daarvan. 
 
2. De Commissie raadpleegt het bij artikel 58, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 178/2002 ingestelde Permanent 
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid 
(hierna „het comité” genoemd), indien zij van oordeel is 
dat zulks zinvol is of indien een lidstaat daarom 
verzoekt, en brengt advies uit over de beoogde 
maatregelen. 
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3. De betrokken lidstaat kan de beoogde maatregelen 
zes maanden na de in lid 1 bedoelde kennisgeving 
treffen, op voorwaarde dat hij van de Commissie geen 
negatief advies heeft ontvangen. 
Indien de Commissie een negatief advies uitbrengt, 
stelt zij, 
voordat de in de eerste alinea bedoelde periode is 
verstreken, 
volgens de procedure van artikel 24, lid 2, vast of de 
beoogde 
maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De 
Commissie kan 
verlangen dat de beoogde maatregelen worden 
gewijzigd. 
 
 
Artikel 23 
Vrijwaringsmaatregelen 
 
1. Indien een lidstaat gegronde redenen heeft om aan 
te nemen dat een claim niet aan deze verordening 



 

Bijlage 1. EU verordening voedings- en gezondheidsclaims 37 

voldoet of dat de in artikel 6 bedoelde 
wetenschappelijke onderbouwing ervan ontoereikend 
is, kan die lidstaat het gebruik van die claim op zijn 
grondgebied tijdelijk opschorten. 
Hij stelt de andere lidstaten en de Commissie daarvan, 
onder 
opgave van redenen, in kennis. 
 
2. Over de claim wordt een besluit genomen volgens 
de procedure van artikel 24, lid 2, in voorkomend geval 
na raadpleging van de Autoriteit. De Commissie kan 
deze procedure op eigen initiatief inleiden. 
 
3. De in lid 1 bedoelde lidstaat kan de opschorting 
handhaven 
totdat hem kennis is gegeven van het in lid 2 bedoelde 
besluit. 
 
 
Artikel 24 
Comitéprocedure 
 
1. De Commissie wordt bijgestaan door het comité. 
 
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de 
artikelen 5 
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming 
van artikel 8 van dat besluit. 
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde 
termijn 
wordt vastgesteld op drie maanden. 
 
3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast. 
 
 
Artikel 25 
Toezicht 
Teneinde een efficiënt toezicht op levensmiddelen met 
voedingsof gezondheidsclaims te vergemakkelijken, 
kunnen de lidstaten eisen dat de fabrikant of degene 
die voor het in de handel brengen van dergelijke 
levensmiddelen op hun grondgebied verantwoordelijk 
is, de bevoegde autoriteit van deze commercialisering 
in kennis stelt door haar een model van het voor het 
product gebruikte etiket te verstrekken. 
 
 
Artikel 26 
Evaluatie 
Uiterlijk op 19 januari 2013 legt de Commissie aan het 
Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor over de 
toepassing van deze verordening, in het bijzonder over 
de ontwikkeling van de markt voor levensmiddelen 
waarvoor voedings- of gezondheidsclaims worden 
gedaan, en over de wijze waarop de consument de 
claims begrijpt, samen met een voorstel voor 
wijzigingen, indien dat nodig is. 
 
 

Artikel 27 
Overgangsmaatregelen 
 
1. Vóór de toepassingsdatum van deze verordening in 
de 
handel gebrachte of geëtiketteerde levensmiddelen die 
niet aan 
deze verordening voldoen, kunnen tot de 
houdbaarheidsdatum, 
doch uiterlijk tot en met 31 juli 2009 in de handel 
worden 
gebracht. Met betrekking tot het bepaalde in artikel 4, 
lid 1, 
mogen levensmiddelen niet later dan twaalf maanden 
na de 
vaststelling van de desbetreffende voedingsprofielen 
en hun 
gebruiksvoorwaarden in de handel worden gebracht. 
 
2. Producten voorzien van handelsmerken of 
merknamen die 
bestonden vóór 1 januari 2005 en die niet aan deze 
verordening 
voldoen, mogen blijvend in de handel worden gebracht 
tot en 
met 19 januari 2022; daarna gelden de bepalingen van 
deze 
verordening. 
 
3. Niet in de bijlage opgenomen voedingsclaims die 
vöör 1 
januari 2005 in een lidstaat werden gebruikt 
overeenkomstig 
nationale bepalingen die daarop van toepassing waren, 
mogen 
tot 19 januari 2010 onder de verantwoordelijkheid van 
de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven worden 
gemaakt, 
onverminderd de aanneming van de in artikel 23 
bedoelde vrijwaringsmaatregelen. 
30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 
404/21 
 
4. Ten aanzien van voedingsclaims in de vorm van 
illustraties, 
grafische voorstellingen of symbolen die aan de 
algemene 
beginselen van deze verordening voldoen, niet in de 
bijlage zijn 
opgenomen en overeenkomstig in nationale bepalingen 
of voorschriften 
vastgestelde specifieke voorwaarden en criteria worden 
gebruikt, geldt het volgende: 
a) de lidstaten doen de Commissie die voedingsclaims 
en de 
toepasselijke nationale bepalingen of voorschriften 
uiterlijk 
op 31 januari 2008 toekomen, vergezeld van de 
wetenschappelijke 



 

 

38 Zijn gezondheidsclaims op biologische eieren mogelijk 

gegevens ter staving van die bepalingen of 
voorschriften; 
b) de Commissie neemt in overeenstemming met de in 
artikel 
24, lid 2, vastgestelde procedure een besluit met 
betrekking 
tot het gebruik van dergelijke claims aan. 
Voedingsclaims die niet worden toegestaan op grond 
van deze 
procedure, mogen tot uiterlijk twaalf maanden na de 
aanneming 
van het besluit worden gebruikt. 
 
5. De in artikel 13, lid 1, onder a), vermelde 
gezondheidsclaims 
kunnen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening tot de aanneming van de in artikel 13, lid 3, 
vermelde lijst onder de verantwoordelijkheid van 
bedrijfsexploitanten 
worden gedaan, mits zij stroken met deze verordening 
en 
met de toepasselijke nationale bepalingen en 
onverminderd de 
aanneming van de in artikel 23 bedoelde 
vrijwaringsmaatregelen. 
 
6. Ten aanzien van andere dan de in artikel 13, lid 1, 
onder 
a), en artikel 14 bedoelde gezondheidsclaims die, in 
overeenstemming 
met de nationale bepalingen, vóór de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening zijn gebruikt, 
geldt het volgende: 
a) gezondheidsclaims die in een lidstaat zijn 
beoordeeld en 
toegestaan, worden als volgt toegestaan: 
i) de lidstaten doen de Commissie die claims uiterlijk op 
31 
januari 2008 toekomen, vergezeld van een verslag met 
de 
evaluatie van de wetenschappelijke gegevens ter 
staving 
van de claim; 
ii) na raadpleging van de Autoriteit neemt de 
Commissie in 
overeenstemming met de in artikel 24, lid 2, 
vastgestelde 
procedure een besluit met betrekking tot de aldus 
toegestane 
gezondheidsclaims aan.  
Gezondheidsclaims die niet worden toegestaan op 
grond van deze procedure, mogen tot uiterlijk zes 
maanden na de aanneming van het besluit worden 
gebruikt; 
b) gezondheidsclaims die niet in een lidstaat zijn 
beoordeeld en toegestaan: deze claims kunnen verder 
worden gebruikt, mits voor 19 januari 2008 
overeenkomstig deze verordening een aanvraag wordt 
ingediend; gezondheidsclaims die niet worden 
toegestaan op grond van deze procedure, kunnen 
verder worden gebruikt tot uiterlijk zes maanden nadat 

overeenkomstig artikel 17, lid 3, een besluit is 
genomen. 
 
 
Artikel 28 
Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de twintigste 
dag volgende op die van haar bekendmaking in het 
Publicatieblad van 

de Europese Unie. 
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2007. 
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen 
en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 
 
Gedaan te Brussel, 20 december 2006 
 
Voor het Europees Parlement 
 
De voorzitter 
J. BORRELL FONTELLES 
Voor de Raad 
De voorzitter 
J. KORKEAOJA 
L 404/22 NL Publicatieblad van de Europese Unie 
30.12.2006 
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BIJLAGE bij Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor 
 
LAGE ENERGETISCHE WAARDE 
De claim dat een levensmiddel een lage energetische waarde heeft, en elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als de energetische waarde van het product maximaal 40 kcal 
(170 kJ)/100 g voor vaste stoffen en [of] maximaal 20 kcal (80 kJ)/100 ml voor vloeistoffen bedraagt. Op 
tafelzoetstoffen is een limiet van 4 kcal (17 kJ)/portie, met een zoetkracht die overeenstemt met die van 6 g sucrose 
(ongeveer 1 theelepel sucrose), van toepassing. 
 
VERMINDERDE ENERGETISCHE WAARDE 
De claim dat een levensmiddel een verminderde energetische waarde heeft, en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als de energetische waarde van het 
product met minimaal 30 % verminderd is, onder vermelding van de eigenschap(pen) waardoor de totale energetische 
waarde van het levensmiddel verminderd is. 
 
BEVAT GEEN ENERGIE 
De claim dat een levensmiddel geen energie bevat, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan gedaan als de energetische waarde van het product maximaal 4 
kcal (17 kJ)/ 100 ml bedraagt. Op tafelzoetstoffen is een limiet van 0,4 kcal (1,7 kJ)/portie, met een zoetkracht die 
overeenstemt met die van 6 g sucrose (ongeveer 1 theelepel sucrose), van toepassing. 
 
VETARM 
De claim dat een levensmiddel vetarm is, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als het vetgehalte van het product maximaal 3 g/100 g voor vaste stof of 
1,5 g/100 ml voor vloeibare stoffen bedraagt (1,8 g/100 ml voor halfvolle melk). 
 
VETVRIJ 
De claim dat een levensmiddel vetvrij is, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis 
zal hebben, is alleen toegestaan als het vetgehalte van het product maximaal 0,5 g/100 g of 0,5 g/100 ml bedraagt. 
Claims zoals „X % vetvrij” zijn echter verboden. 
 
ARM AAN VERZADIGDE VETTEN 
De claim dat een levensmiddel arm aan verzadigde vetten is, en elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als de som van de verzadigde vetzuren en de 
transvetzuren in het product niet groter is dan 1,5 g/100 g voor vaste stoffen of 0,75 g/100 ml voor vloeistoffen, en op 
voorwaarde dat maximaal 10 % van de energetische waarde afkomstig is van de som van de verzadigde vetzuren en 
de transvetzuren. 
 
VRIJ VAN VERZADIGDE VETTEN 
De claim dat een levensmiddel vrij van verzadigde vetten is, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als de som van de verzadigde vetzuren en de transvetzuren niet 
groter is dan 0,1 g/100 g of 0,1 g/100 ml. 
 
SUIKERARM 
Een claim dat een levensmiddel suikerarm is, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als het suikergehalte van het product maximaal 5 g/100 g voor vaste stof of 
2,5 g/100 ml voor vloeibare stoffen bedraagt. 
 
SUIKERVRIJ 
De claim dat een levensmiddel suikervrij is, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als het suikergehalte van het product maximaal 0,5 g/100 g of 0,5 g/100 ml 
bedraagt. 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 404/23 
 
ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS 
De claim dat aan een levensmiddel geen suikers zijn toegevoegd, en elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als aan het product geen mono- of disacchariden of 
andere vanwege hun zoetkracht gebruikte levensmiddelen zijn toegevoegd. Indien een levensmiddel van nature 
suikers bevat, dient ook het volgende op het etiket te staan: „DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE 
SUIKERS”. 
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NATRIUMARM/ZOUTARM 
De claim dat een levensmiddel natriumarm/zoutarm is, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als het product maximaal 0,12 g natrium, of de overeenkomstige 
waarde voor zout, per 100 g of 100 ml bevat. Voor ander water dan natuurlijk mineraalwater dat onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 80/777/EEG valt, mag deze waarde niet meer dan 2 mg natrium per 100 ml bedragen. 
 
ZEER LAAG NATRIUMGEHALTE/ZOUTGEHALTE 
De claim dat een levensmiddel een zeer laag natriumgehalte/zoutgehalte heeft, en elke andere claim die voor de 
consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als het product maximaal 0,04 g natrium, 
of de overeenkomstige waarde voor zout, per 100 g of 100 ml bevat. Deze claim mag niet worden gebruikt voor 
natuurlijk mineraalwater en ander water. 
NATRIUMVRIJ/ZOUTLOOS 
De claim dat een levensmiddel natrium- of zoutvrij is, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als het product maximaal 0,005 g natrium, of de overeenkomstige 
waarde voor zout, per 100 g bevat. 
 
BRON VAN VEZELS 
De claim dat een levensmiddel een bron van vezels is, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als het vezelgehalte van het product minimaal 3 g/100 g of 1,5 
g/100 kcal bedraagt. 
 
VEZELRIJK 
De claim dat een levensmiddel vezelrijk is, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als het vezelgehalte van het product minimaal 6 g/100 g of 3 g/100 kcal 
bedraagt. 
 
BRON VAN EIWITTEN 
De claim dat een levensmiddel een bron van eiwitten is, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als minimaal 12 % van de energetische waarde van het 
levensmiddel wordt geleverd door eiwitten. 
 
EIWITRIJK 
De claim dat een levensmiddel eiwitrijk is, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde 
betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als minimaal 20 % van de energetische waarde van het levensmiddel wordt 
geleverd door eiwitten. 
 
BRON VAN (NAAM VAN DE VITAMINE(N)) EN/OF (NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN) 
De claim dat een levensmiddel een bron van vitaminen en/of mineralen is, en elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als het product minimaal een aanzienlijke 
hoeveelheid bevat zoals vastgesteld in de bijlage bij Richtlijn 90/496/EEG, of een hoeveelheid waarin is voorzien door 
afwijkingen die zijn toegestaan krachtens artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement 
en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen 
aan levensmiddelen (1). 
L 404/24 NL Publicatieblad van de Europese Unie 30.12.2006 
(1) Zie bladzijde 26 van dit Publicatieblad. 
 
RIJK AAN (NAAM VAN DE VITAMINE(N)) EN/OF (NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN) 
De claim dat een levensmiddel rijk aan vitaminen en/of mineralen is, en elke andere claim die voor de consument 
waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als het product ten minste tweemaal de onder „Bron 
van (NAAM VAN DE VITAMINE(N)) en/of (NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN)” bedoelde hoeveelheid 
bevat. 
 
BEVAT (NAAM VAN DE NUTRIËNT OF ANDERE STOF) 
De claim dat een levensmiddel een nutriënt of andere stof bevat waarvoor in deze verordening geen specifieke 
voorwaarden zijn vastgelegd, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal 
hebben, is alleen toegestaan als het product aan alle desbetreffende bepalingen van deze verordening, en met name 
artikel 5, voldoet. Voor vitaminen en mineralen gelden de voorwaarden van de claim „Bron van …”. 
 
VERHOOGD GEHALTE AAN (NAAM VAN DE NUTRIËNT) 
De claim dat een levensmiddel een verhoogd gehalte aan één of meer nutriënten, met uitzondering van vitaminen en 
mineralen, heeft, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen 
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toegestaan als het product voldoet aan de voorwaarden voor de claim „Bron van …” en het desbetreffende gehalte 
minimaal 30 % hoger is dan dat van een vergelijkbaar product. 
 
VERLAAGD GEHALTE AAN (NAAM VAN DE NUTRIËNT) 
De claim dat een levensmiddel een verlaagd gehalte aan één of meer nutriënten heeft, en elke andere claim die voor 
de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als het desbetreffende gehalte van 
het product minimaal 30 % lager is dan dat van een vergelijkbaar product, behalve voor micronutriënten, waarvoor een 
verschil van 10 % ten opzichte van de referentiewaarden van Richtlijn 90/496/EEG van de Raad aanvaardbaar is, en 
voor natrium, of de equivalente waarde voor zout, waarvoor een verschil van 25 % aanvaardbaar is. 
 
„LIGHT” OF LITE 
Voor de claim dat een levensmiddel „light” of lite is, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk 
dezelfde betekenis zal hebben, gelden dezelfde voorwaarden als voor de claim „verlaagd”; voorts moet bij de claim 
worden vermeld welke eigenschap(pen) het levensmiddel „light” of lite maken. 
 
VAN NATURE/NATUURLIJK 
Indien een levensmiddel van nature voldoet aan de in deze bijlage opgenomen voorwaarde(n) voor het gebruik van 
een voedingsclaim, mogen de woorden „van nature/natuurlijk” in de claim worden opgenomen. 
30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 404/25 
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Bijlage 2: Samenstelling ei volgens verschillende voedingswaardetabellen 

 Nevo tabel 2001  Egg & Nutrition website royal 
society of chemistry  MAFF 
1991 

 US dept agriculture, agricultural research 
http://ww.nal.usda.gov?fnic/foodcomp  

 per 100 gram product  per ei (van 51,6 gram)  Nutrient content of one large egg 

  Ei-totaal 
(rauw) 

Ei-dooier 
(rauw) 

Eiwit (rauw)  Totaal ei van 
51,6 g 

berekend per 
100 gram 

 Ei-totaal 
(rauw) 

Ei-dooier 
(rauw) 

Eiwit (rauw) 

Energie KJ (Kcal) 576 (138) 1494 (361) 185 (44)  316 (76)    302 (72) 231 (55) 71 (17) 

Totaal eiwit (g) 12.6 16,7 10,5  6,5 12,6  6,29 2,7 3,6 

Plantaardig eiwit (g) - 0 0    0        

Totaal vet (g) 9.8 32,6 0  5,6 10,9  4,97 4,51 0 

Verzadigd vet (g) 2.4 8 0  1,6 3,1  1,55 1,62 0 

Transvet (g) 0 0,1 0     0  0,05* 0,05* 0 

Eov (g) 3.7 12,4 0   2,4 4,7  1,91 1,99 0 

Mov (g) 1.7 5,7 0   0,6 1,2  0,68 0,71 0 

Linolzuur (g) 1.5 5,1 0     0        

Cholesterol (mg) 333.0 1226 0     0  212 210 0 

Choline (mg)            125,6     

Betaine (mg)            0,3     
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 Nevo tabel 2001  Egg & Nutrition website royal 
society of chemistry  MAFF 
1991 

 US dept agriculture, agricultural research 
http://ww.nal.usda.gov?fnic/foodcomp  

Totaal koolhydraten (g) 0 0,2 0,4     0  0,39 0,61 0,24 

Mono/disachariden (g) 0 0,2 0,4     0        

Polysachariden (g) 0 0 0     0        

Voedingsvezel (g) 0 0 0   0 0        

Water (g) 75 48 88   38,8 75,2        

Natrium (mg) 125 40 158   72 139,5  70 8 55 

Kalium (mg) 131 102 142   67 129,8  67 19 54 

Calcium (mg) 50 150 12   29 56,2  27 22 2 

Fosfor (mg) 179 619 12   103 199,6  96 66 5 

magnesium (mg) 11 12 10   6,2 12,0  6 1 4 

Ijzer (mg) 1,8 11,6 0,2   1 1,9  0,92 0,46 0,03 

Koper (mg) 0,08 0,15 0,02   0,04 0,1  0,05 0,01 0,01 

Selenium (µg) 11 20 6   6 11,6        

Zink (mg) 1,33 4,3 0,09   0,7 1,4  0,56 0,39 0,01 

Jodium (mg)         27 52,3        

Chloor         83 160,9        
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 Nevo tabel 2001  Egg & Nutrition website royal 
society of chemistry  MAFF 
1991 

 US dept agriculture, agricultural research 
http://ww.nal.usda.gov?fnic/foodcomp  

Sulfaat         93 180,2        

Mangaan (mg)              0,02 0,01 0 

retinol equiv (µg) 192 540 0              

Luteine +Zeaxanthine (µg)              166 186 0 

Vitamine A (µg)         98 189,9 IU 244 245 0 

Vitamine D (µg) 1,8 4,9 0   0,9 1,7 IU 18 18 0 

Vitamine E (mg) 2,8 3,1 0   0,57 1,1  0,48 0,44 0 

Vitamine B1 (mg) tiamine 0,1 0,2 0,03   0,05 0,1  0,04 0,03 0 

Vitamine B2 (mg) riboflavine 0,3 0,5 0,35   0,24 0,5  0,24 0,09 0,15 

Vitamine B6 (µg) 0,17 0,16 0   0,06 0,1  0,07 0,06 0 

Foliumzuur (µg) 57 160 4   26 50,4  24 25 1 

Vitamine B12 (µg) 2,3 3,8 0,65   1,3 2,5  0,65 0,33 0,03 

Biotin (µg)         10 19,4        

Nicotinezuur (µg) 0,1 0 0,1   1,94 3,8        

Vitamine C (µg) 0 0 0   0 0,0        
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Bijlage 3: Danish Food Composition Databank 

http://www.foodcomp.dk/ 
 
Egg, chicken, whole, raw 

Æg, hele, rå 

 Refuse: 11% 
 

 Content pr. 100 g Unit        Content Variation No. Source  
 

 Energy kJ      641   00050  
 Protein, total    [NCF: 6.25] g       12.1   00800  
   total-N g        1.94   00800  
 Fat, total          [FACF: 0.830] g       11.2 11.2 - 11.2 1 05158  
   saturated fatty acids g        3.05   00050  
   monounsaturated fatty acids g        4.30   00050  
   polyunsaturated fatty acids g        2.04   00050  
 Carbohydrate, total g        1.2   00800  
   carbohydrate, available g        1.2   00050  
   added sugar g    http://www.foodcomp.dk/fcdb_
   dietary fibre g        0   00000  
 Alcohol g        0   00000  
 Ash g        0.9 0.9 - 0.9 45 00800  
 Moisture g       74.6   00800  

 Vitamin A RE      208   00050  
   retinol µg      204   00050  
   ß-carotene eq. µg       42   00050  
 Vitamin D µg        1.75   02102  
   D3 cholecalciferol µg    http://www.foodcomp.dk/_   
   D2 ergocalciferol µg    http://www.foodcomp.dk/fcdb_

   25-hydroxycholecalciferol µg    
http://www.foodcomp.dk/fcdb_ 
  

 Vitamin E α-TE        1.90   00050  
   alpha-tocopherol mg        1.80   00128  
 Vitamin K µg       50   00822  

 Vitamin B1, thiamin mg        0.070   00113  
 Vitamin B2, riboflavin mg        0.450 0.337 - 0.621 6 00116  
 Niacin equivalents NE        2.88   00050  
   niacin mg        0.1 0.05 - 0.05 2 00112  
   tryptophan mg        2.83   00050  
 Vitamin B6 mg        0.120 0.088 - 0.175 3 00119  
 Pantothenic Acid mg        1.60   00810  
 Biotin µg       25.0   00802  
 Folates µg       21 15.5 - 36.4 4 00912  
 Vitamin B12 µg        2.0   00810  
 Vitamin C mg        0   00050  
   L-Ascorbic Acid mg        0   00800  

   L-Dehydroascorbic acid mg    
http://www.foodcomp.dk/fcdb_ 
  

 Sodium, Na mg      138   00800  
 Potassium, K mg      130 120 - 150 4 00806  
 Calcium, Ca mg       40   00124  
 Magnesium, Mg mg       13 12 - 14 4 00806  
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 Phosphorus, P mg      210  4 00806  
 Iron, Fe mg        2.00 1.80 - 2.34 6 00137  
 Copper, Cu mg        0.07 0.07 - 0.07 4 00806  
 Zinc, Zn mg        1.40 1.3 - 1.5 4 00806  
 Iodine, I µg       21.0   00136  
 Manganese, Mn mg        0.046 0.036 - 0.055 4 00806  
 Chromium, Cr µg        0.6 0.1 - 1.7 33 05188  
 Selenium, Se µg       22.2 18.6 - 26.8 33 05188  
 Nickel, Ni µg        1 0 - 7.0 33 05188  

 
  

 
 

 Amino acids mg/100g mg/g N Source
 

 Isoleucin  720   370  00153

 Leucine 1100   570  00153

 Lysine  950   490  00153

 Methionine  430   220  00153

 Cystine  250   130  00153

 Phenylalanine  680   350  00153

 Tyrosine  540   280  00153

 Threonine  580   300  00153

 Tryptophan  170    88  00153

 Valine  910   470  00153

 Arginine  800   410  00153

 Histidine  310   160  00153

 Alanine  760   390  00153

 Aspartic acid 1300   690  00153

 Glutamic acid 1500   760  00153

 Glycine  450   230  00153

 Proline  490   250  00153

 Serine  950   490  00153

 
  

 
 

 Carbohydrates    g/100g   Source
 

 Fructose    http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Glucose    http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Lactose    http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Maltose    http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Saccharose   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 All sugars, 
total 

   1.00 00050  

 Starch    http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Dietary 
fibre, total 
(AOAC) 

   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=

 
  

 
 

 Cholesterol   mg/100g   Source
 

 Cholesterol  548    00800

 
  

 Fatty acids      g/100g      % Source

 C 4:0    0     0  05158  
 C 6:0    0     0  05158  
 C 8:0    0     0  05158  
 C 
10:0

    0     0  05158  

 C 
12:0

    0     0  05158  

 C 
14:0

    0.037     0.40  05158  

 C 
15:0

   http://www.foodcomp.dk/fcdb_  

 C 
16:0

    2.15    23.1  05158  

 C 
17:0

   http://www.foodcomp.dk/fcdb_  

 C 
18:0

    0.84     9.00  05158  

 C 
20:0

    0     0  05158  

 C 
22:0

    0.019     0.20  05158  

 C 
24:0

    0     0  05158  

 C 
14:1

    0     0  05158  

 C 
16:1

    0.20     2.20  05158  

 C 
18:1, 
n-9 

    4.07    43.8  05158  

 C 
18:1, 
cis n
7 

    0     0  05158  

 C 
20:1, 
n-11

    0.028     0.30  05158  

 C 
22:1, 
n-9 

    0     0  05158  

 C 
22:1, 
n-11

    0     0  05158  

 C     0     0  05158  



 

Bijlage 3. Danish Food Composition Databank 49 

 
  
  

24:1, 
n-9 

 C 
18:2, 
n-6 

    1.39    14.9  05158  

 C 
18:3, 
n-3 

    0.12     1.30  05158  

 C 
18:4, 
n-3 

    0     0  05158  

 C 
20:4, 
n-6 

    0.093     1.00  00800  

 C 
20:5, 
n-3 

    0     0  05158  

 C 
22:5, 
n-3 

    0.046     0.50  05158  

 C 
22:6, 
n-3 

    0.18     1.90  05158  

 Other 
fatty 
acids

    0     0  05158  

 Fatty acid totals      g/100g      % Source

 Sum saturated     3.05    32.7  00050

 Sum monounsaturated    4.30    46.3  00050

 Sum polyunsaturated     2.04    21.9  00050

 Sum n-3 fatty acids     0.35     3.70  00050

 Sum n-6 fatty acids     1.40    15.0  00050

 Trans fatty acids     0     0  00050
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Egg, chicken, white, raw 

Æg, hvide, rå 

 Refuse: 0% 
 

 Content pr. 100 g Unit        Content Variation No. Source  
 

 Energy kJ     192   00050  
 Protein, total    [NCF: 6.25] g      10.1   00800  
   total-N g       1.62   00800  
 Fat, total          [FACF: 0.830] g       0 <0.01  00800  
   saturated fatty acids g       0   00800  
   monounsaturated fatty acids g       0   00800  
   polyunsaturated fatty acids g       0   00800  
 Carbohydrate, total g       1.2   00800  
   carbohydrate, available g       1.2   00050  
   added sugar g       0   00000  
   dietary fibre g       0   00000  
 Alcohol g       0   00000  
 Ash g       0.6   00800  
 Moisture g      88.1   00800  

 Vitamin A RE       0   00050  
   retinol µg       0   00115  
   ß-carotene eq. µg       0   00115  
 Vitamin D µg       0 <0.13 1 00151  
   D3 cholecalciferol µg   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
   D2 ergocalciferol µg   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
   25-hydroxycholecalciferol µg   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=

 Vitamin E 
α
TE
       0   00050  

   alpha-tocopherol mg       0  3 00128  
 Vitamin K µg       0   00000  

 Vitamin B1, thiamin mg       0 <0.002 5 00113  
 Vitamin B2, riboflavin mg       0.4500.289 - 0.673 6 00116  
 Niacin equivalents NE       2.75   00050  
   niacin mg       0.1 0.07 - 0.09 6 00112  
   tryptophan mg       2.67   00050  
 Vitamin B6 mg       0.0020.002 - 0.002 2 00119  
 Pantothenic Acid mg       0.20   00810  
 Biotin µg       0 <1  00802  
 Folates µg       7 2.6 - 11.8 4 00912  
 Vitamin B12 µg       0 <0.10 3 00138  
 Vitamin C mg       0   00111  
   L-Ascorbic Acid mg   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
   L-Dehydroascorbic acid mg   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=

 Sodium, Na mg     152   00800  
 Potassium, K mg     137   00800  
 Calcium, Ca mg       5 5 - 8 4 00124  
 Magnesium, Mg mg       9  4 00800  
 Phosphorus, P mg      11   00800  
 Iron, Fe mg       0.0200 - 0.05 6 00137  
 Copper, Cu mg   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Zinc, Zn mg       0.02 0.01 - 0.03 11 00800  
 Iodine, I µg       1.90 0.5 - 5.2 20 00136  
 Manganese, Mn mg   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
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 Chromium, Cr µg   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Selenium, Se µg       6.0   05203  
 Nickel, Ni µg       1  8 02042  

 
  

 
 

 Amino acids mg/100g mg/g N Source
 

 Isoleucin  630   390  00153

 Leucine  940   580  00153

 Lysine  790   490  00153

 Methionine  440   270  00153

 Cystine  260   160  00153

 Phenylalanine  660   410  00153

 Tyrosine  440   270  00153

 Threonine  490   300  00153

 Tryptophan  160    96  00153

 Valine  860   530  00153

 Arginine  630   390  00153

 Histidine  260   160  00153

 Alanine  700   430  00153

 Aspartic acid 1200   750  00153

 Glutamic acid 1400   840  00153

 Glycine  400   250  00153

 Proline  400   250  00153

 Serine  760   470  00153

 
  

 
 

 Carbohydrates    g/100g   Source
 

 Fructose    http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Glucose    http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Lactose    http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Maltose    http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Saccharose   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 All sugars, 
total 

   1.00 00050  

 Starch    http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Dietary 
fibre, total 
(AOAC) 

   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=

 
  

 
 

 Cholesterol   mg/100g   Source
 

 Cholesterol    0    00800

 
  

 
  
  

 Fatty acids      g/100g      % Source

 C 4:0     0  00800  
 C 6:0     0  00800  
 C 8:0     0  00800  
 C 10:0     0  00800  
 C 12:0     0  00800  
 C 14:0     0  00800  
 C 15:0    http://www.foodcomp.dk/fcdb_  
 C 16:0     0  00800  
 C 17:0    http://www.foodcomp.dk/fcdb_   
 C 18:0     0  00800  
 C 20:0    http://www.foodcomp.dk/fcdb_   
 C 22:0    http://www.foodcomp.dk/fcdb_   
 C 24:0    http://www.foodcomp.dk/fcdb_   

 C 14:1    http://www.foodcomp.dk/fcdb_   
 C 16:1     0  00800  
 C 18:1, n-9    0  00800  
 C 18:1, cis 
n-7 

   http://www.foodcomp.dk/fcdb_   

 C 20:1, n-11    0  00800  
 C 22:1, n-9    0  00800  
 C 22:1, n-11   http://www.foodcomp.dk/fcdb_   
 C 24:1, n-9   http://www.foodcomp.dk/fcdb_    

 C 18:2, n-6    0  00800  
 C 18:3, n-3    0  00800  
 C 18:4, n-3    0  00800  
 C 20:4, n-6    0  00800  
 C 20:5, n-3    0  00800  
 C 22:5, n-3    0  00800  
 C 22:6, n-3    0  00800  

 Other fatty 
acids 

   http://www.foodcomp.dk/fcdb_p?SourceId=

 Fatty acid totals      g/100g      % Source

 Sum saturated         00050  
 Sum 
monounsaturated

        00050  

 Sum 
polyunsaturated

        00050  

 Sum n-3 fatty 
acids 

   http://www.foodcomp.dk/fcdb_  

 Sum n-6 fatty 
acids 

   http://www.foodcomp.dk/fcdb_ 

 Trans fatty acids        G0419  
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Egg, chicken, yolk, raw 

Æg, blomme, rå 

 Refuse: 0% 
 

 Content pr. 100 g Unit        Content Variation No. Source  
 

 Energy kJ    1460   00050  
 Protein, total    [NCF: 6.25] g      16.8  7 02108  
   total-N g       2.69  7 02108  
 Fat, total          [FACF: 0.830] g      30.9  33 02108  
   saturated fatty acids g       8.28   00050  
   monounsaturated fatty acids g      11.8   00050  
   polyunsaturated fatty acids g       5.46   00050  
 Carbohydrate, total g       1.8  7 02108  
   carbohydrate, available g       1.8   00050  
   added sugar g       0   00000  
   dietary fibre g       0   00800  
 Alcohol g       0   00000  
 Ash g       1.8  7 02108  
 Moisture g      48.8   00800  

 Vitamin A RE     610   00050  
   retinol µg     600 516 - 699 5 00127  
   ß-carotene eq. µg     124 78 - 252 4 00127  
 Vitamin D µg       4.00 1.3 - 8.7 3 00151  
   D3 cholecalciferol µg   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
   D2 ergocalciferol µg   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
   25-hydroxycholecalciferol µg   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=

 Vitamin E 
α
TE
       5.45   00050  

   alpha-tocopherol mg       5.20 3.91 - 5.89 3 00128  
 Vitamin K µg     147   00822  

 Vitamin B1, thiamin mg       0.2200.172 - 0.254 5 00113  
 Vitamin B2, riboflavin mg       0.4000.238 - 0.538 6 00116  
 Niacin equivalents NE       3.70   00050  
   niacin mg       0 0.03 - 0.04 6 00112  
   tryptophan mg       3.50   00050  
 Vitamin B6 mg       0.3000.258 - 0.355 3 00119  
 Pantothenic Acid mg       4.40   00810  
 Biotin µg      60.0   00802  
 Folates µg      51 29.0 - 71.0 4 00912  
 Vitamin B12 µg       3.3 0.85 - 7.25 5 00138  
 Vitamin C mg       0   00050  
   L-Ascorbic Acid mg       0   00800  
   L-Dehydroascorbic acid mg   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=

 Sodium, Na mg      49   00800  
 Potassium, K mg      90   00800  
 Calcium, Ca mg     100 45 - 140 5 00124  
 Magnesium, Mg mg      14  1 00806  
 Phosphorus, P mg     540  1 00806  
 Iron, Fe mg       5.50 4.97 - 6.53 6 00137  
 Copper, Cu mg       0.16  1 00806  
 Zinc, Zn mg       3.80  1 00806  
 Iodine, I µg      57.0 19 - 154 20 00136  
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 Manganese, Mn mg       0.097 1 00806  
 Chromium, Cr µg       2.0   00805  
 Selenium, Se µg      30.0  1 00806  
 Nickel, Ni µg       4  8 02042  

 
  

 
 

 Amino acids mg/100g mg/g N Source
 

 Isoleucin  910   340  00153

 Leucine 1500   550  00153

 Lysine 1300   500  00153

 Methionine  430   160  00153

 Cystine  250    92  00153

 Phenylalanine  730   270  00153

 Tyrosine  750   280  00153

 Threonine  830   310  00153

 Tryptophan  220    80  00153

 Valine 1100   410  00153

 Arginine 1200   430  00153

 Histidine  430   160  00153

 Alanine  890   330  00153

 Aspartic acid 1600   600  00153

 Glutamic acid 1800   660  00153

 Glycine  540   200  00153

 Proline  670   250  00153

 Serine 1400   530  00153

 
  

 
 

 Carbohydrates    g/100g   Source
 

 Fructose    http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Glucose    http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Lactose    http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Maltose    http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 Saccharose   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=
 All sugars, 
total 

   0.20 00050  

 Starch    0   00000  
 Dietary 
fibre, total 
(AOAC) 

   http://www.foodcomp.dk/fcdb_sourcelist.asp?SourceId=

 
  

 
 

 Cholesterol   mg/100g   Source
 

 Cholesterol 1281    02108

 
  

 
  
  

 Fatty acids      g/100g      % Source

 C 4:0    0     0  05158  
 C 6:0    0     0  05158  
 C 8:0    0     0  05158  
 C 10:0    0     0  05158  
 C 12:0    0     0  05158  
 C 14:0    0.10     0.40  05158  
 C 15:0   http://www.foodcomp.dk/fcdb_
 C 16:0    5.85    22.8  05158  
 C 17:0   http://www.foodcomp.dk/fcdb_
 C 18:0    2.28     8.90  05158  
 C 20:0    0     0  05158  
 C 22:0    0.051     0.20  05158  
 C 24:0    0     0  05158  

 C 14:1    0     0  05158  
 C 16:1    0.56     2.20  05158  
 C 
18:1, n
9 

   11.2    43.8  05158  

 C 
18:1, 
cis n-7

    0     0  05158  

 C 
20:1, n
11 

    0.077     0.30  05158  

 C 
22:1, n
9 

    0     0  05158  

 C 
22:1, n
11 

    0     0  05158  

 C 
24:1, n
9 

    0     0  05158  

 C 
18:2, n
6 

    3.92    15.3  05158  

 C 
18:3, n
3 

    0.33     1.30  05158  

 C 
18:4, n
3 

    0     0  05158  

 C 
20:4, n
6 

   http://www.foodcomp.dk/fcdb_

 C 
20:5, n
3 

    0     0  05158  
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 C 
22:5, n
3 

    0.13     0.50  05158  

 C 
22:6, n
3 

    0.49     1.90  05158  

 Other 
fatty 
acids 

    0     0  05158  

 Fatty acid totals      g/100g      % Source

 Sum saturated     8.28    32.3  00050

 Sum monounsaturated   11.8    46.3  00050

 Sum polyunsaturated     5.46    21.3  00050

 Sum n-3 fatty acids     0.95     3.70  00050

 Sum n-6 fatty acids     3.95    15.4  00050

 Trans fatty acids     0     0  00050

   
 


