
Uitleg gezondheidsclaims voor kruiden (botanicals on-hold bij EFSA) 
 
Inleiding 
Sinds 2012 is de Claimsverordening van kracht. Dit is een Europese Verordening m.b.t. claims voor 
levensmiddelen waarbij er door alle lidstaten voor botanicals (kruiden) en non-botanicals (vitaminen en 
mineralen) claims zijn ingediend. Deze zijn wetenschappelijk beoordeeld door de EFSA en daarna 
bekrachtigd door de Europese Commissie. Voor de non-botanicals heeft dit geresulteerd in een lijst met 
toegestane en niet toegestane claims, die ook bij ons op de website te vinden zijn (Database 
Gezondheidsclaims). De door de Commissie geautoriseerde en niet-geautoriseerde claims zijn ook terug 
te vinden in het register van de Commissie. 
 
Botanical claims on-hold 
Voor botanicals moet de autorisatie slag nog gemaakt worden. De bij EFSA ingediende 
gezondheidsclaims voor botanicals staan daarom nog op on hold. Wel is het zo dat er enkele botanical 
claims al beoordeeld zijn door de EFSA en een negatieve EFSA beoordeling hebben gekregen. Deze 
claims mogen echter ook nog gebruikt worden en staan dus ook nog op on hold, totdat de Commissie 
een definitieve beslissing heeft genomen. Zolang claims nog op on hold staan mogen deze gemaakt 
worden. Claims voor ingrediënten (botanicals, non botanicals) die nooit ingediend zijn bij de EFSA ter 
beoordeling, mogen niet meer gebruikt worden. De Indicatieve lijst op onze website kan dan gebruikt 
worden om de claims, zoals ze zijn ingediend ter beoordeling, anders te verwoorden. Wel is het belangrijk 
hierbij te vermelden dat voor het gebruik van de claim voldaan wordt aan de conditions of use. Deze 
conditions of use zijn in een Access-database (halverwege de pagina kunt u de database downloaden) te 
vinden op de EFSA website voor de ingediende claims. Voor het gebruik van deze database dient 
Access geïnstalleerd te zijn om het bestand te kunnen openen. Alle claims in de Access database 
hebben een ID-nummer. Via deze link is terug te vinden of een claim voor een (non-)botanical nog on 
hold staat. Staat het ID-nummer er niet meer bij dan zal deze afgekeurd zijn of niet ingediend en mag er 
geen claim voor gemaakt worden.   
 
Procedure beoordeling gezondheidsclaims voor botanicals 
Bij de aanvraag voor beoordeling van een uiting moet de aanvrager aangeven onder welk ID-nummer 
de claim ‘on hold’ staat, zodat de Keuringsraad dat ook kan verifiëren. Verder dienen de ingediende 
conditions of use meegestuurd te worden. Indien het product niet aan de bij indiening van de claim 
opgegeven conditions of use voldoet, zal de dagdosering door middel van wetenschappelijke publicaties 
aannemelijk moeten worden gemaakt. In de uiting moet duidelijk worden aangegeven welk kruid/ 
botanical verantwoordelijk is voor het geclaimde gezondheidseffect, net als dat bij de goedgekeurde 
claims voor non-botanicals het geval is. 
 

 
 

http://www.koagkag.nl/Database-claimsverordening-en-indicatieve-lijst/Database
http://www.koagkag.nl/Database-claimsverordening-en-indicatieve-lijst/Database
http://ec.europa.eu/nuhclaims/
http://www.koagkag.nl/Indicatieve-lijst
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?2

